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Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB

Miljöprövningsdelegationen

631 86 Eskilstuna

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till drift av återvinningscentral på del av fastigheten Ekeby 2:30 i Eskilstuna kommun
Verksamhetskod 90.30 enligt 29 kap 48 § och 90.50 enligt 29 kap. 50 § samt 90.29 enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)
5 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (bolaget) med organisationsnummer 556935-7501, tillstånd till drift av återvinningscentralen ReTuna ÅVC
inom del av fastigheten Ekeby 2:30 i Eskilstuna kommun. Tillståndet omfattar:
 Lagring som en del av att samla in farligt avfall får omfatta högst 1 200 ton
avfall per kalenderår samt maximalt de mängder farligt avfall av respektive
avfallsslag vid något enskilt tillfälle enligt följande, se i övrigt bilaga 3.
Farligt avfall - avfallsgrupp
Oljeavfall
Blybatterier
Elektriska eller elektroniska produkter
Impregnerat trä
Annat farligt avfall
Explosiva varor

Maximal mängd vid
varje enskilt tillfälle
10 ton
50 ton
70 ton
50 ton
80 ton
5 kg

 Lagring som del av att samla in övrigt avfall får omfatta högst 30 000 ton
per kalenderår samt maximalt 250 ton avfall vid något enskilt tillfälle.
I den delen som avser lagring av explosiva varor krävs för tillståndets giltighet att
ett särskilt tillstånd finns enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) som anger vilka explosiva varor som får mottas och lagras som en del
av insamlingen av farligt avfall vid återvinningscentralen.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Villkor
1.

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas i
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.

2.

Anläggningen ska i erforderlig omfattning vara inhägnad samt vara låst under
tider då anläggningen inte har öppet.

3.

Avfall får endast tas emot under tider då anläggningen är bemannad.

4.

Mottagning, hantering och förvaring av farligt avfall får endast omfatta de
avfallskategorier som redovisas i bilaga 3 (delegation).

5.

Ytor avsedda för hantering och lagring av avfall som en del av att samla in
avfall ska vara hårdgjorda och täta samt anslutna till dagvattenledning.

6.

En oljeavskiljare som klarar ett så kallat 10-årsregn ska var påkopplad på
återvinningscentralens dagvattenledning.

7.

Brandsläckningsutrustning samt absorptionsmedel för uppsamling av spill ska
finnas lätt tillgängligt.

8.

Om olägenheter för omgivningen uppstår, till exempel i form av dålig lukt,
damning och skadedjur ska bolaget snarast vidta åtgärder för att motverka
olägenheterna (delegation).

9.

Elavfall i form av spisar, kylmöbler och andra större vitvaror ska förvaras på
hårdgjord yta och hanteras på ett sådant sätt att riskerna för skador som innebär
läckage av köldmedium minimeras. Övrigt elavfall ska förvaras nederbördsskyddat på hårdgjord yta.

10. Impregnerat trä ska förvaras på hårdgjord yta eller i container med tät botten.
11. Övrigt farligt avfall samt kemiska produkter ska förvaras under tak på tät yta.
Hanteringen i övrigt ska ske så att eventuella läckage inte förorenar omgivningen. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall gäller dessutom att lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att minst den största
behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlens volym kan innehållas i
invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förhindras tillträde. Ämnen
som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning minimeras. Farligt
avfall som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda.
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12. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande begränsningsvärden*:
50 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fre dagtid
nattetid
övrig tid

(kl. 7.00 - 18.00)
(kl. 22.00 - 7.00)

Momentana ljud nattetid (kl. 22.00 - 7.00) får inte överskrida 55 dBA vid
bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge ”fast”.
Begränsningsvärdena* ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden.
Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan och när
verksamhet pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen som
tillsynsmyndigheten bestämmer (delegation).
13. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Förslag till
kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter
att tillståndet tagits i anspråk.
14. Vid nyinstallation ska så energieffektiv utrustning som möjligt väljas. Energiaspekten ska beaktas vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning, vid ombyggnad samt vid översyn av underhålls- och driftrutiner för verksamheten.
15. När tillståndet tas i anspråk och innan verksamheten i sin helhet eller till någon
del upphör ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
16. Inför verksamhetens upphörande ska en avvecklingsplan med åtgärder för
återställande av området inges till tillsynsmyndigheten i god tid, dock senast,
tre månader före en nedläggning av verksamheten (delegation).
* Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas.
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov godkänna ändring i förteckning
över farligt avfall (villkor 4) samt föreskriva om ytterligare villkor avseende:
1. olägenheter orsakade av verksamheten (villkor 8)
2. besluta om de skyddsåtgärder som kan behövas för att innehålla bullervillkoret
(villkor 12)
3. besluta om undersökningar och efterbehandlingsåtgärder (villkor 16).
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Uppskjutna frågor
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket
miljöbalken upp avgörandet av dels fastställande av utsläppspunkt för dagvatten
dels slutliga villkor för utsläpp av dagvatten samt ålägger bolaget att utföra följande
utredning.
Utsläpp av dagvatten

U1. Bolaget ska under en prövotid utreda utsläppet av dagvatten. Provtagningsfrekvens och metodik, samt parametrar som ska omfattas av utredningen, ska
tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Utredningen ska utgå från en
representativ provtagning under två kalenderår. Utifrån flöde samt uppmätta
halter av respektive parameter ska årlig mängd redovisas. Utredningen ska
innehålla en bedömning av ett eventuellt behov av ytterligare åtgärder för att
minska mängden föroreningar samt påverkan på recipient.
Utredningen enligt U1, tillsammans med förslag om slutliga villkor, ska ha
inkommit till Miljöprövningsdelegationen senast den 1 april 2021.
Provisoriska föreskrifter
Till dess Miljöprövningsdelegationen beslutar annat ska följande provisoriska
föreskrifter gälla tills annat beslutas.
Utsläpp av dagvatten efter oljeavskiljare
P1. Följande utsläppsvärden för utsläpp av dagvatten till recipient gäller som
riktvärden vid prov i provtagningsbrunn, se bilaga 5.
Parameter

Riktvärde*

Enhet

Oljeindex i vatten

5

mg/l

Bly, Pb

14

μg/l

Kadmium, Cd

0,2

μg/l

Koppar, Cu

75

μg/l

Krom, Cr

15

μg/l

Kvicksilver, Hg

0,1

μg/l

Nickel, Ni

40

μg/l

Zink, Zn

120

μg/l

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för
tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas.
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Igångsättningstid
Tillståndet kan tas i anspråk när beslutet vunnit laga kraft. Tillsynsmyndigheten ska
meddelas när utökningen tas i anspråk.
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Eskilstuna-Kuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (bolaget) har
ett behov av att kunna ta emot ökande mängder avfall vid återvinningscentralen
ReTuna ÅVC. På anläggningen lämnas t.ex. grovavfall, farligt avfall, producentansvarsavfall och i viss mån bygg- och rivningsavfall. Kunderna sorterar sitt avfall
huvudsakligen i containrar/lastväxlarflak respektive i mottagningsrummet för farligt
avfall och avfallet lagras därefter innan det skickas vidare för behandling.
Tidigare tillståndsbeslut
Verksamheten har inte tidigare tillståndsprövats utan har bedrivits som en anmälningspliktig verksamhet med utifrån från Miljö- och räddningstjänstnämndens
beslut den 27 juni 2014, dnr MMM-MRM.2014.1613.
Samråd
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har ägt rum med Länsstyrelsen i Södermanlands län och tillsynsmyndigheten, Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna
kommun den 23 augusti 2016. Närmast berörda grannar inom en radie av 750 meter
från verksamheten har getts möjlighet att lämna synpunkter vi direktutskick av
information och underlagsmaterial.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen
den 4 april 2017. Efter kompletteringar kungjordes ansökan den 31 oktober 2017 i
ortstidningen Eskilstuna-Kuriren. Ansökan remitterades till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Trafikverket. Yttranden med
synpunkter har kommit in från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Miljö- och
räddningstjänstnämndens, MSB samt Eskilstuna kommun genom Kommunledningskontoret. Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandena.
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget yrkar att tillstånd lämnas för den sökta verksamheten och att den till
ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. Bolaget yrkar vidare
på tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad återvinningsverksamheten
vid ReTuna ÅVC för bolaget.
Sökt omfattning
Verksamheten vid ReTuna ÅVC kommer att omfatta mottagning av t.ex. grovavfall, farligt avfall, producentansvarsavfall och i viss mån bygg- och rivavfall.
På ÅVCn sorterar kunderna sitt avfall och avfallet lagras därefter innan det skickas
vidare för behandling. ReTuna ÅVC är idag öppen måndag till fredag kl. 10 - 19
och lördag till söndag kl. 10 - 15. Öppettiderna kan komma att förändras i framtiden.
På samma fastighet som ReTuna ÅVC finns ReTuna återbruksgalleria. Från den så
kallade Returen, insamlingsdepån, slussas avlämnade saker vidare till gallerians
verksamheter. I samma byggnad som återbruksgallerian finns även kommunens
omlastningscentral/lager. Återbruksgallerian och omlastningscentralen ingår inte i
tillståndsansökan för ReTuna ÅVC.
Bolaget ansöker om möjlighet till lagring av följande mängder farligt avfall.
Sökta maxmängder för lagring av farligt avfall per tillfälle
Avfallsgrupp

Ansökt maxmängd

Oljeavfall

10 ton

Blybatterier

50 ton

Elektriska eller elektroniska produkter

70 ton

Impregnerat trä

50 ton

Annat farligt avfall

80 ton

Explosiva varor

5 kg

Sortering av avfall
På ReTuna ÅVC kan kunder idag lämna in trädgårdsavfall/ris, trä, metallskrot,
wellpapp, olika sorters förpackningar, returpapper, elavfall inklusive batterier,
farligt avfall inklusive tryckimpregnerat virke, möbler, brännbart avfall,
papper/plastavfall, hårdplast, däck, konstruktionsmaterial, gips, isolering och
återanvändbart. Ytterligare avfallsslag kan komma att hanteras i framtiden.
Sökt maxmängd per år är 30 000 ton med utgångspunkt från kod 90.70 i
29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen.
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Lagring av avfall
Efter sortering av inkommande avfall lagras avfallet i avvaktan på borttransport till
mottagande behandlingsanläggning. Ansökt maxmängd per tillfälle är 250 ton.
Förberedelse för återanvändning
Vid Återbruksgallerians depå Returen tas förbrukade saker emot och en första
gallring görs. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian,
där de repareras, fixas till, omvandlas och förädlas och får fortsatt liv genom att de
säljs vidare. Återbruksgallerian ingår inte i tillståndsansökan för ReTuna ÅVC och
ligger således utanför verksamhetsområdet som framgår av insänd karta över verksamhetsområdet, se bilaga 4.
Åtaganden
Utifrån bolagets komplettering av ansökan kan följande lyftas fram som åtaganden,
utöver vad som i övrigt framförts i ärendet:
Bolaget åtar sig att för varje år har mindre mängd fossilfritt bränsle än året innan ha
som miljömål och med målsättning att den egna fordonsflottan ska vara helt fossilfri
år 2020. Bolaget har egen tank med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) som är ett
fossilfritt bränsle.
Bolaget åtar sig att vid varje upphandling på fordon kräva att fordonet ska gå att
köra på fossilfritt bränsle. Idag är det HVO som dominerar.
I upphandling för transporttjänster åtar sig bolaget att vid varje ny upphandling
revidera de miljökrav som ställs på entreprenörer utifrån de förutsättningar som
finns på marknaden då upphandling sker.
Återvinningscentralen bedrivs på inhägnat område för att förhindra obehörigt tillträde och minska risken för sabotage eller skadegörelse. Grindar och byggnader
är låsta. Vid studiebesök ledsagas grupperna av guider.
För att minska risken för utsläpp till luft, vatten och mark hanteras det farliga avfallet i sina ursprungliga förpackningar med undantag av spillolja, och lagras i för
avfallet godkända emballage/behållare. Trasiga förpackningar förpackas i hela täta
förpackningar eller stoppas i plastpåsar innan förpackningen lagras i godkända
emballage/behållare. Spillolja hälls över i invallad spilloljetank. Alla fat med
flytande farligt avfall är försedda med godkänd invallning, utifall läckage. Kemikaliekartonger är klädda med plast invändigt och fylls vartefter med absorptionsmedel som suger upp eventuell vätska.
I mottagningsrummet för farligt avfall finns saneringsutrustning. Om kemikalier
spills skall dessa torkas upp omgående. Absorptionsmedel och torkdukar skall
användas för att suga upp kemikalier. Vid större spill används slangar med
absorptionsmedel för att förhindra vidare läckage.
Tillstånd samt utsedd föreståndare för hantering av brandfarlig vara finns och
tillhörande rutiner som behövs för en säker hantering.
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Förslag till villkor
Bolaget föreslår, utöver tillämpliga generella föreskrifter, följande slutliga villkor
för verksamheten:
1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Anläggningen ska vara inhägnad och hållas låst när anläggningen inte är
bemannad.
3. Avfall får endast tas emot under tider då anläggningen är bemannad.
4. Om olägenheter för omgivningen uppstår ska åtgärder vidtas för att motverka
olägenheterna.
5. Saneringsmedel och utrustning för brandbekämpning ska finnas tillgängligt på
återvinningscentralen.
6. El-avfall i form av vitvaror och kyl/frys samt impregnerat trä och asbest ska
förvaras på hårdgjord yta.
7. Flytande farligt avfall och kemikalier ska förvaras under tak på tät invallad yta
där uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens
volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning.
8. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid bostäder än
50 dBA

helgfri mån-fre dagtid

(kl 7.00 - 18.00)

40 dBA

nattetid, samtliga dygn

(kl 22.00 - 7.00)

45 dBA

övrig tid

Momentana ljud mellan klockan 22.00 – 07.00 får, vid bostäder, högst uppgå
till 55 dB (A).
9. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndighet senast sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk.
10. När tillståndet tas i anspråk och innan verksamheten i sin helhet eller till någon
del upphör ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
Förslag till provisoriska föreskrifter
Till dess Miljöprövningsdelegationen beslutar annat föreslår bolaget att reningsanläggningen bör utvärderas under en prövotid om 3 år, räknat från det att tillståndet har vunnit laga kraft, för fastställande av slutliga villkor för dagvatten.
Under prövotiden föreslår bolaget följande värden som provisoriska riktvärde och
beräknade som årsmedelvärde för renat dagvatten i den provtagningsbrunn som
framgår av bilaga 5:
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Parameter

Riktvärde*

Enhet

Oljeindex i vatten

5

mg/l

Bly, Pb

14

μg/l

Kadmium, Cd

0,4

μg/l

Koppar, Cu

75

μg/l

Krom, Cr

15

μg/l

Kvicksilver, Hg

0,1

μg/l

Nickel, Ni

40

μg/l

Zink, Zn

120

μg/l

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för
tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas.

Sökandens beskrivning av verksamheten
Bolaget har sammanfattningsvis lämnat följande beskrivning av sökt verksamhet.
Syftet med bolagets ansökan är att ökande mängder inlämnat avfall har skapat ett
behov av att söka tillstånd för sortering, återvinning och lagring av avfall vid
ReTuna ÅVC. Verksamheten kommer inte väsentligen förändras från nuvarande
hantering. Skillnaden ligger främst i att ökade mängder inkommande avfall kommer
att tas emot vid en beviljad ansökan.
På ReTuna ÅVC lämnas t.ex. grovavfall, farligt avfall, producentansvarsavfall och i
viss mån bygg- och rivningsavfall. Kunderna sorterar sitt avfall huvudsakligen i
containrar/lastväxlarflak respektive i mottagningsrummet för farligt avfall. Avfallet
lagras därefter innan det skickas vidare för behandling.
Verksamhetskoder
Tillståndsansökan gäller följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen.
- Verksamhetskod 90.50
Koden avser tillståndspliktiga anläggningar för att lagra farligt avfall som en del av
att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är:
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall
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- Verksamhetskod 90.70
Koden avser tillståndspliktiga anläggningar för sortering icke farligt avfall om
mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
- Verksamhetskod 90.40
Koden avser anmälningspliktiga anläggningar för att lagra icke-farligt avfall som
en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 10 ton
men högst 10 000 ton.
- Verksamhetskod 90.29
Koden avser anmälningspliktiga anläggningar för att förbereda avfall för återanvändning.
Nuvarande verksamhet och framtida behov
ReTuna ÅVC är mottagningsstation för farligt och icke farligt avfall från hushållen
i Eskilstuna. Mängden inlämnat farligt avfall ökar och för att minska antalet tillfällen för transporter från anläggningen ansöker bolaget om en utökning av maximala lagringsmängder vid ett och samma tillfälle. Planer finns också för att eventuellt i framtiden även skapa möjligheter för företag att kunna lämna in farligt avfall
vid återvinningscentralen. I sökt maxmängd 30 000 ton per år ingår endast icke
farligt avfall.
Bolaget tror på en 10 till 20 % ökning av den totala mängden farligt avfall. Företagen som idag inte lämnar farligt avfall på ReTuna ÅVC tros bidra med störst
procentuell ökning. Under 2016 togs 837 ton farligt avfall emot, varav 677 ton elavfall, inklusive batterier. Med den beräknade ökningen bedöms mängden farligt
avfall åtminstone kunna uppgå till 1 000 ton per år.
Kunderna sorterar själva sitt avfall med vägledande hjälp från personalen i de kärl
och utrymmen. De största volymerna sorterat avfall hanteras genom insamling i
containers. På ReTuna ÅVC kan kunder idag lämna in trädgårdsavfall/ris, trä,
metallskrot, wellpapp, olika sorters förpackningar, returpapper, el-avfall inkl.
batterier, farligt avfall inkl. tryckimpregnerat virke, möbler, textilier, brännbart
avfall, papper/plastavfall, hårdplast, däck, konstruktionsmaterial, gips, isolering
och återanvändbart. Det finns ingen osorterad fraktion. Ytterligare avfallsslag kan
komma att hanteras i framtiden.
Några fraktioner av avfallet transporteras i containrar till bolagets sorteringsanläggning vid Lilla Nyby för en extra sortering, medan resterande fraktioner
transporteras direkt till den mottagare som bolaget har avtal med. Totalt utgör
den tunga trafiken till och från återvinningscentralen cirka 1 % av antalet trafikrörelser till och från anläggningen.
Transporterna sker i containrar med lock, täckta bilar eller i täckta/nätade behållare.
Insamling sker för lättflyktigt avfall i containrar försedda med lock eller nät. Runt
området sitter det stängsel som fångar upp eventuellt avblåst material från personbilssläp eller dylikt. Personalen plockar också skräp regelbundet och vid behov.
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Hushållen i Eskilstuna kan lämna in saker de anser kan säljas i Återvinningsgallerian. I den så kallade Returen på återvinningscentralen tas sakerna emot av
personal från AMA (Eskilstuna kommuns resursenhet för Aktivitet, Motivation och
Arbete). Personalen är inhyrd av bolaget och gör en första sortering av sakerna som
sedan lämnas till butikernas depåer i lagerutrymmet. Då övergår sakerna (avfallet)
till att bli material för återbruk som av respektive butik vid behov reparerar, förädlar
eller omvandlar inför försäljning.
Det betyder att bolaget är ägare och ansvariga för materialet tills det hamnar i en
verksamhets depå, därefter övergår ansvaret till den kontrakterade verksamheten.
Således är respektive verksamhet som är etablerade i återbruksgallerian ansvariga
för miljöpåverkan för det i depån inlämnade materialet.
Miljökonsekvensbeskrivning
Dagvatten
Dagvatten som rinner av från återvinningscentralens hårdgjorda sorterings- och
lagerytor behandlas innan det släpps till recipient. Dagvattnet rinner via markytan
och markförlagda ledningar till en nedstigningsbrunn med flödesreglering. Flödet
från flödesregleringen passerar oljeavskiljning och efterföljande provtagningsbrunn.
Efter provtagningsbrunnen leds vattnet i en kulvert under Ekeby våtmark till
invallningsdiket runt Ekeby våtmark och vidare ut i Eskilstunaån.
En analys av renat dagvatten med avseende på metaller och olja har skett. Provtagning skedde i provtagningsbrunn efter oljeavskiljaren. Den sammanlagda reducerade arean som avvattnar till dagvattenanläggning uppgår till lite drygt 20 000 m2.
Baserad på en årsmedelnederbörd (regn och snö) för Eskilstuna på 640 mm/m2 i
kombination med fastighetens olika typer av ytor ger det en vattenmängd på ca
12 900 m3 per år som leds till reningsanläggningen för dagvatten. Det är värt att
notera att halten av analyserade parametrar som ligger till grund för uppskattning av
den årliga mängden av respektive parameter som tillförs recipienten bygger på
endast en analys. Det kan inte uteslutas att halterna kan variera över årssäsongerna
varför ytterligare provtagningar planeras.
Planförhållanden och lokalisering
ReTuna ÅVC ligger i stadsplaneområde inom gällande detaljplan fastställd av
Länsstyrelsen i Södermanlands län den 7 september 1984, plannummer 0-335.
Avståndet till närmaste närboende, villaområdet i Lerdalen, är cirka 500 m.
Närmaste samhällsservice är en fritidsgård cirka 1 km västerut och äldreboende
cirka 1,5 km söder om anläggningen.
Drygt 500 meter norrut om ReTuna ÅVC finns E 20 som utgör ett riksintresse för
kommunikation. Omkring 350 m söder om anläggningen går Svealandsbanan som
är ett riksintresse för järnväg. Närmaste riksintressen för naturområdet Lista och
område för kulturmiljövården, Åsby-Stenby äng, ligger 9 respektive 1,2 km från
anläggningen. Närmaste Natura 2000 område är Stenby äng cirka 3 km sydöst om
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anläggningen och närmaste naturreservat är Kronskogen cirka 2 km söder om
ReTuna ÅVC.
Omgivningspåverkan
Hanteringen av farligt avfall kan ge upphov till utsläpp till luft. Risken för utsläpp
föreligger vid hantering av lösningsmedel, spilloljor, glykol, etc. som innehåller
flyktiga organiska ämnen (NMVOC). Utsläpp till vatten och mark kan ske vid ett
maskinhaveri, som t.ex. läckage av hydraulolja eller ett eventuellt spill eller
läckage från en inlämnad behållare med farligt avfall eller drivmedelstank där
förorening läcker till dagvattnet. Verksamheten ger upphov till buller i samband
med transporter till, från och inom anläggningen samt vid sortering i containers.
En miljöriskanalys gjordes och en riskutredning för hantering av brandfarlig
vara har utförts under år 2015.
Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14 001. I miljöledningssystemet ingår
bl.a. rutiner för att kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i
gott skick, riskanalyser, avvikelserapportering (t.ex. driftstörningar), kemikalier
och avfallshantering, drift och kontroll vid mottagning och hantering av material,
utsläpps och recipientkontroll m.m.
Verksamheten på ReTuna ÅVC bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för buller, luft och vattenkvalité överskrids eller inte kan uppfyllas i
Eskilstuna i framtiden.

Yttranden
Efter att ansökan från bolaget kungjorts och remitterats har yttrande över ansökan
inkommit till Miljöprövningsdelegationen.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i yttrande över ansökan lämnat i huvudsak
följande synpunkter.
Dagvatten
Gällande utsläpp av dagvatten från anläggningen anger bolaget att ytterligare
erfarenhet av reningsanläggningen för dagvatten krävs innan man kan lämna förslag
till slutliga villkor. För detta föreslår bolaget en prövotid på 3 år.
Länsstyrelsen har inget att invända mot att villkor fastställs efter en prövotid. En
prövotidsutredning bör då omfatta en närmare bedömning gällande påverkan på
recipienten och MKN för vatten. Dessutom bör eventuellt behov och utförande av
en kompletterande rening redovisas.
Verksamhetskoder
Angående verksamhetskoder uppfattar Länsstyrelsen att ingen sortering på t.ex.
sorteringsplatta eller liknande förekommer. Det som beskrivs i ansökan är den
avlastning/sortering som utförs av de som besöker återvinningscentralen för att
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lämna avfall. Enbart en sådan avlastning/sortering innebär, enligt länsstyrelsens
uppfattning, inte att tillståndsplikt föreligger enligt kod 90.70.
När det gäller kod 90.29 uppfattar länsstyrelsen det som oklart beskrivet vilka
förberedelser som utförs vid återvinningscentralen respektive i återbruksgallerian.
Om en del av förberedelserna sker på återvinningscentralen, t ex någon form av
kontroll, anser länsstyrelsen att verksamheten omfattas av koden.
Tillåtlighet och villkor i övrigt
Länsstyrelsen har inget att invända mot att tillstånd ges till den sökta verksamheten.
Bolagets förslag till villkor har inte granskats närmare.
MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hänvisar i detta ärende till
att kommunens beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) får avgöra om hanteringen ska inkludera explosiva varor men avstår i övrigt
från att yttra sig. MSB påminner om publikationen ”Information om explosiva restprodukter i avfallshantering” (publikationsnummer MSB 0035-09, februari 2011)
som finns tillgänglig via länk: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/24594.pdf
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun anser att en utökad drift på återvinningscentralen ger kommuninvånare bättre möjligheter till återvinning och detta ligger i linje med kommunens
avfallsplan där ökad återvinning och minskad miljöbelastning från till exempel
farligt avfall är två fokusområden. I övrigt har Eskilstuna kommun inga synpunkter
på ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad drift vid återvinningscentralen på
fastigheten Ekeby 2:30.
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden (nämnden) har i sitt yttrande i huvudsak framfört följande. Bolaget har sökt tillstånd för att bedriva avfallsverksamheten vid
återvinningscentralen på fastigheten Ekeby 2:30. I dags läget drivs verksamheten
som en anmälningspliktig verksamhet där bolaget får ta emot maximalt 10 000 ton
avfall per år. De har på senare tid varit nära att överstiga gränsen och gjorde också
så under hösten 2017.
Nämnden anser att såväl verksamhetskod 90.50 och 90.70 ät tillämpningsbara på
sökt verksamhet. Koden 90.29 ser nämnden däremot inte som tillämpningsbar på
verksamheten. Den förberedelse som sker på plats är att kunderna själva sorterar i
olika avdelningar och dessa containrar transporteras sedan till Lilla Nyby för ytterligare sortering och behandling innan användning. I detta fall bedöms det vara
återbruksgallerians hyresgäster som förbereder avfallet för återbruk och inte
bolaget.
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Explosiva varor
Tillstånd för hantering av explosiva varor söks hos miljö- och räddningstjänstnämnden, närmare bestämt hos räddningstjänsten. Detta behöver göras i god tid.
Verksamheten behöver kunna visa att tillräckliga skyddsåtgärder tas för att förhindra bland annat olycka och brand. Det måste bland annat finnas tillräckliga
skyddsavstånd och brandhinder.
Dagvatten
Nämnden har förstått vid tillsyn på anläggningen att det är bolaget som står för
driften/kontrollen av dagvattenanläggningen med tillhörande oljeavskiljare, men att
det sedan är Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) som skötet och står för provtagningen efter oljeavskiljaren. Ägare av anläggningen för rening för dagvatten har
nämnden uppfattat är Fastighet Ekeby 2:30 AB. I kompletteringarna till ansökan
anger bolaget emellertid att de vill ha tre år på sig att utreda dagvattenfrågan för att
fastställa villkor för utsläpp. Nämnden anser att det inte är klart vem av dessa tre
aktörer som ansvarar för vad när det gäller dagvattenreningen i händelse av att
något havererar eller om utsläppen blir för höga samt vem som har rådigheten och
skyldigheten att vidta åtgärder.
Nämndens samlade tillsynserfarenhet av bolaget och EEM är att det i praktiken är
mycket svårt att skilja på vilket av dessa bolag som är verksamhetsutövare och
ansvarig för vad på anläggningarna. Detta medför att nämnden anser att en tydligare
fördelning av ansvaret behöver redovisas för exempelvis dagvattenfrågan och
reningsanläggningen.
När det gäller utredningen av dagvattnet har bolaget inte angett hur det har tänkt sig
att utreda eller vad bolaget egentligen avser att undersöka. Det är även oklart varför
dagvattnet behöver utredas mer. Det finns i nämndens handlingar uppgifter från en
provtagning på dagvatten efter oljeavskiljaren. Det bör även beskrivas riskerna som
finns för dagvattnet och recipienten samt visa hur bolaget arbetar för att förhindra
att utsläpp når recipienten.
Buller
Bolaget har själva genomfört en enklare bullermätning. Bullermätningar är
komplexa att genomföra, i synnerhet utomhus. Med det material som presenterats
anser inte nämnden att det går att göra en bedömning av buller som uppkommer
från verksamheten samt om föreslagna bullernivåer kommer att innehållas.
Nämnden gör även bedömningen att det förkommer impulsljud och ljud med hörbara tonkomponenter från bland annat slängande av avfall i containrarna. Detta är
även något som borde regleras som ett villkor för verksamheten.
Elavfall, impregnerat trä och asbest
I handlingarn inkomna i ärendet gör nämnden bedömningen att bolaget inte har
visat att tänkt hantering inte kommer att ge upphov till olägenheter för människors
hälsa eller miljön. Varvid förslaget till villkor 6 inte utgör tillräckliga skyddsåtgärder i detta fall.
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Gällande elavfall i form av vitvaror och kylar och frysar kan under vissa förhållanden enligt vägledningen till föreskriften förvaras utan nederbördsskydd men
verksamheten har inte visat att dessa specifika krav möts.

Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har getts tillfälle att bemöta de synpunkter som har framförts i yttranden
över ansökan. Bolaget har sammanfattningsvis lämnat följande förtydliganden.
Gällande verksamhetskoden 90.29 vill bolaget förtydliga att det avfall som lämnas
till återbruksgallerian har genomgått en kontroll innan produkterna lämnas till
verksamhetsutövarna i gallerian. Kontrollen utförs i bolagets regi. Bolaget sköter
och ansvarar också för drift och kontroll av reningsutrustningen för dagvatten i
egenskap av verksamhetsutövare. Fastighetsägare av fastigheten Ekeby 2:30 är
Eskilstuna Ekeby 2:30 aktiebolag. Det är fastighetsägaren som är ägare av
reningsutrustningen för dagvatten.
I en tidigare komplettering gällande kyl- och frys samt vitvaror har bolaget hänvisat
till Naturvårdsverkets vägledning. Naturvårdsverket framför i vägledningen att då
det gäller vitvaror, och då lagring sker under en begränsad tid, kan undantaget från
kravet på väderskydd tillämpas för just dessa produkter. Med vitvaror avses kyl,
frys, tvättmaskin, torktumlare och liknande. Genom laktester har man kunnat visa
att det också förutsätts att lagringen sker under en begränsad tid. Drygt en månad är
den tidsperiod som använts i laktesterna. En lagringstid av upp till ett par månader
kan anses vara godtagbart. El-Kretsen hämtar vitvaror regelbundet och har hittills
hämtat vitvaror minst 1 gång per månad. Övrigt elavfall förvaras i burar under tak
eller i container med täckande lock.
Gällande impregnerat trä och asbest hanteras detta avfall av kunderna själva.
Avfallet läggs direkt i containrar som har täckande lock.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken.
Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. miljöbalken.
Tillåtlighet
Kunskapskravet
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa
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och miljön mot skada eller olägenhet. Bolaget har tidigare bedrivit verksamhet inom
avfallsområdet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att kunskapskravet är uppfyllt.
Försiktighetsprincipen
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa
möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bolagets genomförda åtgärder, tillsammans med de åtgärder och utredningar samt avgränsningar som föreskrivs enligt villkoren i detta beslut innebär att
erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
Hushållningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Miljöprövningsdelegationen gör i denna del den
bedömningen att bolaget visat att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder
och meddelade villkor kommer att bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. 5 § miljöbalken.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. Vid bland annat tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast i de fall som gäller
ändrad användning av mark- eller vattenområden. Bolagets ansökan omfattar en
plats som tidigare tagits i anspråk för avfallsverksamhet. Lokaliseringen kan med
beaktande av skyddsåtgärder och villkor anses uppfylla miljöbalkens krav.
Planförhållanden
Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock
göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. För fastigheten
Ekeby 2:30 finns en gällande detaljplan, aktbeteckning 0484-P84/30 samt plannummer 0-335. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte
strider mot gällande planer eller områdesbestämmelser.
Natura 2000 och riksintressen
Verksamheten påverkar inget Natura 2000-område. Verksamheten bedöms inte
heller påverka riksintressena för friluftsliv respektive kulturmiljövård söder och
öster om verksamheten.
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) fastställt sådana miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare
har Vattenmyndigheten för Östersjöns vattendistrikt, med stöd av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om miljökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster. Miljöprövningsdelegationen
finner att verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm
enligt ovan nämnda förordningar överskrids eller kommer att överskridas.
Reningen av dagvatten från befintlig verksamheten är idag begränsad. Miljöprövningsdelegationen anser att med föreskrivna villkor om utredning av dagvattnet
under en prövotid ges förutsättningar för en minskad eller oförändrad påverkan på
recipienten trots en utökad verksamhet.
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöprövningsdelegationen konstaterar utifrån ingivna handlingar att avfallsanläggningen är en verksamhet som ligger i linje med Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som innebär
att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och att den resurs som avfall
utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och
risker för hälsa och miljö minimeras. Mycket av det avfall som hanteras återvinns.
Även om verksamheten ger upphov till påverkan på andra miljökvalitetsmål på
grund av exempelvis utsläpp orsakade av transporter bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten endast marginellt kommer att motverka möjligheten
att uppnå de nationella miljömålen.
Övrigt
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte påverkar några övriga
kända skyddsintressen eller strider mot miljöbalkens mål samt att någon sådan
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön som
enligt 2 kap. 9 § MB kräver regeringens tillåtelse inte kan befaras i förevarande fall.
Tillståndets omfattning
Enligt 22 kap 25 a § punkt 1 miljöbalken ska en dom som omfattar tillstånd att
lagra, återvinna eller bortskaffa avfall dessutom alltid innehålla en förteckning över
de kategorier av avfall och den mängd avfall som får lagras, återvinnas respektive
bortskaffas.
I prop. 2010/2011:125 s 31 f anges i huvudsak följande. Sammantaget finns i det
nya ramdirektivet ingen klar vägledning vad som avses med "typer" respektive
”kategorier". För ett korrekt genomförande av det nya ramdirektivet bör de
respektive artiklarna tolkas mot bakgrund av direktivets syfte, dvs. att skydda
miljön och människors hälsa genom att bl.a. förebygga eller minska de negativa
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följderna av hantering av avfall (artikel 1). Kravet i artikel 23.1 på att ett tillstånd
ska innehålla uppgift om "typer" av avfall bör kunna uppfattas som ett krav på
lämplig grad av precisering av det avfall som avses att behandlas. Det avgörande
bör vara att tillståndet i varje enskilt fall avgränsas på ett sådant sätt att relevanta
villkor kan ställas till skydd för människors hälsa och miljön. Det nya ramdirektivets krav på uppgifter om typer av avfall bör i den nya bestämmelsen om vad en
dom ska innehålla uttryckas som ett krav på förteckning över kategorier av avfall.
Termen "typ" bör inte användas då det skulle kunna uppfattas som ett absolut krav
på angivande av den sexsiffriga avfallskoden i bilaga till avfallsförordningen
(2011:927). Hur kategorierna lämpligen avgränsas bör i stället, utifrån den
enskilda verksamheten, bestämmas av den tillståndsprövande myndigheten.
Vilken typ av verksamhet det är frågan om samt karaktären av det avfall som
behandlas bör ha betydelse för hur kategorierna avgränsas. För farligt avfall kan
krävas en högre grad av precisering än för avfall som inte är farligt. Det avgörande är att kategorierna avgränsas så att det är möjligt att i varje enskilt fall
bestämma vilka villkor som ska gälla, för verksamheten.
Avgränsningen av vilka kategorier av avfall som kan tillåtas måste avgöras i det
enskilda fallet utifrån det perspektivet att det ska finnas tillräckliga villkor för
skyddet av människors hälsa och miljön. Hur preciserad det förtecknade avfallet
behöver vara bör utgå från vilken hantering som ska ske med avfallet såsom lagring,
återvinning, bortskaffning, mellanlagring med mera, men också utifrån avfallets
inneboende egenskaper. Beroende av vilken typ av avfall det är fråga om och hur
den hanteras inom verksamheten kan risken för störning se olika ut.
Miljöprövningsdelegationen anser att det är mest lämpligt att ange att förteckningen
över farligt avfall som får lagras inom anläggningen, redovisas som kategorierna
(tvåsiffrig kod) i bilaga till avfallsförordningen (SFS 2011:927), på det sätt som
bolaget redovisat i bilaga 3. Miljöprövningsdelegationen anser att det kan finnas
skäl att ge tillsynsmyndigheten möjlighet, genom delegation, att godkänna ytterligare slag av farligt avfall som får tas emot på anläggningen. Redovisning som
annat avfall än farligt avfall är tillräcklig för att uppfylla kravet om att tillståndet
ska innehålla förteckning över avfall som lagras, återvinns eller bortskaffas, särskilt
då det inte är fråga om avfall till deponering eller annan kvittblivning.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget inte närmre preciserat en övre
årlig gräns för mängden mottaget farligt avfall på annat sätt än att den beräknade
ökningen bedöms kunna uppgå till åtminstone 1 000 ton per år. Miljöprövningsdelegationen finner skäl att begränsa omfattningen av den mängd farligt avfall som
årligen får hanteras inom verksamheten då prövningsunderlaget sätter en gräns
för verksamheten omfattning. Med beaktande av samrådsunderlaget och bolagets
beskrivning av verksamheten i ansökan så bedöms det vara möjligt att hantera
1 200 ton farligt avfall årligen vid ReTuna ÅVC.
Tillståndets omfattning framgår av beslutstexten. Upplysningsvis så kan Miljöprövningsdelegationen nämna att det finns skäl för att verksamhetskod 90.70 inte
anges under rubriken i tillståndet då delegationen, i likhet med vad Länsstyrelsen i
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Södermanlands län anger, inte ser koden som tillämplig. Verksamhetskod 90.30 i
29 kap. 48 § 2p i miljöprövningsförordningen (2013:251) bedöms bättre motsvara
den typen av verksamhet som bolaget beskriver som en tillståndspliktig verksamhet.
Verksamhetskod 90.30 ersätter och inkluderar även kod 90.40.
Villkor
Miljöprövningsdelegationen finner det motiverat att föreskriva vissa villkor med ett
annat innehåll än bolaget föreslagit. Nedan följer en närmare motivering av några
av villkoren.
Tillträde (villkor 2)
För att hindra okontrollerat tillträde till anläggningen anser Miljöprövningsdelegationen att ett villkor om att förhindra obehörigt tillträde bör föreskrivas. Detta ska i
huvudsak ske genom instängsling, kompletterat med andra åtgärder.
Hårdgjorda ytor inom anläggningen respektive oljeavskiljare (villkor 6)
Det är viktigt att det material som används för att hårdgöra ytorna inom anläggningen inte är genomsläppligt med avseende på dagvatten och att sprickor och hål
som uppkommer i ytan tätas.
Utsläpp till luft med mera. (villkor 8)
Olägenheter för omgivningen kan uppstå till följd av verksamheten, till exempel i
form av dålig lukt och damning. Miljöprövningsdelegationen anser att det finns skäl
att föreskriva att eventuella problem ska lösas snarast.
Elavfall (villkor 9)
Kylmöbler, spisar och andra större vitvaror ska förvaras på hårdgjord yta och på
samma sätt som farligt avfall i övrigt ska förvaras. Med andra större vitvaror avses
utrymmeskrävande elavfall, som inte bedöms laka ut miljöfarliga ämnen trots att de
förvaras utomhus, som diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare.
Kontrollprogram (villkor 13)
Tillståndet bör innehålla ett villkor med krav på ett aktuellt kontrollprogram.
Kontrollprogrammet ska redovisa hur bolaget avser att kontrollera att villkoren i
tillståndet följs samt hur övriga utsläpp som verksamheten kan ha till omgivningen
ska kontrolleras.
Efterbehandling (villkor 16)
Miljöprövningsdelegationen anser att det finns skäl att tydliggöra vilket anmälningsförfarande som bör gälla då en miljöfarligverksamhet av den aktuell art ska
beakta vid en avveckling.
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Uppskjutna frågor
Utsläpp av dagvatten (U1)
Miljöprövningsdelegationen ser inte att någon tydlig fara för att miljökvalitetsnormerna för utsläpp till vatten ska riskeras att överskridas men delar i övrigt
Länsstyrelsen i Södermanlands uppfattning om att det finns skäl till att närmare
undersöka utsläppen av dagvatten.
Miljöprövningsdelegationen anser med tanke på omfattningen av verksamheten och
hanteringen av farligt avfall att det är lämpligt att dagvatten från anläggningen
undersöks närmare. När det gäller de av bolaget föreslagna riktvärdena så finner
Miljöprövningsdelegationen skäl att skärpa riktvärdet avseende kadmium till
0,2 μg/l så att riktvärdet är i samma nivå med de riktlinjer som allmänt tillämpas för
utsläpp av avloppsvatten från industrier i ett antal kommuner, däribland Eskilstuna..
I övrigt så bedömer Miljöprövningsdelegationen att utredningen av dagvatten bör
ske i samråd med tillsynsmyndigheten som kan ha en närmare kunskap om den
lokala påverkan från utsläpp av vatten med utgångspunkt från den hantering av
olika typer av avfall som sker vi återvinningscentralen. Utredningen bör innehålla
en provtagning under två kalenderår.
Ekonomisk säkerhet
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget är ett helägt kommunalt bolag.
Delegationen ser inte att det föreligger anledning att kräva att en ekonomisk
säkerhet ställs för att ta tillståndet i anspråk och driva verksamheten.
Övriga överväganden
Tillsynsmyndigheten har i sitt yttrande framfört att den övre gränsen för anmälningsplikt har överskridits. Miljöprövningsdelegationen har därefter fått information
om att en anmälan upprättats enligt 29 kap 4 § miljöbalken för vidare hantering hos
åklagarmyndigheten, men att ärendet ännu inte är avslutat. Miljöprövningsdelegationen anser mot den bakgrunden att händelsen kan hanteras i särskild ordning och
inte är av den arten att det finns skäl vägra bolaget tillstånd med utgångspunkt från
16 kap 6 § miljöbalken.
Sammanfattande bedömning
Den sökta verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t ex
genom uppkomst av buller. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att rimliga
försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan och
för att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.
Information
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 22 maj 2018.
--Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet
har beretts av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg.

Gunnar Ljungqvist

Lars Andersson

Bernt Forsberg

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
3. Förteckning över avfall som får hanteras inom anläggningen
4. Karta över verksamhetsområdet
5. Detaljkarta över dagvattendamm med provtagningsbrunn efter oljeavskiljare

Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - registrator@msb.se
Miljö- och räddningstjänstnämnden, 631 86 Eskilstuna - miljokontoret@eskilstuna.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping - sodermanland@lansstyrelsen.se
----------Miljöskyddsenheten (LA och GD)
Rättsenheten (GL)
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Bilaga 1
Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut
Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska
Ni redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur
Ni anser att det ska ändras.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Nacka tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer är:
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA

Telefonnummer
Tel 010-22 33 000

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.
För part som företräder det allmänna ska dock överklagandet ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
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Bilaga 2

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 17 april
2018 (dnr 551-2675-18) beslutat att meddela tillstånd till återvinningscentralen
ReTuna vid Folkestaleden 5 för insamling av hushållens grovavfall och farligt
avfall. Tillståndet gäller för Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB (bolaget)
verksamhet på del av fastigheten Ekeby 2:30 i Eskilstuna kommun.
Tillståndet ger bolaget möjlighet till lagring av farligt avfall vid ett enskilt tillfälle
av maximalt 10 ton oljeavfall, 50 ton blybatterier, 70 ton elektriska eller
elektroniska produkter, 50 ton impregnerat trä, 80 ton annat farligt avfall och 5 kg
explosiva varor. Vidare får bolaget lagra upp till 250 ton övrigt avfall vid något
enskilt tillfälle. Den totala årliga mängden farligt avfall som får samlas in vid
anläggningen är 1 200 ton och för övrigt avfall gäller 30 000 ton. Tillståndet
innehåller vissa villkor för drift av verksamheten samt åtaganden som lämnats av
bolaget.
En kopia av beslutet finns hos aktförvarare Maria Hoflin. Besöksadress: Stadshuset,
Alva Myrdals gata 1 i Eskilstuna samt vid Länsstyrelsens diariestation, Bäverns
gränd 17 i Uppsala.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 1 maj 2018, då delgivning
anses ha skett.
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
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Bilaga 3
Förteckning över avfall, enligt bilaga till avfallsförordningen
(2011:927), som kan komma in på ReTuna ÅVC, och där farligt
avfall kan förekomma under respektive avfallskategori.
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt
från bearbetning och beredning av livsmedel
03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa,
papper och papp
06 Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar
(färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05,
12 och 19)
14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07
och 08)
15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som
inte anges på annan plats
16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning
(utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. (även separat
insamlade fraktioner)
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Bilaga 4
Karta över verksamhetsområdet

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Bilaga 5
Detaljkarta över dagvattendamm med provtagningsbrunn efter oljeavskiljare

