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Milj öprövningsdelegationen

Relita Industri- och Skadeservice AB
Libro Ringväg 18
752 28 Uppsala

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till mellanlagring, sortering, behandling och
återvinning av avfall på fastigheten Grönviken 1:1 i
Uppsala kommun
Verksamhetskod 90.50 enligt 29 kap. 4 5S; 90.70 enligt 29 kap. 6,5S' och 90.110 enligt 29 kap. 10 ,¢
miljöprövningsförordningen (2013:251)
4 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken, Relita Industri- och Skadeservice AB (bolaget), med
organisationsnummer 556530-9233, tillstånd till mellanlagring, sortering,
behandling och återvinning av avfall på fastigheten Grönviken 1:1 i Uppsala
kommun.
Tillståndet gäller för
• samtidig mellanlagring av maximalt 50 ton farligt avfall,
• sortering av 20 000 ton icke farligt avfall per år, behandling av avfall i form
av krossning av sten, betong och gips samt flisning av trä, och
• återvinning av avfall för utfyllning av mark inom verksamhetsområdet,
markerat som "total uppställningsyta" i bilaga 4 till detta beslut. Maximalt
får 5 000 m3 avfall användas för utfyllning inom verksamhetsområdet.
Milj öprövningsdelegationen avslår ansökan i den del som avser återvinning av
avfall för anläggningsändamål för konstruktion av bullervall, utfyllnad utanför
verksamhetsområdet enligt bilaga 4 och utfyllnad överstigande 5 000 m3 inom
verksamhetsområdet.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad sökanden/bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i
övrigt åtagit sig i ärendet.
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2. Endast de slag av farligt avfall som redovisas i bilaga 3 får hanteras inom
avfallsanläggningen (delegation).
3. Krossning av sten, betong och gips samt flisning av trä får endast ske på
vardagar mellan kl 07.00 och 18.00. Krossning respektive flisning får ske under
maximalt 2 dagar vardera per månad (delegation).
4. Avfall får endast användas för anläggningsändamål i området om det kan göras
med mindre än ringa föroreningsrisk (delegation).
5. Farligt avfall och flytande icke farligt avfall ska förvaras på tät invallad yta.
Fast farligt avfall ska även förvaras under tak. För flytande avfall ska
invallningen rymma minst den största behållarens volym plus 10 %. Förvaring
ska ske så att obehöriga förhindras tillträde.
6. Övrigt avfall ska lagras och hanteras på hårdgj ord yta.
7. Vatten från sorteringsplattan och sorteringsfickor samt dagvatten från övriga
hårdgj orda ytor ska samlas upp och ledas via slam- och oljeavskiljare innan det
avleds till vidare rening i utjämnings/-sedimenteringsdamm och
översilningsyta. Reningsanläggningen ska dimensioneras för 10-årsregn med
intensiteten 10 minuter (delegation).
8. Bolaget ska säkerställa att vatten från omgivningen förhindras att blandas med
dagvatten och lakvatten inom verksamhetsområdet (delegation).
9. Hårdgjorda ytor ska sopas regelbundet. Under dagar då avfall flisas eller
krossas ska sopning göras varje dag.
10. Om olägenheter för omgivningen uppstår, till exempel i form av dålig lukt eller
damning, ska bolaget omedelbart vidta åtgärder för att motverka olägenheterna
(delegation).
11. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid bostäder än
50 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fre dagtid
nattetid
övrig tid

(kl. 6.00-18.00)
(1d. 22.00-6.00)

Momentana ljud nattetid (kl. 22.00-6.00) 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.
12. Ett aktuellt egenkontrollpro gram ska finnas för verksamheten och följas.
Förslag till egenkontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex
månader efter att tillståndet tagits i anspråk.
13. När tillståndet tas i anspråk och innan verksamheten i sin helhet eller till någon
del upphör ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
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* Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas.
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov godkänna ändring i förteckning
över avfall (villkor 2), för enskilda månader tillåta krossning eller flisning oftare än
2 dagar per månad (villkor 3), medge undantag från kravet på rening av dagvatten
för enskilda delar av verksamhetsområdet (villkor 7) samt besluta om ytterligare
villkor avseende:

- typ av avfall och föroreningsinnehåll i det avfall som får användas för
anläggningsändamål inom verksamhetsområdet, för att säkerställa att användning
av avfall för anläggningsändamål ska medför mindre än ringa föroreningsrisk
(villkor 4).
- åtgärder för att hindra ovidkommande vatten att blandas med orenat dag- och
lakvatten från verksamhetsområdet (villkor 8).
- åtgärder för att minska störningar för omgivningen från verksamheten (villkor 10).

Uppskjutna frågor
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket
milj öbalken upp avgörandet av slutliga villkor för utsläpp av dagvatten och
lakvatten.

Bolaget ska under prövotiden genomföra följande utredningar.
Ul, Bolaget ska utreda lämpliga provtagningspunkter i utgående dag- och lakvatten.
Utredningen ska omfatta möjligheten att mäta utgående vatten efter rening genom
översilning och de ytterligare mätpunkter efter sedimentationsdammen bolaget
anser lämpliga för att kunna bedöma utsläpp av vatten efter rening.
U2, Bolaget ska under en prövotid genom provtagning utreda föroreningsinnehåll i
vatten från sorteringsplattor och sorteringsfickor före rening, i vatten efter slam- och
oljeavskiljare, i utlopp från sedimentationsdamm och eventuella övriga identifierade
utsläppspunkter enligt utredningsvillkor Ul.
Om föroreningsinnehållet i renat vatten överstiger följande målsättningsvärdena ska
förslag till åtgärder som kan sänka föroreningsinnehållet redovisas. Vilka åtgärder
som krävs för att nå målsättningsvärdena ska redovisas inklusive de ekonomiska
konsekvenserna av detta.

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

4 (25)

2017-05-24

Dnr: 551-5934-15

Miljöprövningsdelegationen

Utredningen ska ha som målsättning att utgående dag- och lakvatten efter rening
ska klara följande värden:
Parameter
Bly
Arsenik
Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
Suspenderad substans
Oljeindex
Fosfor
Kväve
PCB

Målsättningsvärde
15 µg/1
5 µg/1
40 µg/1
150 µg/1
0,5 µg/1
25 µg/1
30 µg/1
0,1 µg/1
100 mg/1
1,0 mg/1
250 µg/1
3,5 mg/1
0,014 µg/1

Prover ska tas ut som dygnsprover och resultatet redovisas som dygnsmedelhalter.
Provtagning i vatten efter slam- och oljeavskiljare, i utlopp från
sedimentationsdamm och eventuella övriga identifierade utsläppspunkter efter
sedimentationsdammen ska ske vid minst 6 tillfällen under prövotiden. Vatten från
sorteringsplattan ska alltid analyseras innan det släpps vidare till slam- och
oljeavskiljaren. Analys ska normalt göras på °filtrerade prov, om inte annat krävs
för analys av enskilda parametrar.
Förutom ovanstående parametrar ska analyserna även omfatta pH, PAH, BOD-7
och TOC. Vid minst två provtagningstillfällen ska screeninganalys genomföras.
Utredningarna med förslag till slutliga villkor ska lämnas till miljöprövningsdelegationen senast två år efter det att tillståndet har tagits i anspråk.

Ekonomisk säkerhet
Bolaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om
50 000 kronor. Säkerheten ska godkännas av Milj öprövningsdelegationen.

Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast fem år efter det
att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.

Verkställighet
Tillståndet får tas i anspråk när det vunnit laga kraft och en säkerhet har godkänts
av Milj öprövningsdelegationen.
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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
ortstidningen Upsala Nya Tidning och Uppsalatidningen, (se bilaga 2).
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan avser nyetablering av verksamhet på den aktuella platsen.

Samråd
Samråd genomfördes den 31 augusti 2015 med Länsstyrelsen och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun. Samråd med närboende och med Uppsala
motorsportunion genomfördes genom direktutskick den 14 september 2015.
Länsstyrelsen beslutade den 2 november 2015 att verksamheten inte ska antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 21 oktober 2015. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen
Upsala Nya Tidning och har remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län. Yttranden har kommit in från
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Länsstyrelsen. Bolaget har fått tillfålle att
bemöta yttrandena.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget ansöker om tillstånd för

-

mellanlagring av farligt avfall, verksamhetskod 90.50,
sortering av annat avfall än farligt avfall, verksamhetskod 90.70 och 90.110
samt
bearbetning av annat än farligt avfall genom flisning av rent träavfall och
krossning av fyllnadsmassor, såsom gips, sten och betong, verksamhetskod
90.100.

Åtaganden
Bolaget kommer vid etableringen ta hänsyn till de skyddsåtgärder som krävs för att
minska risken för buller, lukt, spill och läckage från anläggningen. Den del av
området där sorteringsplattan är placerad kommer att vara stängslad och låsas när
verksamheten inte är igång.
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Bolaget planerar att bygga en invallad sorteringsplatta (hårdgj ord yta) med
vattermivåindikator som larmar om regnvattnet överstiger en viss nivå.
Absorberingsmedel och saneringsutrustning kommer att finnas tillgängliga och
anläggningen är alltid bemannad vid drift.
Allt farligt avfall kommer att lagras enligt gällande lagstiftning och på
uppsamlingsfat/kärl.
Eventuella reaktiva kombinationer kommer att hållas åtskilda vid mellanlagringen.
Ett utrymme för frostfri förvaring av farligt avfall ska byggas, även denna med
erforderlig invallning.
Flisning av rent trämaterial kommer att göras när bolaget samlat tillräcklig mängd.
Drifttiden för flismaskinen är 1-2 dagar i månaden. Den yta som planeras att
användas vid flisning kommer att hårdgöras. Städning av ytan kommer att göras
kontinuerligt som en del i utförandet.
Bolaget planerar också att näta in området för sorteringen för att förhindra skräpet
att sprida sig.
Området ska städas kontinuerligt eller när behov uppstår.
Bolaget har en godkänd bankgaranti inskriven hos Länsstyrelsen (dnr. 551-5036-10)
för täckande av kostnaderna för borttransport och omhändertagande av farligt avfall
i den verksamhet som Bolaget bedriver i samband med mellanlagringstillståndet på
Librobäck. Bolagets bedömning är att denna garanti uppfyller kravet även för
mellanlagringstillståndet för Grönviken dit bolaget tänkt flytta nuvarande
mellanlagringstillstånd.

Förslag till villkor
Följande riktvärden för utgående vatten föreslås (Inget riktvärde föreslås initialt för
COD(Mn), den kemiska syreförbrukningen, som är ett mått på vattnets halt av
organiska ämnen, utan den bestäms utifrån flera analyser av referensprovet eller
bakgrundshalter i recipient. Utifrån dessa beräknas riktvärden i samråd med
tillsynsmyndigheten).
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Parameter
Fosfor (tot P)
Arsenik (As)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Oljeindex
Susp (SS)
pH
Konduktivitet
BOD-7
COD (Mn)
TOC
Sulfat (SO4)

Riktvärde
250
5
15
40
150
0,5
25
30
0,1
1
100
<7,5>9,0
250
15
utifrån ref
12
100

Enhet
µg/1
µg/1
µg/1
}ig/1
µg/1
µg/1
gg/l
µg/1
MA
mg/1
mg/1
mS/m
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

Bolagets beskrivning av verksamheten
Mellanlagring av farligt avfall
Bolaget transporterar farligt avfall för omhändertagande. Beroende på kunden och
uppdragets natur kan mängden avfall variera. Det är framförallt oljeavfall och annat
farligt avfall som kommer att mellanlagras. Bolaget räknar med att mängden farligt
avfall som mellanlagras inte vid något tillfälle kommer att överstiga 50 ton. Allt
farligt avfall kommer att lagras enligt gällande lagstiftning på uppsamlingsfat/kärl.
Eventuella reaktiva kombinationer kommer att hållas åtskilda vid mellanlagringen
och ett utrymme för frostfri förvaring av farligt avfall ska byggas, även det med
erforderlig invallning. Det farliga avfallet kommer i vissa fall att packas om för att
kunna transporteras effektivare och säkrare. Ompackningen gäller framför allt
mindre mängder spillolja som töms över i cistern för mellanlagring och sedan sugs
upp i slambil för transport till avfallsanläggning.
Följande fraktioner av farligt avfall är vanliga i bolagets hantering, men även andra
avfallsfraktioner kan förekomma beroende på uppdragens karaktär.
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Farligt avfall
Lysrör (producentansvar)
Bilbatterier (producentansvar)
Småbatterier
(producentansvar)
Elektronikskrot
(producentansvar)

Oljefilter
Milj öspill, t ex använd Absol,
använd läns

Aerosoler, tomma sprayburkar
Färgburkar — vattenbaserade
Färgburkar — akrylat

Spillolja

Asbest (tillstånd finns för
hantering)
PCB (tillstånd finns för
hantering)

Avfallskoder enligt bilaga 4,20160101 *innebär
farligt avfall
20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
20 01 33* Batterier och ackumulatorer
16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier
20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk
utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23
som innehåller farliga komponenter och som enligt 13
b § ska anses vara farligt avfall.
16 01 07* Oljefilter.
15 02 02* Absorbermedel, fillermaterial (även
oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och
skyddskläder förorenade av farliga ämnen och som
enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.
14 06 03* Andra lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar.
20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de
som anges i20 0127.
20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som
innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.
13 08 02* Andra emulsioner.
13 05 06* Olja från oljeavskiljare
13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en
PCB -produkt
13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringsoljor som
innehåller en PCB-produkt

Sortering av annat avfall än farligt avfall
Det händer att bolaget på grund av utrymmesbrist inte kan sortera avfallet direkt på
arbetsplatsen. Därför planeras en yta på Grönviken för sortering av avfall. Bolaget
räknar med att sortera ca 20 000 ton/år. Bolagets mål är att mängden blandavfall ska
vara så liten som möjligt och att så mycket material som möjligt ska återvinnas.
Rent trämaterial kommer till exempel att flisas i och samlas upp i en container.
Plast, papper och wellpapp kommer att balas i en balpress, medan gips och järn
kommer att köras för återvinning. Betong och sten kommer att användas som
fyllnadsmaterial.
Avfallet kommer att fraktas till sorteringsplatsen i containrar och tippas i
sorteringsfickor för maskinell och manuell sortering i olika fraktioner. Det handlar
framförallt om byggavfall, men även annat avfall. Idag har vi följande fraktioner:
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Sortering annat avfall än
farligt avfall

Avfallskoder enligt bilaga 4, 20160101

Klinker och keramik
Betong och tegel blandat

17 01 03 Klinker och keramik
17 01 07 Blandningar av betong, tegel, klinker och
keramik
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 02 03 Plast
17 04 05 Järn och stål
17 04 07 Blandade metaller
17 05 04 Jord och sten
17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial
17 09 04 Blandat bygg- och rivningsavfall
19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av
icke-farligt avfall
20 01 40 Metaller.
20 01 01 Papper och papp.
20 01 01 Papper och papp.
20 03 01 Blandat avfall.
20 03 01 Blandat avfall.

Trä
Glas
Plast
Järn
Metaller
Jord
Gips
Bygg- och rivningsavfall
Blandat avfall
Metall
Wellpapp
Papper
Blandsopor
Brännbart

Bearbetning av annat avfall än farligt avfall
Bolaget söker även tillstånd för bearbetning av annat avfall än farligt avfall, kod
90.100 Rent trämaterial, ca 1000 ton per år kommer att flisas och samlas upp i en
container. Fyllnadsmassor så som gips, sten och betong kommer att krossas i
stenkross, vid behov dock max 1-2 ggr per månad.
Plast papper och wellpapp kommer att balas i en balpress.
Återanvändning av avfall för anläggningsändamål
Bolaget planerar att fylla ut ca 40 000 m2 av fastigheten, i syfte att skapa en
uppställningsyta. Arbetet uppskattas ta ca 5-10 år och kräva ca 40 000 m3
fyllnadsmaterial. I första hand ska de avtäckningsmassor (sten och jord) som
uppkommer vid arbetet på platsen användas. Om ytterligare material behövs
kommer endast jungfruligt material att användas. Vid misstänkt orena massor
kommer analysprov på dessa tas för att säkerställa kvalitén.
Syftet med den planerade bullervallen är att harmonisera närliggande bostadsägares
utsikt. Vallen har även en bullerdämpande effekt, som bolaget bedömer som positiv,
men inte nödvändig för att klara bullervillkor. Det material som ska användas är
avtäckningsmassor från platsen.

Milj ökonselivensbeskrivning
Beskrivning av omgivningen
Tomten är 12,8 ha och belägen ca 7 km öster om Uppsala längs väg 288 mot
Östhammar. Vid tomtens norra sida finns fornlämningar (tidigare avrättningsplats)
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och det är ca 170 m till närmaste bebyggelse. Det finns ett mindre dike beläget mitt
på tomten. Diket kommer från en skogshöjd norr om tomtgränsen. Närmaste större
vattendrag är Tomtaån norr om Grönviken, som utmynnar i Funbosjön.
Förorenade områden
Fastigheten har tidigare använts till mindre industriverksamheter, både privata och
kommersiella, med inriktningar som målerifirma, bilverkstad och flisverk. Bolaget
vet inte om saneringsåtgärder har genomförts av tidigare ägare.
Alternativ lokalisering samt nollalternativ
Bolagets ambition är att öka sorteringsgraden och öka sortering och
återanvändningen av farligt avfall och annat avfall och på så sätt minska andel
brännbart avfall. Med dagens alternativ (nollalternativet) på Librobäck 20:1 går inte
det på grund av platsbrist. Transporterna till de avfallsanläggningar som idag
används för osorterat och farligt avfall ökar vilket innebär ökat slitage på vägar,
bilar och ökade utsläpp av växthusgaser som exempelvis CO2. Om tillståndet till
verksamheten i Grönviken inte beviljas, betyder det att bolagets verksamhet och
milj östrategi hämmas samt att kostnaderna för avfallshanteringen ökar. Osorterat
material är dyrt att lämna in på avfallsanläggningarna och transporterna blir många,
framför allt till Högbytorp och Sakab, dit bolaget oftast kör det icke sorterade
avfallet.
Det finns många fördelar med att flytta mellanlagringen från Librobäck 20:1 till
önskad plats vid Grönviken 1:1. Nuvarande plats vid Librobäck ligger inom
vattenskyddsområde och är beläget nära Fyrisån, vilket kan utgöra en risk för
förorenat vatten vid eventuellt utsläpp eller sk. 100-års regn. En flytt ger också
möjlighet att utöka sortering och därmed återvinning av olika material. Ytterligare
en positiv effekt är att tung trafik med lastbilar minskar inom Uppsalas stadsmiljö.
Platsen vid Grönviken 1:1 gör också att bolaget följer kommunens plan för området
som enligt kommunen är planerat för tipp- och masshantering.

Utsläpp till vatten
Avfallet som sorteras kommer framför allt att vara rivningsavfall. Sorteringsplattan
utgörs av en invallad hårdgj ord yta med vattennivåindikator som larmar om
regnvattnet överstiger en viss nivå. Vid larm pumpas vattnet i invallningen upp i
cisterner. En bedömning görs på vad som lagras och av vattnet, för att se om det till
exempel är oljeförorenat eller på annat sätt förorenat. Om bolaget bedömer att
vattnet är förorenat förs det bort med sugbil till en av kommunen rekommenderad
reningsanläggning Om vattnet inte bedöms vara förorenat pumpas det ut i det dike
som finns utanför sorteringsplattan. Diket mynnar i sankmarksområdet norr om
verksamhetsområdet och går vidare till den damm som finns på motocrossbanans
mitt. Vattnet i dammen används av motocrossverksamheten för att underhålla
banan, vilket innebär att det ytterst sällan sker någon avrinning från dammen.
Uppkommet dagvatten planerar bolaget att leda till en damm, dels för att jämna ut
flödet och dels för att få en tillräckligt långsam vattenomsättning för att partiklar skall
kunna sedimentera, innan vattnet rinner vidare mot recipienten. Ytterligare anläggs en
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översilningsyta för att åstadkomma en reduktion av näringsämnen och andra
föroreningar. Före dammen anläggs en slam- och olleavskillare.

Yttranden
Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen
anser att dag- och lakvattnet från sorteringsplatta och sorteringsfickor ska renas med
avseende på metaller och kolväten (oljeföroreningar) innan det leds till recipient.
Bolaget har föreslagit begränsningsvärden utifrån riktlinjer från Uppsala Vatten AB
m.fl. gällande utsläpp av avloppsvatten till spillvattermätet och vidare till
avloppsreningsverk. Dessa begränsningsvärden är inte relevanta för utsläpp av dagoch lakvatten från verksamhetsområdet främst p.g.a. att utsläppsvattnet når
närliggande recipienter och inte något avloppsreningsverk. Andra halt- och eller
mängdgränser bör föreslås. Som stöd för vilka utsläppsnivåer som kan accepteras
kan till exempel användas de riktvärden för dagvatten som har tagits fram av
Stockholms stad och Göteborgs stad. Vidare behöver villkor för utsläpp av
föroreningar i vatten säkerställa att verksamheten inte försvårar möjligheten att
uppnå milj ökvalitetsnormerna för vattenmiljön i Tomtaån.
Bolaget anger i ansökan att utgående dagvatten/lakvatten ska provtas en gång varje
halvår. Länsstyrelsen anser att provtagning och analys behöver ske betydligt oftare
än så för att ge en tillräckligt säker bild av verksamhetens utsläpp till vatten. Då
verksamheten kommer att omfatta en varierande blandning av ämnen som till viss
del kan vara svår att förutse beroende av avfallets sammansättning föreslås att
lakvattnets föroreningsgrad ska undersökas kontinuerligt med hjälp av
ekotoxikologiska effektparametrar. Även traditionella vattenanalyser av vanligt
förekommande ämnen i lakvatten från de verksamheter som ansökan berör (90.50,
90.70 samt 90.110) bör ske. Hur ofta och vilka ämnen som ska analyseras bör
regleras i villkor.
Länsstyrelsen avstår från att yttra sig över ansökan i övri
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid Uppsala kommun har yttrat sig i ärendet och
anfört i huvudsak följande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tillstånd inte
bör beviljas. De skyddsåtgärder som sökande anfört ska vidtas är inte tillräckliga för
att säkerställa att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.
Främst är det den beskrivna hanteringen av dag- och lakvatten som är otillräcklig.
Milj ökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) inklusive kompletteringar beskriver inte
tillräckligt de effekter som den sökta verksamheten kan medföra på grund av
utlakning av ämnen från det avfall som avses sorteras, mellanlagras och bearbetas
på anläggningen.
Om Milj öprövningsdelegationen lämnar tillstånd till sökt verksamhet önskar
nämnden få förslag till beslut på remiss eftersom sökande inte lämnat förslag på
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tillståndsvillkor i sin ansökan och nämnden därmed inte kan yttra sig över hur väl
eventuella tillståndsvillkor fungerar att bedriva tillsyn utifrån.
Dag- och lakvatten
Det dag- och lakvatten som bildas på sorteringsplatta och i sorteringsfickor behöver
genomgå rening av metall- och oljeföroreningar innan det släpps till recipient.
Nämnden anser inte att bolaget i sin ansökan lämnat information som styrker att
dag- och lakvattnet inte behöver genomgå någon rening innan utsläpp.
De begränsningsvärden som sökande föreslagit för dagvattnet från sorteringsplattan
är inte relevanta. Dessa är hämtade från de riktlinjer som Uppsala Vatten och Avfall
med fler bolag tagit fram för vatten som släpps till spillvattennätet och kommunens
reningsverk. Dag- och lakvatten från bolagets sorteringsplatta kommer att släppas
direkt till recipient och inte till spillvattennät. För vatten som släpps till recipient
ska högre krav ställas än på vatten som släpps till reningsverk.
Att genomföra provtagning av dagvatten på ett representativt sätt är mycket svårt
och kräver i princip flödesproportionell provtagning under en längre tid. Innehåll i
stickprov, som bolaget föreslår, varierar bland annat beroende på hur länge sedan
det var det senast regnade, regnets intensitet, när under regnskuren som provet togs
och vilka material som för stunden hanterats på sorteringsplattan och i
sorteringsfickorna.
I de kompletteringar som bolaget sänt in till sin ansökan saknas svar på frågor som
nämnden ställt under kompletteringsremissen angående hur bolaget avser att
utforma dagvattenhanteringen. bolaget har inte klargjort hur mycket vatten som
samlas på sorteringsplattan vid exempelvis ett tioårsregn respektive ett
hundraårsregn, hur stor volym invallningen avses att vara på och hur lång tid det tar
att få analyssvar (som ska avgöra om det kan släppas till diket). Det är också oklart
huruvida bolaget avser att alltid låta analysera det vatten som fyllt sorteringsplattans
invallning innan det släpps vidare, eller om det bara ska göras en gång per halvår.
Brister i miljökonsekvensbeskrivningen
MKB:n inklusive kompletteringar beskriver på ett otillräckligt sätt de effekter som
den sökta verksamheten kan medföra på grund av utlakning av ämnen från det
avfall som sorteras, mellanlagras och bearbetas på anläggningen. MKB och ansökan
beskriver skyddsåtgärder för att undvika förorening på grund av spillolyckor, vilket
är en viktig aspekt men inte tillräckligt för att beskriva verksamhetens
miljöpåverkan.
Typ av avfall som verksamheten kommer att ta emot
Bolaget har i komplettering som inkom till Länsstyrelsen 29 mars 2016 angivit de
sexsiffriga avfallskoderna enligt avfallsförordningen (2011:927) för det avfall som
verksamheten kommer att ta emot på anläggningen. Flera av fraktionerna anges ha
koder som börjar på 20. Detta är hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall. I löptexten i ansökan har bolaget uppgivit att man främst kommer
att hantera rivningsavfall på anläggningen. Nämnden ifrågasätter därför nyttan för
bolaget med ett tillstånd som är begränsat till de angivna avfallskoderna, då bolaget
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sannolikt har behov av att kunna ta emot fler fraktioner med andra avfallskoder
(t.ex. fler med koder som börjar på 17).
Eventuella olägenheter för närboende
Om tillstånd beviljas för verksamheten är det angeläget att villkor som reglerar
buller, damm, arbetstider och lukt föreskrivs. Detta speciellt med tanke på den
bostadsbebyggelse (ca 350 villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus) som utreds
för fastigheten Grönviken 1:12 på motstående sida av väg 288, vilken av plan- och
byggnadsnämnden den 27 augusti 2015 beslutades ingå i det detaljplaneprogram
som ska upprättas för Jälla 2:5 m.fl. (dnr PBN 2015-0909).

Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget avser att leda uppkommet dagvatten till en damm för att jämna ut flödet och
dels ha en tillräckligt långsam vattenomsättning för att partiklar skall kunna
sedimentera innan vattnet rinner vidare mot recipienten. Ytterligare anläggs en
översilningsyta för att åstadkomma en reduktion av näringsämnen och andra
föroreningar. Innan dammen anläggs en slam- och oljeavskiljare.
Beräkning av dagvattenflöde för två olika scenarier har beräknats utifrån den
metodik som beskrivs i Svenskt Vattens publikationer P90 och P104. De två
scenarier som utvärderas är nuvarande landanvändning. Verksamhetsområdet
omfattar ca 5000 m2 hårdgjord yta. De aktuella beräkningarna är baserade på 10årsregn med en intensitet av 10 minuter i form av blockregn. Då nederbörden kan
förväntas förändras under de kommande åren till följd av klimatförändringar
tillämpas en säkerhetsmarginal på 1,2, vilket innebär att en nederbördsökning på 20
% ska tas med i beräkningen vid dimensioneringen av flöden. Baserat på dessa
kriterier bör dammen ha en total volym på ca 330 m3.
Även om sedimentationsdammar bidrar till minskad partikelhalt i utgående vatten
medför de ingen betydande reduktion av näringsämnen och andra föroreningar.
Detta kan däremot åstadkommas genom etablering av en våtmark/översilningsyta.
Denna yta förbättrar inte bara vattenreningen utan ökar även kapaciteten för
flödesutjämning vid större nederbördsmängder. Under nounala
nederbördsförhållanden kommer ytan att utgöra en översilningsyta, medan
vattennivån kommer att höjas så att området får karaktär av en våtmark under
perioder med stor nederbörd.
Vattenprovtagning
Ett prov tas uppströms anläggningen med avseende på recipienten eller uppströms
tillflödet i recipient som referensprov. Prov för analys tas i damm fyra gånger per
år. Förslagsvis kan provtagningen i föreslagen omfattning göras under tre år och
sedan utvärderas och eventuellt revideras och inriktas på intressanta parametrar.
Följande parametrar föreslås provtas: pH, Konduktivitet, BOD-7, COD, TOC,
Suspenderat material Oljeindex, sulfat, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn och P.

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

14 (25)

2017-05-24

Dnr: 551-5934-15

Miljöprövningsdelegationen

Starkt lipofila organiska ämnen (som t.ex. PAH och klororganiska ämnen) bedöms
inte nödvändiga att analysera inom ramen för kontrollprogrammet, då de har låg
löslighet och extremt hög affinitet för och binder hårt till sediment och partiklar.
Därför är det ofta svårt att detektera dem i vattenprover.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap.
milj öbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar.
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap.
9 § milj öbalken.
Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Den 1 januari 2017 trädde en större förändring av milj öprövningsförordningen i
kraft (förordning (2016:1188) om ändring i milj öprövningsförordningen
(2013:251)). Prövning av verksamheten sker dock enligt
milj öprövningsförordningen i den version som gällde före den 1 januari 2017, i
enlighet med övergångsreglerna i ändringsförordningen.
För den del av verksamheten som avser bearbetning av annat än farligt avfall har
bolaget angett verksamhetskod 90.100. Det är inte uppenbart att den i ansökan
beskrivna verksamheten omfattas av denna verksamhetskod, som gäller för
mekanisk bearbetning av mer än 10 000 ton avfall per år och med undantag för
bland annat krossning av avfall för anläggningsändamål Dessa mängder kan endast
uppnås om bolaget i större omfattning krossar avfall som inte ska användas för
anläggningsändamål. Tillstånd till behandling av avfall lämnas dock i den
omfattning bolaget har yrkat. Det är då i första hand den faktiska beskrivningen av
den planerade verksamheten som avgränsar tillståndet, snarare än vilka
verksamhetskoder som anges i ansökan Huruvida behandlingen av avfall ska
klassas enligt verksamhetskod 90.100 eller 90.110 påverkar inte verksamhetens
miljö- och hälsopåverkan eller vilka villkor som ska gälla för den aktuella
verksamheten.
Återvinning av avfall för anläggningsändamål
Mark- och Milj ödomstolen har i dom MÖD 2013:16 diskuterat kriterier för när
användning av avfall för anläggningsändamål ska anses vara ett
återvinningsförfarande. I domen skriver Mark- och milj ödomstolen bland annat
följande.
"Av avfallsförordningen följer att avfall kan tas om hand genom bortskaffande eller
återvinning 14 § beskrivs bortskaffande som en avfallshantering som beskrivs i
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bilaga 3 till förordningen eller som på annat sätt innebär att innehavaren gör sig av
med avfallet utan att detta återvinns eller att det lämnas till någon som samlar in
eller transporterar bort det. Återvinning anges som en avfallshantering som beskrivs
i bilaga 2 till förordningen eller som på annat sätt innebär att avfallet kommer till
nytta som ersättning för annat material eller förberedelse för att komma till sådan
nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning."
"När det gäller vad som är ett återvinningsförfarande och vilka tillåtlighetskrav som
ska ställas har regleringen i avfallsförordningen fyllts ut genom rättstillämpningen.
Utgångspunkten är avfallsförordningens definition att avfallet ska komma till nytta
som ersättning för annat material samt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Enligt
Mark- och milj ööverdomstolens praxis innebär kravet på nytta bland annat att det
ersatta materialets funktion ska bibehållas. Vidare krävs att olägenheterna för
människors hälsa eller miljön inte får öka."
Milj öprövningsdelegationen konstaterar med stöd av ovanstående dom att
användning av avfall för anläggningsändamål kan anses utgöra ett
återvinningsförfarande om följande kriterier uppfylls:
• Avfallet ersätter traditionellt material. Om avfallet inte fanns tillgängligt
skulle anläggningen utföras med inköpta massor.
• Endast de mängder som behövs för konstruktionen används.
• Konstruktionen fyller en funktion.
• Uppförandet av anläggningen genomförs inom en rimlig tid.
Om dessa kriterier inte uppfylls ska den aktuella hanteringen ses som ett
bortskaffningsförfarande, i det aktuella fallet i foini av deponering av avfall.
För den verksamhet som den aktuella ansökan omfattar gör Milj öprövningsdelegationen följande bedömning. Milj öprövningsdelegationen ställer sig tveksam
till nyttan av den bullervall som bolaget avser att konstruera. Vallen är placerad
relativt långt bort från verksamhetsområdet och kommer därmed endast i begränsad
omfattning skydda närliggande bostäder från buller eller påverka insynen från
bostäderna. Huvuddelen av de bostäder som finns i närområdet ligger dessutom inte
en sådan riktning att vallen inte hamnar mellan verksamheten och bostäderna.
Bolaget har vidare själva angett att vallen inte behövs för att klara bullervillkoret.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att nyttan med den föreslagna bullervallen
är mycket begränsad.
Ansökan omfattar även användning av avfall för anläggningsändamål i form av
utfyllnad av en yta på ca 40 000 m2. Syftet med utfyllnaden är enligt ansökan att
skapa en uppställningsyta för bolagets typ av verksamhet. Av vad som framgår i
ärendet är dock huvuddelen av utfyllnaden inte avsedd för den verksamhet som
ansökan nu omfattar. Den beskrivna ytan är också betydligt större än vad som
rimligen kan behövas för den planerade verksamheten. Vilket behov som kan finnas
för andra verksamheter kan inte bedömas, eftersom det, såvitt framgår av de
handlingar som har lämnats i ärendet, inte finns några konkreta planer på att
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etablera ytterligare verksamheter på platsen. Vidare planerar bolaget att utföra
utfyllnaden under en längre tid.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att den beskrivna användningen av avfall
för att konstruera en bullervall och fylla ut markområden till övervägande del inte
uppfyller kriterierna för att ses som återvinning av avfall för anläggningsändamål,
utan i stället får betraktas som bortskaffande av avfall. Ansökan i denna del ska
därför avslås.
Det kan dock inte uteslutas att det finns ett visst behov av grundläggningsmassor
även för den nu aktuella verksamheten. För dessa delar är det rimligt att avfall kan
användas för anläggningsändamål. I bilaga 2 i de kompletteringar som inkom den
20 maj 2016 beskrivs var avfall ska hanteras i verksamheten. Denna beskrivning
bifogas som bilaga 4 till detta beslut. Milj öprövningsdelegationen tolkar den
angivna totala uppställningsytan i bilagan som de område där verksamheten
kommer att bedrivas. Inom det området tillåts utfyllnad med avfall. Med hänsyn till
att delar av verksamhetsområdet redan är hårdgj ort bedömer
Milj öprövningsdelegationen att behovet av sådana fyllnadsmassor i området är
maximalt 5 000 m3. Återvinning av avfall för anläggningsändamål begränsas därför
till verksamhetsområdet, såsom det är beskrivet i bilaga 4 till beslutet och för
maximalt 5 000 m3 avfall. Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att närmare reglera
vilken typ av avfall som får användas, men med begränsningen enligt villkor 4, att
endast sådan användning av avfall som medför mindre än ringa risk för förorening
tillåts.

Val av plats
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
enligt 2 kap. 6 § första stycket milj öbalken väljas en plats som är lämplig med
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön. Ett tillstånd får enligt tredje stycket samma paragraf
inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglagen. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas.
Det aktuella området omfattas av översiktsplan för Rörken-Hovgården, beslutad den
30 augusti 1993. Enligt översiktsplanen är området avsatt för naturvårdsinriktat
skogsbruk. Det är dock endast en begränsad del av det aktuella verksamhetsområdet
som är skogbevuxet.
Platsen som ansökan avser omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Verksamheten bedöms inte heller påverka markanvändningen för detaljplanerade
områden i omgivningen. I prövningen kan hänsyn inte tas till eventuella framtida,
men ännu ej beslutade, detaljplaner.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att den sökta verksamheten inte står i strid
med gällande plan. Milj öprövningsdelegation bedömer vidare att bolaget har visat
att lokaliseringen är lämplig och i övrigt förenlig med bestämmelserna i 2 kap. 6 §
milj öbalken.
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Hushållningsbestämmelser
Milj öprövningsdelegationen gör när det gäller hushållning med råvaror och energi
bedömningen att bolaget visat att verksamheten kommer att bedrivas enligt de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att
milj ökvalitetsnoliner följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
fastställt sådana milj ökvalitetsnonner för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en
förordning (2001:554) om milj ökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare
har Vattenmyndigheten för Östersjöns vattendistrikt, med stöd av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om
milj ökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster.
Milj öprövningsdelegationen finner att verksamheten, med de begränsningar och
försiktighetsmått som bolaget har åtagit sig och som i övrigt föreskrivs i detta
beslut, inte kommer att medföra att någon milj ökvalitetsnorm enligt ovan nämnda
förordningar överskrids eller kommer att överskridas.
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella milj ökvalitetsmål.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar utifrån ingivna handlingar att
avfallsanläggningen är en verksamhet som ligger i linje med Milj ökvalitetsmålet
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 Enligt Milj öprövningsdelegationens
bedömning får verksamheten som helhet anses bidra till möjligheterna att uppnå
milj ökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Även om verksamheten ger upphov till påverkan på andra milj ökvalitetsmål på
grund av exempelvis vissa klimatpåverkande utsläpp och utsläpp orsakade av
lastbilstransporter bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten endast
marginellt kommer att motverka möjligheten att uppnå dessa nationella milj ömål.

Villkor
Farligt avfall
För att minska risken för att farliga ämnen ska spridas med dagvatten ska farligt
avfall lagras invallat och, för de avfallstyper som inte lagras i cisterner, under tak.
Tillträde
För att hindra okontrollerat tillträde till anläggningen anser Milj öprövningsdelegationen att ett villkor om att förhindra obehörigt tillträde bör föreskrivas. Detta
ska i huvudsak ske genom instängsling, kompletterat med andra åtgärder.
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Avfallshantering
I syfte att undvika utsläpp till mark eller vatten bör föreskrivas ett villkor om att
hantering av avfall ska ske på hårdgj ord yta.
De områden som behöver fylls ut för att skapa verksamhetsytor för den sökta
verksamheten får antas inte tidigare vara förorenade. Därför är det rimligt att ställa
höga krav på det avfall som ska användas för anläggningsändamål i dessa områden.
Endast sådan användning som medför mindre än ringa föroreningsrisk tillåts. Detta
motsvarar sådan användning som inte är tillståndspliktig eller anmälningspliktig
enligt Milj öprövningsförordningen. Stöd för hur begreppet ska tolkas finns i
Naturvårdsverkets handbok (2010:01) om återvinning av avfall i
anläggningsarbeten.
Utsläpp till luft med mera.
Olägenheter för omgivningen kan uppstå till följd av verksamheten, till exempel i
form av dålig lukt och damning. Milj öprövningsdelegationen anser att det finns skäl
att föreskriva att eventuella problem ska lösas omgående.
Rening av dag-/lakvatten
Milj öprövningsdelegationen delar remissinstansernas bedömning att vatten från
sorteringsytoma ska renas innan det släpps ut. Bolaget har i sitt bemötande till
inkomna yttranden föreslagit en metod för rening som milj öprövningsdelegationen
bedömer är tillräcklig.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att även den avfallshantering som sker på
övriga delar av området, i form av krossning, flisning och lagring, kan orsaka
betydande föroreningsspridning via dagvatten. Även dagvatten från övriga
hårdgj orda ytor ska därför avledas till reningsanläggningen.

Uppskjutna frågor
Innan anläggningen har tagits i drift är det inte möjligt att slutligt avgöra vilka
villkor som ska gälla för föroreningsinnehåll i renat dag-/lakvatten. Den frågan ska
utredas närmar under en prövotid. Provtagning av utgående vatten efter rening bör
om möjligt ske efter det sista reningssteget, som utgörs av en översilningsyta. Det är
emellertid inte klargjort om det finns en definierad utsläppspunkt efter
översilningsytan. Under prövotiden behöver bolaget därför utreda vilka möjligheter
som finns att provta vatten efter översilningsytan. De målvärden som anges för
prövotidsutredningen avser halter efter rening. Om provtagning endast kan ske före
översilningsytan kan det vara aktuellt att justera villkor för föroreningsinnehåll för
att ta hänsyn till den förväntade rening som sker efter provtagningspunkten.
Utredningen behöver då även inbegripa en uppskattning av reningseffekten av det
sista reningssteget.

Lakvatten från sorteringsytor kan innehålla en mängd olika föroreningar, vilket har
visats t ex i IVL Svenska milj öinstitutet AB:s rapport "Karaktärisering av utsläpp,
jämförelse av olika utsläpp till vatten" (B1544:2003). För att fånga upp även andra
föroreningar ska bolaget under prövotiden även utföra screeninganalyser av
dag-/lakvattnet.
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Ekonomisk säkerhet
Av 16 kap. 3 § MB framgår att ett tillstånd enligt MB för sin giltighet får göras
beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för
kostnaderna för avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder
som verksamheten kan föranleda. I aktuellt fall anser Länsstyrelsen att det är rimligt
att bolaget ställer säkerhet som garanterar att innestående lager av farligt avfall kan
borttransporteras och lämnas till godkänd behandling även om bolaget kommer på
obestånd. Bolaget hänvisar till att den säkerhet som har ställts för bolagets
verksamhet i Librobäck ska gälla för den nu aktuella verksamheten. Någon
beräkning av säkerhetens storlek har inte gjorts i detta ärende.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att tillståndet för mellanlagret i Librobäck
medger mellanlagring av maximalt 90 ton farligt avfall, medan den nu aktuella
ansökan omfattar en lagring av maximalt 50 ton. Storleken på säkerheten bedöms
därför vara tillräcklig. Bolaget har även själva gjort den bedömningen.
Den befintliga ekonomiska säkerheten är dock specifikt avgränsad till att täcka
kostnader för omhändertagande av avfall från verksamheten i Librobäck. Den kan
därmed inte användas för den nu planerade verksamheten. Vidare kan inte den
befintliga säkerheten gälla för ytterligare verksamheter så länge det finns ett
gällande tillstånd för verksamheten i Librobäck. Därmed behöver en ny ekonomisk
säkerhet ställas innan bolaget kan ta detta tillstånd i anspråk.

Delegationer
Det kan även finnas skäl att vidta ytterligare åtgärder, vid sidan av rening, för att
minska föroreningsinnehåll i dagvatten, som till exempel städning av
verksamhetsområdet eller åtgärder för att skydda särskilt lakningsbenäget avfall
från nederbörd. Reglering av sådana åtgärder överlåts till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten ges även möjlighet att vid behov ställa krav på åtgärder för att
hindra inflöde av ovidkommande vatten till verksamhetsområdet och
reningsanläggningen. Vidare kan det i delar av verksamhetsområdet hanteras avfall
som inte förväntas medföra föroreningar av dagvatten. För sådana fall ges
tillsynsmyndigheten möjlighet att medge undantag från kraven på rening, för att inte
i onödan belasta reningsanläggningen med dagvatten som inte behöver renas.
Vidare överlåts åt tillsynsmyndigheten att närmare reglera platsspecifika kriterier
för begreppet mindre än ringa föroreningsrisk vid återvinning av avfall för
anläggningsändamål
Övrigt
Hantering av släckvatten regleras inte i detta beslut. Denna fråga får i stället
regleras i tillsynen.
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Sammanfattande bedömning
Milj öprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor
iakttas, verksamheten går att förena med milj öbalkens mål och syfte, allmänna
hänsynsregler samt med en från allmän synpunkt lämplig hushållning med markoch vattenresurser. Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken ska därför lämnas till den
aktuella verksamheten.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts och
godkänts av MPD.
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 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 28 juni 2017.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet
har beretts av miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson.

((kik
• a Israelsson

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
3. Förteckning över farligt avfall som får hanteras inom anläggningen
4. Karta över verksamhetsområdet
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Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun

Akten
Miljöskyddsenheten (PPH och TJ)
Rättsenheten (Al)
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Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos markoch miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och milj ödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur
Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.
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Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 24 maj 2017
(dnr: 551-5934-15) beslutat att meddela Relita Industri- och Skadeservice AB
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid anläggning på fastigheten Grönviken 1:1 i
Uppsala kommun mellanlagra maximalt 50 ton farligt avfall, sortera 20 000 ton icke
farligt avfall per år, behandla avfall genom krossning av sten, betong och gips samt
flisning av trä och återvinning maximalt 5 000 m3 avfall för utfyllnad i
verksamhetsområdet.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 7 juni 2017, då delgivning
anses ha skett.
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Bilaga 3

Förteckning över farligt avfall som får hanteras inom anläggningen
Siffrorna avser avfallskoder enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927)
20 01 21*
20 01 33*
16 06 02*
20 01 35*

16 01 07*
15 02 02*

14 06 03*
20 01 28
20 01 27"
13 08 02"
13 05 06*
13 05 07*
17 06 05"
17 09 02*
13 03 01*

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
Batterier och ackumulatorer
Nickel-kadmiumbatterier
Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20
01 23 som innehåller farliga komponenter och som enligt 13 b § ska anses vara farligt
avfall.
Oljefilter.
Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och
skyddskläder förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt
avfall.
Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.
Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27.
Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.
Andra emulsioner.
Olja från oljeavskiljare
Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
Byggmaterial som innehåller asbest.
Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt
Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller en PCB-produkt
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Bilaga 4

GM:MV! EN 1:4

Vattendrag

Kgse

71751
75s

marksområde

k

N11
Verksamhetsområde
H,5rdgjord yta ca 5000 m2

Bullervall 3 m hög, 8 m bred

er område Grönviken- •

= Total uppställningsyta

Jiii
Gul yta

= Sorteringsfickor

Upprättat: 2016-05-10

= Osorterat

Av: Torbjörn Borgström

= Farligt avfall

Relita Industri & Skadeservice AB

=Bullervall

Org-nr: 556530-9233

= Sankmarksområde
= den riktning dit vatten kan röra sig mot vattendrag
Flisning

Bakom sorteringsfickorna
= väg

