BESLUT

1(13)

2016-12-20

Dnr: 551-4210-15
Anl.nr: 0483-164

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Milj öprövningsdelegationen

Arver Lastbilar AB
Foringatan 5
641 39 KATRINEHOLM

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt miljöbalken till service, reparation av
fordon samt utökad verksamhet med demontering av
bussar på fastigheten Gjuteriet 22 i Katrineholms kommun
Verksamhetskod 50.10 enligt 23 kap I § samt 90.119 enligt 29 kap. 11§ miljöprövningsförordningen (2013:251)
I bilaga

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken, Arver Lastbilar AB med organisationsnummer 556555-9678,
tillstånd till verksamhet med service, reparationer, tvätt och hantering av reservdelar
avseende fordon samt till återvinning av avfall genom demontering av bussar på
fastigheten Gjuteriet 22, Katrineholms kommun.
Tillståndet gäller för demontering av maximalt 10 bussar per år.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.
Milj öprövningsdelegationen bifaller bolagets yrkande om verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.
2. Antalet bussar som vid ett och samma tillfälle får stå uppställda i avvaktan
på demontering och som får demonteras per år får ej överstiga tio (10)
stycken.
3. Tvätt av fordonsdelar samt tvätt av fordon får endast ske i tvättanläggning som
godkänts av tillsynsmyndigheten.
4. Avtappning av vätskor som drivmedel, köldmedia, kylarvätska, spolarvätska
och oljor före uppställning i avvaktan på demontering samt demontering ska
ske inomhus.
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5. På plats där bussar står uppställda i avvaktan på demontering ska finnas
anordningar för uppsamling av spill och utrustning för omhändertagande av
dagvatten genom slam- och oljeavskiljning. Sådana anordningar för rening av
dagvattnet behövs dock inte om lagring och uppställning sker under tak.
6. Avfall och reservdelar som lagras utomhus ska förvaras väderskyddat.
7. Kemiska produkter och farligt avfall ska vara märkta och förvaras i täta
behållare på tät yta som är skyddad från nederbörd. Flytande kemiska produkter
och flytande farligt avfall ska dessutom förvaras inom tät invallning
Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga
behållares sammanlagda volym.
8. Bolaget ska till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet
vunnit laga kraft inge ett kontrollprogram för hur verksamheten ska
kontrolleras. Kontrollprogrammet ska beskriva hur utsläppen från oljeavskilj are
och fordonstvätt till spillvattennätet ska kontrolleras samt hur reningsutrustning
ska besiktigas, kontrolleras och rapporteras till tillsynsmyndigheten. I kontrollprogrammet ska även förslag till hur buller från verksamheten ska kontrolleras
och följas upp ingå.
9. Bullernivån vid närmaste bostadshus får som begränsningsvärde ej överstiga
följande ljudnivåer.
kl. 6.00-18.00
50 dB(A) vardagar utom lördagar
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 6.00-18.00
kl. 18.00-22.00
45 dB(A) kvällstid
kl. 22.00-6.00
40 dB(A) nattetid
Maximala ljudnivåer (LFinax) överstigande 55 dBA får nattetid (22-06) endast
förekomma vid enstaka tillfällen.
De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då
verksamheten pågår. Kontroll ska ske minst en gång per år samt så snart det skett
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, vid klagomål på
buller eller på tillsynsmyndighetens begäran. Vid klagomål på buller ska
klagomålen snarast följas upp i samråd med tillsynsmyndigheten och åtgärder
vidtas.
Delegationer
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva om de villkor för
utsläpp till spillvattennätet som behövs för fordonstvätt och tvätt av fordonsdelar.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång senast 2 år
efter det att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
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Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.
Verkställighet
Milj öprövningsdelegationen bifaller bolagets yrkande om verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Eskilstunakuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i
47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Bolaget bedriver verksamhet med service samt reparation av fordon samt
fordonstvätt m.m. på fastigheten Gjuteriet 22 i Katrineholms kommun. Befintlig
verksamhet är anmäld till bygg- och milj önämnden i Katrineholms kommun.
Eftersom demontering av uttjänta bussar enligt 29 kap 11 § milj öprövningsförordningen utgör tillståndspliktig verksamhet, har bolaget ansökt om tillstånd till
verksamheten enligt milj öbalken den 15 juli 2015. Demontering av bussar omfattas
inte av bilskrotningsförordningen då denna endast gäller för fordon som väger
mindre än 3 500 kg.
Samråd
Tidigt samråd genomfördes med Länsstyrelsen i Södermanlands län samt
Miljökontoret i Katrineholm den 5 juni 2015. Ytterligare samråd har genomförts
med grannar i området, en annons i Katrineholmskuriren samt genom en särskild
information till Naturvårdsverket.
Ärendets handläggning
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Södermanlands län och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun för synpunkter på behovet av
komplettering av handlingarna Dessa har kommit in med yttranden. Ansökan
kungjordes den 6 juli 2016. Yttranden över ansökan inkom från Länsstyrelsen i
Södemianlands län den 16 augusti 2016 och från Bygg- och miljönämnden den
31 augusti 2016. Bolaget har bemött yttrandena.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget yrkar på tillstånd enligt 9 kap 6 § milj öbalken för verksamhet med service,
reparationer, reservdelshantering, fordonstvätt samt till demontering av
10 bussar per år i samarbete med Scania AB på fastigheten Gjuteriet 22 i
Katrineholms kommun.
Bolaget yrkar, enligt 22 kap. 28 § milj öbalken, på att tillståndet får tas i anspråk
omedelbart även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
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Förslag till villkor
Bolaget föreslår följande villkor för verksamheten:
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad
bolaget angett i ansökningshandlingama eller i övrigt åtagit sig i målet.
2. Utgående spillvatten får inte överskrida följande begränsningsvärden per
tvättad fordonsenhet räknat som årsmedelvärde.
Samlingsparameter bly, krom och nickel 30 mg/enhet
Kadmium
Zink
Oljeindex
Parameter
Samlingsparameter bly, krom och nickel
Kadmium
Zink
Oljeindex

0,75 mg/enhet
150 mg/enhet
15 000 mg/enhet
Begränsningsvärde
30 mg/enhet
0,75 mg/enhet
150 mg/enhet
15 000 mg/enhet

En fordonsenhet motsvarar för buss och lastbil en fordonslängd på ca 12 meter.
Lastbil och släp utgör därmed två fordonsenheter (ca 24 m)
3. Förvaring av motorfordon för demontering ska ske inom inhägnat område.
Grindarna ska vara låsta när anläggningen är obemannad för att hindra
obehöriga från att komma in på området.
4. Buller från verksamheten, inberäknat transporter inom anläggningsområdet,
ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder, skolor,
förskolor och vårdlokaler inte överstiger följande begränsningsvärden.
Leg dag
(06-18)
50 dBA

lördag, söndag,
och helgdag (06-18)

Leo

45 dBA

kväll
(18-22)

Leg

45 dBA

Leg natt
(22-06)
40 dBA

Maximala ljudnivåer (LF.ax) överstigande 55 dBA får nattetid (22-06) endast
förekomma vid enstaka tillfällen.
Kontroll av buller ska ske vid förändringar av verksamheten som kan antas medföra
risk för överskridande av begränsningsvärden vid berörda fastigheter eller när
tillsynsmyndigheten av annan anledning anser att kontroll är befogat. Mätningar
och beräkningar ska då utföras enligt vid utförandetillfället gällande standarder och
rekommendationer.
5. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras på invallade ytor,
som är ogenomsläppliga för aktuella ämnen och skyddade från nederbörd,
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eller med motsvarande sekundärt skydd, så att eventuellt spill eller läckage
kan samlas upp och omhändertas utan att förorena mark eller grundvatten.
Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska motsvara den största
behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Anläggningen i Katrineholm är en fullserviceverkstad som bedrivs på fastigheten
Gjuteriet 22 i Katrineholms kommun och omfattar service, reparation och
fordonstvätt samt försäljning av fordon, tillbehör och reservdelar. Planerad
tillkommande verksamhet omfattar även demontering av fordon som inte omfattas
av bilskrotningsförordningen dvs. bussar. Syftet med denna verksamhet är
demontering av användbara reservdelar som därefter antingen kan återanvändas i
egen verksamhet eller säljas till extern kund. Omfattningen av bussdemonteringen
är 10 bussar per år och ska bedrivas i samma anläggning som befintlig verksamhet.
Planerad verksamhet omfattas av verksamhetskod 90.119 B enligt 29 kap 11 §
milj öprövningsförordningen (2013:251). Verksamhetskod för den befintliga
verksamheten dvs. fordonstvätt är 50.10 C enligt 23 kap 1 §, punkt 4 i samma
förordning.
Teknisk beskrivning av verksamheten
Anläggningen i Katrineholm är en fullserviceverkstad för tunga fordon och är
specialister på bussar. Befintlig verksamhet omfattar service, reparation med de
arbetsmoment som noimalt tillhör detta samt fordonstvätt och försäljning av fordon,
tillbehör och reservdelar. Planerad demontering av 10 bussar per år omfattar
arbetsmoment som urtappning av oljor och oljefilter, demontering av aggregat,
kompressor, startmotor, generator, rutor, bromsok, stötfångare, motor, växellåda
och bakaxel. Befintlig fordonstvätt har en kapacitet överstigande 1000 fordon per år
och är anmälningspliktig.
Miljökonsekvensbeskrivning
Samråd
Samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län och milj ökontoret i Katrineholms
kommun genomfördes den 5 juni 2015. Utgångspunkten i samrådet var att
verksamheten skulle lokaliseras på samma plats och integreras med befintlig
verksamhet. Utökat samråd genomfördes genom en information till
Naturvårdsverket. Samråd genomfördes även genom att en särskild information
skickades ut till grannar i området och genom en annons i Katrineholmskuriren.
Planförhållanden
Befintlig och planerad verksamhet kommer att bedrivas på fastigheten Gjuteriet 22,
Katrineholms kommun inom detaljplan fastställd 1999 för småindustri och handel.
Alternativa lokaliseringar
Bolaget har senare i milj ökonsekvensbeskrivningen föreslagit två alternativa
lokaliseringar av den planerade verksamhet som tillståndsansökan avser, dels
lokalisering på Lövåsens industriområde i Katrineholm dels vid bolagets
anläggningar i Örebro. Något samråd om dessa lokaliseringar har inte skett.
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Bolagets bedömning är att samtliga av de lokaliseringar som utretts i
milj ökonsekvensbeskrivningen är lämpliga för den planerade verksamheten då de
aktuella fastigheterna ligger inom detaljplanelagda industriområden och då den
lokala påverkan på människors hälsa och miljön är begränsad.
En lokalisering inom Lövåsens industriområde skulle innebära att bolaget måste
uppföra en ny verkstadsanläggning, vilket innebär kraftigt ökade kostnader samt ett
ökat utnyttjande av råvaror och energi. Med tanke på att det saknas milj ömässiga
fördelar som motiverar en flytt från befintlig anläggning bedöms det alternativet
därför inte aktuellt med hänvisning till en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 §
milj öbalken.
Vid en lokalisering av den tillståndspliktiga demonteringen av bussar på bolagets
anläggning i Örebro skulle befintlig anmälningspliktig verksamhet finnas kvar på
nuvarande lokalisering i Katrineholm. Det innebär i praktiken samma lokala
miljöpåverkan som vid den planerade verksamhet, inklusive demontering, som
tillståndsansökan avser. En något längre transportsträcka för bussar från Scania i
Södertälje som ska demonteras innebär dessutom att en utökning av verksamheten i
Örebro medför en liten ökning av bränsleförbrukning och medföljande utsläpp på
regional nivå. Bolaget bedömer att en utökning av befintlig verksamhet i
Katrineholm på nuvarande plats är det mest lämpliga alternativet. Det finns
utrymme och kapacitet även för den tillkommande demonteringen av bussar och
lagerhållningen av begagnadereservdelar. Miljöpåverkan från anläggningen
förändras i praktiken inte vid planerad utökning av verksamheten.
Nollalternativet
Tillståndsprövningen avser hela verksamheten på bolagets anläggning i
Katrineholm. Aktuell tillståndsprövning har dock aktualiserats av en utökning av
befmtlig anmälningspliktig verksamhet på fastigheten med tills tåndspliktig
demontering av bussar. Nollaltemativet för den här tillståndsprövningen utgörs
därmed av ett scenario där bolaget väljer att inte utöka verksamheten med
demontering av bussar. Befintlig anmälningspliktig verksamhet (verkstad,
fordonstvätt mm) kommer då att fmnas kvar.
Omgivningsbeskrivning
Verksamheten bedrivs på fastigheterna Gjuteriet 22 och 10 inom Kerstinboda
industriområde i Katrineholms kommun. Fastigheten Gjuteriet 22 ägas av bolaget
medan Gjuteriet 10 arrenderas av bolaget. Området kring anläggningen domineras
av industriell verksamhet, vägar och järnväg. Norr om verksamhetsområdet fmns en
anlagd gräsmatta. Området saknar naturvärden. Öster om anläggningen löper en
järnväg och sydost om anläggningen, på andra sidan järnvägen en kyrkogård. Ca
100 meter sydöst om fastigheten finns ett mindre naturområde som inventerats i
samband med att en grönstrukturplan togs fram. Enligt naturvärdesbedömningen
utgörs området av ett åsparti dominerat av tall med stor mänsklig påverkan.
Tallarna har en ålder av ca 150 år. I området finns även grov asp, ung lönn och unga
exemplar av ask. Den planerade verksamheten bedöms inte påverka områdets
naturvärden.
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Grundvatten
Direkt söder om anläggningen finns en grundvattenförekomst, Katrineholmsåsen,
med god kvantitativ status och god kemisk ytvattenstatus. Eftersom
verksamhetsytan är hårdgj ord och dagvattnet avleds via det kommunala
ledningsnätet bedöms Katrineholmsåsens status inte kunna påverkas negativt av
bolagets verksamhet.
Utsläpp till spillvatten
Tvätt av fordon sker i en fordonstvätt med en kapacitet överstigande 1000 fordon
per år ansluten till en intern reningsanläggning med kemisk fållning och pHjustering. Utgående vatten avleds tillsammans med det vatten som vintertid avleds
från golvbrunnar i verkstaden, till oljeavskiljare. Provtagning på utgående vatten
sker varje år och oljeavskiljaren besiktigas vart 5:e år. Processvatten uppkommer
primärt från fordonstvätten. Omfattningen av denna verksamhet och vilka kemiska
produkter som används framgår av en årlig milj örapport. Vintertid tillkommer en
begränsad mängd smältvatten från fordon intagna i verkstaden för service eller
reparation. Detta vatten samlas upp via golvbrunnar i verkstadslokalen. Fordonstvätten är utrustad med en intern reningsanläggning med kemisk fållning och
pH-reglering. Vatten från fordonstvätten, och golvbrunnar i verkstadslokalen,
avleds till spillvattennätet via en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren besiktigas enligt
SS-EN 858 vart 5:e år (nästa gång hösten 2016) och kontrolleras regelbundet i
samband med tömning Bolaget planerar inte att genomföra några reningsåtgärder
för dagvatten. Provtagning på utgående vatten sker årligen och redovisas i en årlig
miljörapport.
Utsläpp till dagvatten
Dagvatten från tak och hårdgj orda ytor på fastigheten avleds via ett flertal
dagvattenbrunnar till kommunens dagvattennät och vidare till ett dike som mynnar
ut i sjön Näsnaren. Den totala markarealen för fastigheten Gjuteriet 22 är 18 369 m2
varav 65 % utgör hårdgjord yta. Fastigheten Gjuteriet 10 har en yta av 475 m2 vilket
vid ett 5-årsregn sammanlagt medför att flöde av ca 17 m3 per minut från
hårdgj orda ytor. Bolaget planerar inte att genomföra några reningsåtgärder för
dagvatten. Övrig yta utgörs av gräsbevuxen mark där en infiltration sker av
dagvattnet. Provtagning på utgående dagvatten görs normalt inte men i samband
med aktuell prövning genomfördes en provtagning under maj 2016 vars resultat
framgår av bilaga 10 i miljökonsekvensbeskrivningen.
Inkommande fordon kontrolleras vid uppställning på området så att de inte läcker
drivmedel, köldmedia, kylarvätska, spolarvätska samt olja. Eventuella läckage
åtgärdas omedelbart. Fordon som ska demonteras töms på drivmedel, köldmedia,
kylarvätska, spolarvätska samt olja från motor och växellåda så snart som möjligt,
dock senast tre månader från det att de tas emot på anläggningen. Sanerings- och
absorptionsmedel finns tillgängligt på platser där spill eller läckage av kemiska
produkter
Utsläpp till luft
Utsläpp till luft från fordon sker i samband med transporter till och från
anläggningen samt hanteringen av fordon internt inom verksamheten. Anläggningen
har av arbetsmiljöskäl utrustning för utsug av avgaser från lokalen. Det finns även
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punktutsug inne i anläggningen som kan användas vid t.ex. svetsningsarbeten. Det
har med hänsyn till den begränsade användningen inte bedömts motiverat med en
reningsanläggning eller provtagning på utgående luft.
Buller
Verksamheten sker huvudsakligen inomhus och saknar betydande bullerkällor som
kan leda till olägenheter för omgivningen. Bolaget har inte kännedom om några
klagomål på bullerstörningar från närboende. En bullerutredning för verksamheten
har inte bedömts vara motiverad, men kan utföras i framtiden vid förändringar som
kan leda till olägenheter eller efter föreläggande från tillsynsmyndigheten.

Närmaste bostäder finns på ett avstånd av 200 till 300 meter från anläggningen och
den planerade anläggningen bedöms inte ge upphov till buller för omgivningen.
Hantering av kemiska produkter och avfall
Förvaring av kemiska produkter och flytande farligt avfall sker nounalt inomhus i
invallade utrymmen alternativt på uppsamlingskärl eller motsvarande. Vid lagring
utomhus finns nederbördsskydd om behov föreligger. Uppsamlingsvolymen för det
sekundära skyddet är minst motsvarande den största behållarens volym plus 10 %
av övriga behållares volym. Cisterner är normalt försedda med överfyllnadsskydd.
Risker för olyckor
Inventering, bedömning och analys av risker med verksamheten utförs minst en
gång per år för att förebygga eventuella olyckor och tillbud, både vad gäller inre
och yttre miljö. Bedömningen av risker görs utifrån en skala 1-5 utifrån
sannolikheten av det som kan inträffa samt konsekvensen. Bedömningen av risker
resulterar i en lista över prioriterade åtgärder.
Egenkontroll
Verksamheten är certifierad i ett ledningssystem enligt ISO 9001:2008 och
14001:2004. Verksamhetens betydande milj öaspekter är identifierade och bolaget
följer systematiskt upp fastställda mål för förbättrad miljöprestanda inom dessa
områden. Uppföljning sker genom både interna och externa revisioner. Bolaget
bedriver även i övrigt en systematisk egenkontroll enligt kraven
i egenkontrollförordningen (SFS 1998:901).

Provtagning på utgående behandlat processavloppsvatten efter vattenreningsanläggningen sker med automatisk provtagare. Veckosamlingsprov tas ut vid minst
ett tillfälle varje år under vinterperioden (1 november till 31 mars). Provtagning
genomförs flödesproportionellt under den tid vatten lämnar anläggningen. Vid
provtagningstillfället ska tvätten vara igång som vanligt. Provtagning utförs av
certifierad oberoende provtagare och analyseras på ett ackrediterat laboratorium.
Analys sker av bly, horn, nickel, kadmium, zink och oljeindex. Oljeavskiljare
besiktigas vart 5:e år i enlighet med standarden SS-EN 858.
Mil jok-valitetsnormer
Recipienten har enligt bedömning gjord år 2009 otillfredsställande ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus eddusive kvicksilver. På grund av problem med
konnektivitet och kvicksilver har vattenförekomsten krav på god ekologisk status
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till år 2027 med tidsfrister för kvicksilver och de tre PAH-föreningarna antracen,
benso(b)fluoranten och benso(k)fluoranten som finns i höga halter i Näsnarens
bottensediment. Förekomst av PAH i dagvatten i tätortsbebyggelse kan kopplas till
ofullständig förbränning av organiskt material och däckslitage. Påverkan från
befintlig och planerad verksamhet för relevanta ämnen bedöms vara begränsad och
därmed inte motverka möjligheten att nå milj ökvalitetsnormen. Med tanke på
verksamhetens art och vidtagna åtgärder krävs nolinalt inte någon provtagning av
det dagvatten från fastigheten som släpps till kommunens ledningsnät. För att
skydda recipienten har bolaget rutiner för att samla upp och omhänderta eventuellt
spill eller läckage av flytande kemiska produkter eller avfall i verksamheten
exempelvis från krockskadade fordon som står uppställda i avvaktan på
demontering.
Förorenad mark
I samråd med tillsynsmyndigheten har bedömts att det inte finns anledning att
misstänka att mark- och vattenområden eller byggnader på anläggningen har blivit
förorenade av bolagets historiska eller nuvarande verksamhet.
Yttranden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Södermanland län har avstått från att yttra sig i ärendet eftersom
bygg- och milj önämnden i Katrineholm är tillsynsmyndighet.
Bygg- och milj önämnden
Bygg- och miljönämnden anför i sitt yttrande i huvudsak följande. Bolaget skriver i
sin ansökan att det finns risk för att utsläpp sker till dagvatten från fordon som är
uppställda i väntan på service, reparation eller demontering. Bygg- och milj önämnden
anser att fordonen bör tömmas på vätskor innan de ställs upp i väntan på service,
reparation eller demontering. Alternativt bör uppställning ske på en hårdgj ord och tät
yta där eventuellt spill inte kan nå dagvattenbrunn eller följa med nederbörd till en
dagvattenbrunn.
Bolagets bemötande av yttranden
Bolagets bemötande av yttrande från bygg- och miljönämnden
Bolaget anser i sitt bemötande av yttrandet från bygg- och milj önämnden att
ansökan enbart rör demontering av ca 10 fordon per år. Reparation och service är
den verksamhet som redan idag bedrivs av Arver på den angivna adressen som en
icke tillståndspliktig verksamhet. Antalet fordon som hanterades inom området
service och reparation uppgick under 2015 till drygt 1 400 stycken. Dessa fordon är
fullt körbara och kan naturligtvis inte tömmas på vätskor (motorolja, kylarvätska
etc.) enbart för att de väntar på service eller reparation. En del av de fordon som
Arver planerar att ta emot för demontering är fordon som tidigare bland annat gått
som testfordon hos tillverkaren. Dessa fordon är fullt körbara och bör rimligtvis så
förbli till dess att demonteringen inleds för att underlätta möjligheten att ta in
fordonet på verkstaden.
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Kostnaden för att ordna uppställningsytor som är hårdgj orda och täta står inte i
proportion till den risk man vill undanröja. Dagens asfalterade ytor är hårdgj orda
men inte täta vilket kräver en särskild asfalt alternativt gjutna ytor. Hårdgj orda och
täta ytor utomhus skapar dessutom stora följdproblem då regnvatten som faller över
ytan på något sätt måste omhändertas, exempelvis avledas till dagvattnet genom
extra oljeavskilj are. Alternativt kan uppställningsytan täckas av tak vilket också
leder till oproportionerliga kostnader. Bolaget anser att de åtgärder som föreslås i
punkt 9.2 i tillståndsansökan är fullt tillräckliga för att minimera risken för att ett
utsläpp skulle nå dagvattnet.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap.
milj öbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar.
Milj öprövningsdelegationen fmner att milj ökonsekvensbeskrivningen efter gjorda
kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.
Lokalisering samt planförhållanden
För lokalisering av verksamheten har utöver det alternativ som valts, två andra
alternativ utretts men inte funnits ändamålsenliga utifrån en helhetsbedömning av
miljöpåverkan, produktion samt tillgänglighet. Verksamheten avser att inrymma
den utökade verksamheten inom befintlig verksamhet och i ett område som är
detaljplanelagt för industriella ändamål. Milj öprövningsdelegationen bedömer att
lokaliseringen uppfyller de krav som kan ställas dels med hänsyn till miljöbalkens
mål och bestämmelser om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap.
milj öbalken dels med hänsyn till kravet på att välja plats som medför minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön i enlighet med 2 kap. 6 §
milj öbalken. Tillståndet strider inte mot gällande detaljplan.
Tillåtlighet
Milj öprövningsdelegationen anser att tillstånd kan ges till ansökt verksamhet utifrån
följande bedömningar av tillåtligheten.
Tillståndets omfattning
Bolaget ansöker om tillstånd enligt 9 kap. milj öbalken till fortsatt verksamhet med
service, reparation, fordonstvätt med verksamhetskod 50.10 enligt23 kap 1 §
milj öprövningsförordningen(SFS 2013:251), försäljning av fordon, tillbehör och
reservdelar samt till utökad verksamhet med demontering av 10 bussar per år.
Enligt 11§ 29 kap milj öprövningsförordningen verksamhetskod 90.119, gäller
tillståndsplikt B för anläggning som bedriver återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186). Som förslag till produktionsvillkor föreslår bolaget att antalet bussar
som maximalt får demonteras per år ska uppgå till högst tio (10) stycken per år.
Milj öprövningsdelegationen har inget att erinra mot tillståndets omfattning.
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Grundvatten
Direkt söder om anläggningen finns en grundvattenförekomst, Katrineholmsåsen,
med god kvantitativ status och god kemisk ytvattenstatus. Länsstyrelsen i
Södermanlands län har dock i beslut 2016-12-05 dnr 513-1160-2012, beslutat att
upphäva vattenskyddsområdet. Skälet till detta är, att Katrineholms Vatten har för
avsikt att avveckla vattenverket som inte varit i drift sedan 1980. Milj öprövningsdelegationen bedömer med hänsyn till dagvattennätetes utformning, samt att frågan
om verksamhetens påverkan på grundvattenförekomsten även har prövats inför
fastställandet av detaljplanen, inte bedöms påverka vattenförekomstens status.
Dagvatten
Enligt ansökan avsnitt 9.2 ska fordon som ska demonteras tömmas på drivmedel,
köldmedia, kylarvätska, spolarvätska och oljor så snart som möjligt, dock senast
3 månader från att de tas emot på anläggningen. Milj öprövningsdelegationen anser
att detta bör regleras i ett villkor Milj öprövningsdelegationen anser också att det
bör klarläggas genom ett villkor att detta bör ske inomhus (villkor 4 och 5). Bolaget
föreslår under avsnitt 9.2 i tillståndsansökan ett antal allmänna skyddsåtgärder för
att omhänderta eventuellt spill och läckage från bussar som står uppställda i väntan
på demontering. Under avsnitt13.2 i milj ökonsekvensbeskrivningen anges också att
spillplåtar och s.k. tättingar finns för att täta närliggande dagvattenbrunnar. Det är
dock oklart i vilka situationer denna utrustning ska användas och vilka brunnar som
i så fall skulle tätas. De krav som nonnalt gäller för lagring och uppställning av
fordon som ska demonteras är att uppställning ska ske på yta med tät ytbeläggning
(betong eller särskild typ av asfalt). På lagringsplatsen ska finnas anordningar för
uppsamling av spill och utrustning för omhändertagande av dagvatten genom slamoch oljeavskiljning. Rening av dagvattnet behövs dock inte om lagring och
uppställning sker under tak. Detta för att minimera risken för utsläpp till dagvatten
och därigenom att miljökvalitetsnormer påverkas.
Milj öprövningsdelegationen anser att de krav som anges ovan ska gälla för de
bussar som står uppställda i avvaktan på demontering. Då det rör sig om en
begränsad demonteringsverksamhet med högst 10 bussar per år får den mark-,
takyta eller antal platser där dessa krav ska tillämpas, anpassas till detta.
Milj öprövningsdelegationen delar inte bygg- och milj önämndens bedömning att
sådana anordningar även bör finnas för fordon som står uppställda i avvaktan på
reparation och service.
Miljökvalitetsnormer
Genom ramdirektivet för vatten åläggs medlemsstaterna att vidta åtgärder så att
miljökvalitetsnollnerna nås. Det innebär dels att genomföra alla åtgärder som är
nödvändiga för att förebygga försämring av en aktuell ytvattenförekomst, dels
skydda, förbättra och återställa densamma så att bland annat god ekologisk status
uppnås. I ett förhandsavgörande från EU-domstolen den 1 juli 2015, mål C-461/13
(Weserdomen), slås fast att det inte är möjligt att ge tillstånd till verksamheter som
riskerar att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status eller äventyra
uppnåendet av god status vid en viss tidpunkt. Milj öprövningsdelegationen bedömer
med hänsyn till dagvattenfiödets storlek samt avståndet till Näsnaren, att det inte
torde finnas någon risk för att verksamheten ska orsaka en försämring eller
motverka en förbättring av ytvattenförekomsten Näsnarens status. Det är dock
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motiverat att riskerna minimeras ytterligare genom de särskilda krav på
skyddsåtgärder som ställs i beslutet när det gäller uppställning av bussarna i den
tillkommande demonteringsverksamheten.
Utsläpp till spillvatten
Milj öprövningsdelegationen bedömer att de krav som bör ställas på rening av
utsläpp till spillvatten, främst från fordonstvätten, dels bör anpassas till
utvecklingen av teknik för fordonstvätt och rening av spillvatten, dels till de krav
huvudmannen för reningsverket kan komma att ställa på spillvattnet. De krav och
villkor som bör ställas i denna del bör därför delegeras till tillsynsmyndigheten och
inte regleras i villkor.
Sammanfattande bedömning
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:88) ska "alla som bedriver eller avser att bedriva
en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtfärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön". Detta innebär
att redan risken för att en skada eller olägenhet ska vara tillräcklig för att åtgärder
ska vidtas. Krav på reningsåtgärder gäller enligt 2 kap 7 § milj öbalken i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
Milj öprövningsdelegationen anser mot bakgrund av bolagets åtaganden samt med
de begränsningar och villkor som föreskrivs genom detta beslut bl.a. när det gäller
krav på skyddsåtgärder vid uppställningen av bussar, att verksamheten går att
förena med milj öbalkens mål, allmänna hänsynsregler och kravet på hushållning
med mark och vatten. Tillstånd ska därför lämnas till den sökta verksamheten.
Milj öprövningsdelegationen har inget att erinra mot bolagets yrkande om
verkställighetsförordnande.

Information
Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet överklagas.
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se
bilaga]. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 26 januari 2016.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. 1 beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
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miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg, milj ösakkunnig deltagit. Ärendet
har föredragits av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom.
-47

ikaela Öster

Pia Person Holnjbe

Ulf Lindblom

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning

Sändlista:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping
Miljö- och byggnämnden, 641 80 Katrineholm

Akten
Miljöskyddsenheten (PPH)
Rättsenheten (MÖ, GL)

Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- ochmilj ödomstolen
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 diarienum rner. 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.

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den
20 december 2016 (dnr: 551-4210-15) beslutat att meddela Göran Arver AB
tillstånd till befintlig och utökad verksamhet med verksamhet med service,
reparationer, tvätt och hantering av reservdelar avseende fordon samt till
återvinning av avfall genom demontering av bussar på fastigheten Gjuteriet
22 i Katrineholms kommun. Tillståndet gäller för demontering av maximalt
10 bussar per år.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på kommunledningsförvaltningen, Gröna Kulle, Fredsgatan 38,
Katrineholm. Aktförvarare är Annika Lindholm.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 5 januari 2017, då
delgivning anses ha skett.

