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Swecon Anläggningsmaskiner AB
Box 55
631 02 Eskilstuna

Kungörelsedelgivning

Ändring av villkor för lagring av övrigt farligt avfall,
fastigheten Torshälla 4:50, Eskilstuna kommun
Verksamhetskod 90.119 enligt 29 kap. 11§ miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar med stöd av
24 kap. 8 § miljöbalken villkor nr 2 i tillstånd för verksamheten meddelat Swecon
anläggningsmaskiner AB (bolaget) org.nr 556575-1137den 20 april 2015, på så sätt
att mängden lagrat övrigt farligt avfall som lagras på fastigheten vid ett och samma
tillfälle får uppgå till högst 6 ton per år.
Nuvarande lydelse av villkor 2.
2. Antalet uppställda maskiner inom verksamhetsområdet som har beslutats
om demontering får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 60 stycken.
Mängden avfall som lagras på fastigheten, undantaget uppställda
maskiner för försäljning och/eller demontering, får vid ett och samma
tillfälle inte överstiga 300 ton avfall för återvinning, 50 m3 flytande farligt
avfall samt 1 ton övrigt farligt avfall.
Villkor 2 ändras till följande lydelse.
2. Antalet uppställda maskiner inom verksamhetsområdet som har beslutats
om demontering får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 60 stycken.
Mängden avfall som lagras på fastigheten, undantaget uppställda
maskiner för försäljning och/eller demontering, får vid ett och samma
tillfälle inte överstiga 300 ton avfall för återvinning, 50 m3 flytande farligt
avfall samt 6 ton övrigt farligt avfall.
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).

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bävems gränd 17
TELEFON 010-2233 000 FAX 010-2233 010
E-POST uppsalaglansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
BAKGRUND
I beslut daterat den 20 april 2015, dnr: 551-1613-14, meddelade
Milj öprövningsdelegationen Swecon Anläggningsmaskiner AB tillstånd till
återvinning av avfall genom demontering av anläggningsmaskiner på fastigheten
Torshälla 4:50 i Eskilstuna kommun. Tillståndet förenades med ett antal villkor.
Av villkor nr 2 framgår att antalet uppställda maskiner inom verksamhetsområdet
som har beslutats om demontering får vid ett och samma tillfälle inte överstiga
60 stycken. Mängden avfall som lagras på fastigheten, undantaget uppställda
maskiner för försäljning och/eller demontering, får vid ett och samma tillfälle
inte överstiga 300 ton avfall för återvinning, 50 m3 flytande farligt avfall samt
1 ton övrigt farligt avfall.
Bolaget har den 4 oktober 2016 lämnat in ansökan till Milj öprövningsdelegationen om ändring av villkor med avseende på att mängden övrigt avfall
som vid ett och samma tillfälle kan lagras på fastigiheten ska utökas från 1 ton
till 6 ton. Som skäl till behovet av att genomföra ändringen anger bolaget
omständigheter som inte kunde förutses när tillståndet meddelades.
Ärendets handläggning
Ansökan om villkorsändring kom in till Milj öprövningsdelegationen den 4 oktober
2016. Ärendet remitterades till miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna
kommun som lämnat yttrande. Ansökan kungjordes den 16 januari 2017.

Ansökan med yrkanden
Milj öprövningsdelegationen har meddelat Swecon Anläggningsmaskiner AB
tillstånd till återvinning av avfall genom demontering av anläggningsmaskiner på
fastigheten Torshälla 4:50 i Eskilstuna kommun. Av villkor nr 2 framgår att antalet
uppställda maskiner inom verksamhetsområdet som har beslutats om
demontering får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 60 stycken. Mängden
avfall som lagras på fastigheten, undantaget uppställda maskiner för försäljning
och/eller demontering, får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 300 ton
avfall för återvinning, 50 m3 flytande farligt avfall samt 1 ton övrigt farligt avfall.
I villkor 2 regleras förutom antalet uppställda maskiner även maximal mängd lagrat
avfall på fastigheten avseende både farligt och övrigt avfall. De i ansökan angivna
mängderna utgår ifrån i tillståndsansökan lämnade uppgifter, vilka baserats på
planerad framtida verksamhet. Till följd av i efterhand uppkomna förändringar kan
konstateras att den maximalt tillåtna mängden övrigt farligt avfall är för liten. Det
krävs idag en arbetskrävande och tidsödande avstämning samt täta transporter för
att villkoret ska kunna följas. För att få möjlighet till lagring av ökad mängd övrigt
farligt avfall ansöker bolaget därför om ändring av villkor 2. Genom ändringen kan
lagringen anpassas vilket innebär ett minskat behov av löpande uppföljning samt av
antalet transporter.
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I MKB tillhörande tillståndsansökan redogjordes för uppskattade mängder av lagrat
avfall för planerad verksamhet. Dessutom redogjordes för bolagets affårsick som är
att återanvända och sälja så mycket delar som möjligt av de maskiner som tas in för
demontering. Efter att ansökan lämnats in och tillstånd beviljats har konstaterats att
batterier från demonterade fordon inte har kunnat säljas i enlighet med affärsidén.
Den huvudsaldiga orsaken till detta är att det inte har varit möjligt att finna en
transportlösning som fungerar från bolaget till kund. I och med att batterierna inte
har kunnat säljas skickas de därför för destruktion och utgör farligt avfall som ska
räknas in i ovan angiven mängd om maximalt 1 ton. Genom uppkommen förändring
i kombination med batteriernas höga vikt (ca 60-80 kg/fordon) finns idag ett utökat
lagringsbehov. Genom utökad lagring kan antalet transporter av farligt avfall
minska. Vidare har förändringar skett när det gäller hantering och lagring av
absorbenter.
I enlighet med ansökan var avsikten att förvara absorbenter i plåtfat (200 liter), men
till följd av svårigheter med hantering av faten vid transporter har en övergång skett
till OBC-behållare. Då dessa behållare har en större volym kan en större vikt lagras
i dessa. Detta har gett upphov till ett ökat behov av lagring innan borttransport sker.
Ovan nämnda omständigheter har medfört ett ökat lagringsbehov av farligt avfall
jämfört med villkor 2. De ökande mängderna har främst att göra med en anpassning
till insamlingssystem och behållare vilket medför ett minskat antal transporter.
Bolaget bedömer att den begränsning av lagringen vid samma tillfälle som anges i
nuvarande villkor är ett villkor som är strängare än nödvändigt eftersom det leder
till ett behov av kontinuerlig och tidsödande uppföljning av lagrade mängder samt
till ett ökat antal transporter.
Lagringen av farligt avfall hanteras i för ändamålet avsedda behållare vilket innebär
en säker förvaring där eventuellt spill inte kan nå avloppsbrunnar eller mark.
Batterier förvaras i batteriboxar och förbrukade absorbenter i IBC-behållare. En
ökning av den mängd som får lagras bedöms inte öka risken för negativ påverkan på
miljön. Den ökade vikten härrör främst från blybatterier. En ökning av den mängd
övrigt avfall som får lagras innebär en minskning av antalet vid full produktion på
ca 400 fordon per år vilket är en minskning med 75 %. Därutöver kommer även
antalet transporter av oljefilter och absorbenter att minska. Beräkningen av antalet
transporter för batterier är beräknad på att det vid full produktion uppkommer
maximalt 32 ton batterier. Antalet årliga transporter efter villkorsändring och
maximalt 2 ton i lager blir då 16 vilket ska jämföras med 64 vid nu gällande villkor
(uppskattningsvis maximalt 0.5 ton i lager). Nedan redogörs för den yrkade
mängden farligt avfall fördelad på olika kategorier vid maximal produktion.
Avfallstyp
Fordonsbatterier
Absorbenter
Oljefilter (tomma)
Elskrot
Totalt

Maximal mängd
2 ton
2 ton
1 ton
1 ton
6 ton

Typ
Batteribox
IBC-behållare
Container
Lastpall

Behållare
Antal
2
2
1
2
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Bolaget anser med hänvisning till vad som framförts ovan att den föreslagna
villkorsändringen överensstämmer med milj öbalkens intentioner och vad som kan
anses skäligt enligt 2 kap 7 § miljöbalken. Sökanden anser vidare att det inte
föreligger något behov av att reglera de enskilda volymerna övrigt farligt avfall,
enligt redovisat exempel, utan att det i likhet med tidigare endast ska regleras den
totalt lagrade mängden övrigt farligt avfall om maximalt 6 ton.

Yttranden
Miljö- och räddningstjänstnämnden har inte några invändningar mot att villkor 2
ändras på det sätt som bolaget yrkar. Utifrån de uppgifter som har lämnats i ansökan
bedöms att det är rimligt att ändra villkoret på det sätt som bolaget föreslår. Detta
eftersom att ändringen kommet att medföra ett minskat transport-behov (vilket
medför ett minskat utsläpp av föroreningar och buller) samt att den ökande
lagringsmängden inte kommer att medför några ökande risker för omgivningen.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Enligt 24 kap. 8 § punkt 2 miljöbalken får tillståndsmyndigheten efter ansökan av
tillståndshavaren besluta att ändra eller upphäva andra bestämmelser och villkor i
en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut än sådana som avser storleken av
ersättningens belopp. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast om det är
uppenbart att villkoret inte längre behövs, är strängare än nödvändigt eller om
ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Enligt
den praxis som utvecklats kring tillämpningen av aktuellt lagrum framgår att
ansökningar om villkorsändringar ska behandlas restriktivt av prövningsmyndigheterna.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att aktuellt villkor i den del av villkoret som
avser lagring av övrigt farligt avfall kan ändras på så sätt som bolaget yrkar då det
kan anses strängare än nödvändigt och att de omständigheter som låg till grund för
villkoret inte kunde förutses när villkoret formulerades. Utifrån de uppgifter som
lämnas i ansökan bedöms inte risken för negativ påverkan på miljön kunna uppstå
vid en ökad lagring av övrigt farligt avfall samtidigt som en minskning av antal
transporter är positivt för miljön. Enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223), ska
dessutom den myndighet som finner att ett beslut, som den har meddelat som första
instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan
anledning, ändra beslutet, om det inte innebär någon nackdel för någon enskild part.
Milj öprövningsdelegationen bedömer därför att bolagets yrkande om ändring av
villkor nr. 2 på sätt som framgår ovan i tillstånd till verksamheten meddelat den
20 april 2015, kan bifallas.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft.
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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Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom.

Gunnar Ljun vist

I
Lars Andersson

Ulf Lindblom

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 32 Nyköping
Miljö- och räddningstjänstnämnden, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

Akten
Miljöskyddsenheten (LA)
Rättsenheten (GL)

