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SIMS Recycling Solutions AB
Karosserigatan 6
641 51 Katrineholm

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Ändringstillstånd enligt miljöbalken för SIMS Recycling
Solutions AB på fastigheten Karossen 5 i Katrineholms
kommun
Verksamhetskod 90:50 enligt 29 kap 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. milj öbalken, SIMS Recycling Solutions AB (bolaget), med
organisationsnummer 556606-4381, ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet på
fastigheten Karossen 5 i Katrineholms kommun.
Efter ändring får stycke fyra, avsnittet tillståndets omfattning, på sida ett i tillståndet
den 17 juni 2011, dnr 551-3964-2010, följande lydelse:
90.50 mellanlagring av farligt avfall, med följande maximala samtida lagring:
• 3 ton oljeavfall
• 40 ton blybatterier
• 600 ton elavfall* och övriga småbatterier, varav maximalt 100 ton övriga
småbatterier
• 62 ton annat farligt avfall
Tillståndet gäller tills vidare.
Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Igångsättningstid
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts
igång eftersom tillståndet avser utökning av en verksamhet som redan pågår.
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 Katrineholms-Kuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan om ändringstillstånd föranleds av att bolaget vill utöka lagermängder av
obehandlat el-avfall från 300 ton till 600 ton och småbatterier från 10 ton till 100
ton.
Tidigare tillståndsbeslut
Tillstånd enligt miljöbalken meddelades av Länsstyrelsen i Södermanlands län den
17 juni 2011 (dnr 551-3964-2010). Ändringstillstånd meddelades av Länsstyrelsen i
Södermanlands län den 3 augusti 2011 (dnr 551-3338-2011) och av
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län den 17 april 2013
(dnr 551-4199-2012).
Samråd
Samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Katrineholms kommun har
hållits den 13 oktober 2016. Samråd har även skett med allmänheten och särskilt
berörda genom annonsering i Katrineholms-Kuriren. Länsstyrelsen i Södermanlands
län beslutade den 1 november 2016 att verksamheten inte ska antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Ärendets handläggning
Ansökan om ändringstillstånd kom in till Miljöprövningsdelegationen den 24
november 2016. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen
Katrineholms-Kuriren och har remitterats till Bygg- och milj önämnden i
Katrineholms kommun, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Sörmland Vatten
och Avfall AB. Yttranden har kommit in från Bygg- och miljönämnden och
Länsstyrelsen. Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandena men har avstått.

Ansökan med yrkanden och åtaganden
Yrkanden
Bolaget yrkar enligt 16 kap 2 § miljöbalken att få utöka mängder lager av
obehandlat el-avfall från 300 ton till 600 ton. Bolaget yrkar vidare att få utöka
mängder lager småbatterier från 10 ton till 100 ton.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Bakgrund
För att klara toppar av material och eventuella stopp i produktionen behöver bolaget
lagra mer el-avfall. Inflödet av material till bolaget beräknas att öka och kan uppgå
till ca 80 ton per dag samtidigt som kapaciteten att förbehandla och milj ösanera
inkommande el-avfall maximalt under två-skift är ca 100 ton/dag. Bolaget har även
behov av ett visst lager av el-avfall för att enklare kunna planera verksamheten de
dagar inflödet är lägre.
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Utöver behov av att lagra mer el-avfall kommer ett eventuellt nytt uppdrag från
kund att innebära att bolaget även sorterar andra företags batterier vilket skulle
innebära ökade lagermängder småbatterier.
Verksamhetskod
Utökningen av verksamheten berör verksamhetskod 90:50 enligt 29 kap 50 §
milj öprövningsförordningen (2013:251).
Regler för vissa verksamheter
Verksamheten omfattas av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/96/EG som är implementerat i förordning (2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter.
Bolaget bedömer inte att förändringen berör särskilda regler gällande IPPC, VOC,
Seveso, REACH och handel med utsläppsrätter.
Omgivningsbeskrivning
Verksamheten är belägen på fastigheten Karossen 5 i Katrineholm. Söder och
sydväst om verksamheten finns villaområden belägna. Det är ca 150 meter till
närboende.
Verksamheten är belägen nära Vingå'kersvägen vilket bidrar positivt till att material
enkelt kan transporteras till och från verksamheten.
Planförhållanden, skyddsintressen m.m.
Verksamheten är belägen inom fastställd översiktsplan och detaljplan. Enligt
detaljplanen framgår att området är planlagt för industriändamål.
Några riksintressen för natur- och kulturvård finns inte inom området. Söder om
verksamheten finns ett område med fornlämningar.
Några vattendrag eller sjöar finns inte i närområdet. Duveholmssjön är närmast
belägen på ett avstånd av ca en kilometer, söder om fastigheten.
Verksamhetens omfattning och utformning
Området som bolaget bedriver verksamhet på är ca 33 000 m2 varav byggnaderna
upptar ca 10 000 m2. Verksamheten bedrivs i mycket ändamålsenliga lokaler.
Produktionshallarna (1-4) är väl tilltagna och merparten av verksamheten är belägen
under tak.
Produktionshall 1 och 2 är samma byggnad och där bedrivs förbehandling av
elektronik samtidigt som viss lagring sker. I byggnad 3 bearbetas materialet
mekaniskt med en shredder. I byggnad 4 sker demontering och milj ösanering av
elektronik från industrikunder.
Ett stort antal betongbunkrar finns anlagda där material lagras i avvaktan på
försäljning eller behandling
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Ett tält finns för lagring av elektronikavfall som kommer från industrikunder. Även
tankplats för truckar finns.
Hela anläggningen är försedd med staket och trafik in och ut på området sker
genom en grind. Området är väl skyddat mot intrång och insyn. Kameror är
installerade för både processövervakning och intrångsbevakning. Hela området
kontrolleras regelbundet av ett vaktbolag.
Produktionstid
Verksamheten bedrivs dagtid 07.00-16.00 men skiftarbete och helgarbete
förekommer Produktionen bedrivs ca 250 dagar per år. Det finns behov att bedriva
produktion i tvåskift under vissa perioder av året, d.v.s. 07.00-22.00.
Mottagna mängder el-avfall
Under 2015 mottog bolaget 30 915 ton el-avfall varav 19 089 ton bearbetades
mekaniskt. Under samma år var utgående mängd farligt avfall 2 895 ton. Den
dominerande delen av utgående farligt avfall (70 %) utgörs av glas från TVmonitorer. Merparten av det farliga avfallet skickas till Sakab för destruktion.
Godshantering
Beroende på typ av elektronik och vilken kund som är avsändare inkommer
elektronik till verksamheten i container, burar eller på lastpallar som styckegods.
Elektronik i container lossas på två ytor med tät betong där materialet sorteras. Den
ena ytan är belägen öster om hall 1, den andra väster om hall 2. Sedan våren 2012
nyttjas även täckta bunkrar som är uppförda på den nya ytan för lagring av
obehandlat el-avfall och sedan vintern 2016 finns det även möjlighet att lagra
obehandlat el-avfall inomhus i byggnad 4. Detta möjliggör för bolaget att lagra upp
till 600 ton milj ösanerat el-avfall.
Elektronik i burar lossas och förvaras i burarna tills den tas in för förbehandling och
milj ösanering.
Styckegods hanteras normalt på pall och förvaras i lagertältet.
Förvaring av elektronik som inte är milj ösanerad
Obehandlat el-avfall som inkommer i burar lossas utomhus på fastigheten och
processas vanligtvis inom 24 timmar. När arbetsdagen är slut flyttas icke
milj ösanerat el-avfall inomhus.
Obehandlat el-avfall som anländer i containrar sorteras och lagras därefter i tre
bunkrar på den nya ytan. Botten på bunkrarna består av gjuten betong och är tät. De
tre bunkerfickorna är tillsammans på ca 600 m2 och rymmer ca 100 ton osorterad
elektronik vardera.
Ytterligare tre bunkrar som är täckta med tak och tät bottenplatta kan användas för
milj ösanerad elektronik. Bunkrarna rymmer vardera ca 100 ton.
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Inne i byggnad 4 finns ytterligare möjligheter att lagra 200 ton icke miljösanerad
elektronik.
Utsorterade TV-apparater förvaras i burar inomhus innan de tas in för att
demonteras i CRT-processen.
Förvaring av farligt avfall
Det farliga avfall som sorteras ut från inkommande avfall samlas i plastbackar och
transporteras till FA-rummet som ligger i anslutning till hall 2.
TV-glaset från CRT-processen förvaras i täckta containers utomhus som är
uppställda på gården.
Oljor och lösningsmedel samlas i 200-liters lockfat på väderskyddad gallerdurk
utanför FA-rummet.
Batterier förvaras i lockfat eller täckta plastboxar uppställda på asfalten utanför FArummet.
Lysrör och lågenergilampor förvaras i en plastbox som är uppställd i en container
bakom FA-ytan.
Kemikalier och andra farliga ämnen som kan finnas tillsammans med
elektronikavfall förvaras i olika typer av emballage i FA-rummet.
Förbrukad absol och annat saneringsmedel förvaras i lockfat utanför FA-Rummet
Förvaring av övrigt avfall
Bolagets avfall består främst av hushållsavfall (liten del organiskt), papper och
well-papper. Hushållsavfallet sorteras ut i en container och skickas som brännbart.
Well-papper och kontorspapper sorteras i separata containers och skickas för
återvinning.
Förvaring av utfraktioner
Ett antal fraktioner av milj ösanerat material lagras under kortare tid i olika bunkrar i
väntan på försäljning eller avyttring. Övrigt material lagras alltid i containrar eller
bunkrar.
Förvaring av kemiska produkter
Samtliga kemikalier förvaras i kemikalieskåpet på underhållsverkstaden. Diesel och
hydrauloljor förvaras i oljerummet. De två dieseltankarna på vardera 3 m3 är
placerade i invallningar som rymmer hela tankens volym plus 10 %. I oljerummet
films även en glykoltank på 1 m3 som inte används. Golvet i oljerummet består av
tät betong.
Transporter
Samtliga transporter med el-avfall till och från verksamheten sker med lastbil.
Karossrigatan används för transporter in till området. Antalet fordon som anländer
till verksamheten per dygn under högsäsong redovisas i tabell 1 nedan.
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Tabell]. Antal fordonstransporter
Volym WEEE (ton) In bilar/dygn
20 000
6,7
25 000
8,4
30 000
10,1
35 000
11,7

Ut bilar/dygn
3
3,8
4,5
5,25

Öppna ytor, bunkersystem och sorteringsplattor
Samtliga öppna ytor är täckta av asfalt. Bunkrarna är konstruerade av betongblock
och byggs upp på samma sätt som lego. Alla bunkrar som används för lagring av
icke miljösanerat el-avfall har en gjuten bottenplatta som är tät. Samtliga bunkrar
som används för att lagra osanerat el-avfall är försedda med tak.
Bunkern där fraggskrot hanteras har en hård botten av specialasfalt. Övriga bunkrar
som används för lagring av material (plast, aluminium, järn, koppar m m) innan
försäljning har en botten av vanlig asfalt.
Det finns två gjutna sorteringsplattor som används för sortering av el-avfall i väntan
på förbehandling och milj ösanering.
Utsläpp till luft
Bolaget genomför bara sopning av gården när det blåser åt rätt håll och
vattenbegjuter alltid i samband med sopning för att undvika dammbildning.
Linan efter shreddern vattenbegjuts med en fm vattendimma under torra perioder
för att minska dammbildning i och omkring hall 3.
En väl utbyggd processventilation, i enlighet med bästa tillgängliga teknik, renar
utgående luft från hall 3 där de mekaniska processerna sker. Reningen sker via en
cyklon och textila strumpfilter.
Utsläpp till vatten
Spillvatten
Sanitärt vatten avleds till det kommunala spillvattennätet. Det förekommer inga
utsläpp från verkstäderna eller någon annanstans i produktionslokalerna som kan
medföra utsläpp till spillvattennätet.
Dagvatten
Dagvattensystem
Fastigheten är invallad och allt vatten som avrinner styrs till dagvattendammen.
Uppsamlingsdiken är anlagda i fastighetens södra och norra del. Detta innebär att
allt vatten som avvattnas från fastigheten kommer att ledas via diken och ledningar
till dagvattendammen. Vattnet från mellandelen av fastigheten kommer via 17
dagvattenbrunnar att avledas direkt till dagvattendammen. Möjlighet finns att stänga
av utflödet från dammen i händelse av ett större utsläpp. Dammen är dimensionerad
för ett s.k.10 års-regn.
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Efter dagvattendammen avleds vattnet till en brunn med slamavskiljning. Utloppet
från brunnen är försedd med en ventil som möjliggör att flödet ut från dammen kan
stängas av. I locket på brunnen finns ett hål där det fmns möjlighet att ta prov på
utgående vatten. Brunnen slamsugs regelbundet.
Alla dagvattenbrunnar är försedda med filterinsatser för att ta hand om eventuella
metallrester i dagvattnet. Filterinsatserna innehåller aktivt kol och bark och
kontrolleras regelbundet genom att de vägs. Alla filter som har tagit upp metaller
kasseras som farligt avfall.
Ett antal ytterligare åtgärder är planerade och flera offerter är framtagna på olika
lösningar att samla dagvatten och eventuellt rena det.
Samtliga brunnar som finns i hall 1 och 2 har tätats med silikon.
Miljöpåverkan i Duveholmssjön
Nedströms liggande recipient Duveholmssjön är belägen ca 1 km från bolagets
anläggning Dagvattnet från bolaget avleds vi öppna diken och i kulvertar. Enligt
VISS har sjön högt pH-värde (>7,3) vilket motverkar rörligheten av metaller.
Utsläppta mängder föroreningar
Bolaget har analyserat utgående dagvatten efter slamavskilj aren och efter
dagvattendammen och vet att vattnet innehåller mindre mängder olja och metaller.
Metallerna härstammar från hanteringen av el-avfall. I tabell 2 nedan redovisas
föroreningsmängderna i utgående vatten efter dagvattendammen utifrån beräknad
avrinning från fastigheten på 18 678 m3 per år.
Tabell 2. Föroreningsmängder i utgående vatten
Genomsnittlig halt, Mängd till
Parameter
recipient
period 2013-05 till
2015-10

Kadmium
Krom
Kvicksilver
Nickel
Bly
Koppar
Zink
Susp.
Oljeindex

3,0 gg/1
2,1 µg/1
0,36 vtg/1
16,3 tg/1
0,17 mg/1
0,11 mg/1
0,67 mg/1
20,2 mg/1
0,49 mg/1

55,8 g/år
39,8 g/år
6,7 g/år
305,1 g/år
3114 g/år
1983 g/år
12 534 g/år
377 001 g/år
9093 g/år

PBDE
Bromerade difenyletrar (PBDE) som finns i Duveholmssjön bedöms enligt VISS
främst bero på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en
sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att
åtgärda det. Bolaget har genomfört ett antal mätningar av olika bromföreningar i
plast och halterna är genomgående mycket låga (bromtot 0,2-0,3 %). Brom i plast är
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kemiskt bundet vilket gör det svårt för bromföreningarna att laka ut från plasten.
Det tid som plasten lagras är också begränsad eftersom bolaget hela tiden strävar
efter att sälja plasten så snart den processade mängden räcker till att fylla en lastbil.
Kvicksilver
Den mängd kvicksilver som släpps ut till dagvattnet är 6 gram per år. Utifrån vad
som beskrivs i VISS anser bolaget att de utsläpp som sker från verksamheten har
mindre betydelse och i relation till övrig diffus påverkan inte kommer att bidra
negativt till Duveholmssj öns vattenkvalitet.
Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung
är långväga globala atmosfäriska utsläpp.
Kadmium
Den mängd kadmium som släpps ut till dagvattnet är 55 gram per år. Enligt VISS
togs ett vattenprov i Duveholmssjön som visar på halter under gränsvärdet enligt
bedömningsgrunderna. Ett sedimentprov visar på halter under det föreslagna
gränsvärdet i Havs- och vattenmyndighetens skrivelse 130927.
Krom
Den mängd krom som släpps ut till dagvattnet är ca 40 gram per år. Några data om
kromförekomst i Duveholmssjön har inte gått att få fram från VISS.
Zink
Den metall som förekommer i störst halt är zink och det årliga utsläppet uppgår till
ca 12 kilo. Detta tillskott måste ställas i relation till den utlakning som sker från
galvaniserade ytor som är mångdubbelt större.
I stort sett all zink som förekommer i dagvattnet som avrinner från verksamheten är
bundet till partiklar och inte upplöst vilket minskar risken för exponering hos fiskar
och andra vattenlevande organismer. Bolaget bedömer risken för att zink ska
påverka Duveholmssjön som liten p.g.a. avståndet mellan bolaget och sjön samt det
faktum att sjön har ett högt pH-värde.
Koppar
Den mängd koppar som släpps ut till dagvattnet är ca 1,9 kilo per år. Koppar
förekommer i all elektronik och återvinns närmare till 100 %. Samtliga fraktioner
som innehåller koppar sorteras ut och skickas till Bolidens smältverk.
Några data om kopparförekomst i Duveholmssjön har inte gått att få fram från
VISS.
Bly
Bly i utgående dagvatten förekommer i mineral eller metallisk form och det totala
utsläppet till dagvattnet per år uppgår till ca 3 kilo. Bly förekommer framförallt i
äldre TV-apparater där glaset i bildrör innehåller stora mängder bly. Totalt hanteras
ca 2 000-3 000 ton blyhaltigt glas på fastigheten under ett år.
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I stort sett allt bly som förekommer i dagvattnet är partikelbundet och inte upplöst
vilket minskar risken för exponering hos fiskar och andra vattenlevande organismer.
Mobiliteten hos bly är generellt sett låg också vilket leder till låg biotillgänglighet
för vattenväxter och fiskar.

Enligt VISS visar ett vattenprov på halter av bly under gränsvärdet enligt
bedömningsgrunderna. Ett sedimentprov visar förekomst av bly i sediment under
det föreslagna gränsvärdet i Havs- och vattenmyndighetens skrivelse 130927.
Bolaget bedömer risken för att bly ska påverka Duveholmssjön som liten p.g.a.
avståndet från verksamheten samt det faktum att Duveholmssjön har ett högt pHvärde.
Suspenderande ämnen och oljeindex
Totalt släpps ca 370 kilo suspenderande ämnen ut från fastigheten per år samt ca 9
kilo oljeföroreningar. I förhållande till vattenvolymen i Duveholmssjön bedöms
utspädningseffekten bli betydande och effekten på vattenkvalitén därför begränsad.
En del av utsläppen kommer avsättas i dagvattendiken och kommer inte heller att nå
recipienten.

Det går inte att isolerat uppskatta miljöpåverkan från dessa två parametrar eftersom
övrig avrinning av dessa parametrar är så mycket större. Lokal miljöpåverkan i
Duveholmssj ön till följd av bolagets utsläpp måste ställas i relation till övrig
dagvattenavrinning från de östra delarna av Katrineholms kommun som är många
gånger större.
Förorenade områden m.m.
Det har inte genomförts några recipientundersökningar i mark, vatten eller luft som
har initierats av bolaget. Bolaget är inte medlem i något vatten- eller
luftvårdsförbund.

När bolaget flyttade verksamheten till området under år 2007 genomfördes en
markundersökning. Någon misstanke om större förorening fmns inte men marken är
påverkad av vissa föroreningar eftersom det har funnits industriell verksamhet i
området sedan 1940-talet.
Hushållning med energi, mark, vatten m.m.
Ansökt utökning kommer inte att förändra hushållningen av energi och råvaror.
Buller
Mot bakgrund av tidigare diskussioner med grannar i närliggande bostadsområde
har buller och lukt varit det som påverkat mest. Det är företrädesvis under
sommarhalvåret det upplevs störande. Ansökt utökning påverkar inte bullernivåerna
förutom att antalet transporterna kan öka.

Bolaget har vidtagit flertalet bullerreducerande åtgärder t.ex. flyttat viss verksamhet
inomhus samt inbyggnad och ljudisolering av processventilationsfläkten.
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Lukt
Kringboende har tidigare upplevt lukt från verksamheten men detta har varit svårt
att kvantifiera.
Olyckor
Bolaget genomför regelbundet riskanalyser som omfattar arbetsmiljö, hälsa, brand
och säkerhet. Det finns även en övergripande riskbedömning genomförd.
Konsekvenser av brand
Brand är den största risken med verksamheten och har stor påverkan på människor
och miljön. Om en större brand skulle uppkomma kan, förutom egna verksamheten,
andra företag och närliggande bostäder komma att påverkas. Riskerna uppkommer
när plast och elektronikavfall brinner. Röken innehåller ett stort antal skadliga
komponenter t.ex. tungmetaller som har stor påverkan på människor och miljön.
Det bildas också, under vissa omständigheter dioxin, när klorerade och bromerade
flamskyddsmedel förbränns. Nedfallet sot som bildas när organiskt avfall brinner
kommer också att påverka både människor och företag i närområdet.

När en eventuell brand släcks leder det till ett stort utflöde av släckvatten till
dagvattennätet och vidare till recipient. Med erfarenhet av branden i egna fabriken i
Norrköping vet bolaget att släckvattnet innehåller ett stort antal ämnen som är
skadliga för människa och miljö.
Hela Scania-området och kringliggande bostäder inom en radie på ca 400-600 meter
påverkas direkt i händelse av en större brand. Utanför denna cirkel blir
utspädningseffekten så stor att påverkan är mindre. Den förhärskade vindriktningen
är sydlig eller sydvästlig. Eftersom bostadsområdet är beläget söder om fastigheten
blir påverkan mindre vid denna vind.
Orsaker till brand
Brand uppkommer framförallt av två orsaker. Den upplagrade friktionsvärmen från
shreddern kan leda till att plast och annat brännbart material blir så varmt att eld
uppstår. Batterier av litiumtyp kan om de utsätts för yttre påverkan fatta eld.
Förebyggande åtgärder avseende brand
De förebyggande åtgärderna som vidtas för att förhindra brand är förbehandling och
miljösanering av inkommande el-avfall. Där avlägsnas bl.a. batterier som kan
orsaka bränder om de kortsluts samt glas som kan orsaka bränder genom
brännglaseffekt. Även brandfarliga vätskor och explosiva varor som felaktigt har
sorterats i el-avfallet avlägsnas.

När det gäller brandskydd har flertalet olika åtgärder vidtagits bl.a. utplacering av
brandsläckare, brandposter, nödtelefoner och larmknappar, släcksystem i shreddem,
sprinklersystem på banan efter krossen, rökdetektorer, värmedetektorer samt
genomförande av utbildningar och övningar. Bolaget använder även en
temperatursond för att mäta temperaturen i materialhögarna för att snabbt kunna få
en indikation på om temperaturen är förhöjd någonstans.

BESLUT
LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

2018-02-22

Dnr: 551-7505-2016

Miljöprövningsdelegationen

Eventuellt släckvatten kommer effektivt att kunna samlas upp i uppsamlingsdiket
och dagvattendammen. Utloppet från dammen kan stängas av med en ventil
Räddningstjänsten har besökt bolaget på plats ett antal gånger för att de ska få
infotmation om var materialhögarna finns på området, tillgänglighet till brandposter
m.m.
Bolaget avser även att installera ett antal kameror som är uppkopplade mot en
väktarcentral för övervakning av området.
Ekonomisk säkerhet
Verksamheten omfattas inte av kravet på ekonomisk säkerhet. Bolaget deponerar
inget avfall och tillsynsmyndigheten har inte ställt några krav avseende ekonomisk
säkerhet.
Egenkontroll
Bolaget har ett stort antal rutiner för verksamheten och ett kontrollprogram som
uppdateras löpande.
Allmänna hänsynsregler
Bevisbörderegeln
Detta uppfylls när bolagets kontrollprogram är utarbetat och nivån på
egenkontrollen är fastslagen. I samband med förändringar i verksamheten införs
olika skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan från verksamheten.
Kunskapskravet
Enligt 6 § NFS 2005:10 gäller att personer sysselsatta i förbehandlingsverksamhet
ska ha för uppgifterna anpassade kunskaper om hur el-avfallet bäst förbehandlas, elavfallets innehåll av hälso- och milj öfarliga ämnen samt skyddsåtgärder för att
minska risker vid förbehandling av el-avfall.

All personal får nödvändig utbildning för att på ett säkert och miljöanpassat sätt
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Milj öutbildning genomförs regelbundet och
kompetenserna dokumenteras i enlighet med bolagets kvalitets- och
milj ölednings system.
Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen tillämpas inom flera områden och bolaget har genomfört
flertalet frivilliga skyddsåtgärder för att skydda den yttre miljön, bl.a. avseende
utsläpp till luft och vatten samt buller.
Produktvalsprincipen
Bolaget använder ett litet antal av icke märkningspliktiga produkter. Den enda
märkningspliktiga produkten som används är salpetersyra för konservering av
vattenprover. Alternativ till befintliga produkter utvärderas löpande. Alla produkter
som tas in ska godkännas. Samma resonemang förs när utrustningar och maskiner
införskaffas, d v s mindre milj öbelastande alternativ väljs när teknisk och
ekonomisk prestanda är likvärdig.
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Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Verksamhetens syfte är att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle där man genom
optimal återanvändning och återvinning tar tillvara och sparar på resurserna. Detta
tankesätt genomsyrar hela verksamheten. Ett stort antal energieffektiviseringar har
gjorts bl.a. gällande belysning och värmeåtervinning på ventilation. Vidare köps el
med stort inslag av förnyelsebar el.

Under år 2012 genomfördes ett energibesparingsprojekt tillsammans med ett externt
konsultföretag.
Lokaliseringsprincipen
Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler på en plats där transporterna från
kunderna blir så korta som möjligt. Industriområdet erbjuder också möjlighet att
utöka verksamheten till kringliggande fastigheter vilket också har skett under år
2015.
Skadeansvar
Verksamheten har inte orsakat några miljöskador. Bolaget betalar årligen in en
avgift till milj öskadeförsäkringen. Om företaget orsakar miljöskada ska företaget
betala för saneringen.
Skälighetsregeln
De investeringar som genomförs för att minska miljöbelastningen och förbättra
arbetsmiljön ställs alltid mot kostnaden för att uppnå bästa möjliga milj öeffekt för
pengarna.

Milj ömål
Bolaget bedömer att "Levande sjöar och vattendrag" och "Grundvatten av god
kvalitet" kan påverkas av utökningen. Under avsnitten "Utsläpp till luft" och
"Utsläpp till vatten" redovisas vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att
minska bolagets påverkan.

Yttranden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen avstyrker att ändringstillstånd medges för en utökning av lagring av
farligt avfall i enlighet med bolagets ansökan, detta med anledning att bolaget vid
denna tidpunkt fortfarande befinner sig i en prövotidsutredning inom ramen för
tillståndsprövningen enligt milj öbalken.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande gällande prövotidsutredningen anfört att slutliga
villkor inte bör sättas nu, innan kommande ombyggnationer av
dagvattenanläggningen slutförts och bolaget har utrett effekterna av installation av
den nya utrustningen. Länsstyrelsen anser även att dagvattenutredningen bör
omfatta eventuell förekomst av bromerade flamskyddsmedel och PFOS/PFAS i
dagvattnet.
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Det kan inte uteslutas att en utökad mängd lagring av farligt avfall inom
verksamheten kan komma att innebära en ökad belastning av föroreningar som
tillförs dagvattnet, med anledning av detta anser länsstyrelsen att
prövotidsutredningen måste fullgöras och utvärderas, innan en eventuell utökning
av lagringsmängderna kan medges.
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun
Första yttrandet
Bygg- och milj önämnden anför i huvudsak följande.
Nämnden skulle vilja ha svar på frågan gällande lagring av inkommande el-avfall
och efterlevnad av villkor tre i tillståndet gällande att el-avfall ska lagras och
förbehandlas på tät, hårdgj ord yta i skydd från nederbörd. Nämnden bedömer inte
att villkoret uppfylls genom att flytta avfallet efter arbetsdagens slut, då risken för
urlakning kvarstår.
Andra yttrandet
Bygg- och milj önämnden anför i huvudsak följande.
Nämnden har efter kontakt med bolaget fått det förtydligat att den planerade
utökningen av sammanlagd total mängd osorterat elavfall, 600 ton, kommer att
inrymmas väderskyddat/under tak. Lagring av tillkommande småbatterier kommer
att ske i täta behållare. Nämnden befarar därmed inte längre att mängden osorterat
avfall som inte är väderskyddat kommer att öka.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Milj öprövningsdelegationen 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 finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap.
9 § milj öbalken.
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. miljöbalken till utökad verksamhet vid
angiven produktionsanläggning. Milj öprövningsdelegationen har inget att erinra om
tillståndets omfattning.
Val av plats
Aktuell fastighet ligger inom ett område där industriverksamhet förekommer.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att lokaliseringen uppfyller kraven på att
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sådan plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till milj öbalkens mål och
bestämmelser om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. miljöbalken samt
kravet på att välja plats som medför minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön i enlighet med 2 kap. 6 § milj öbalken.
Planförhållanden
Fastigheten ligger i ett område detaljplanerat för industriändamål.
Milj ökvalitetsnormer
Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att
någon milj ökvalitetsnoun enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477), förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller annan
miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
Milj ömål
Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte i någon beaktansvärd
mån kommer att motverka möjligheten att uppnå de nationella milj ömålen.
Övrigt
Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten i övrigt inte påverkar några
kända skyddsintressen eller strider mot milj öbalkens mål.
Villkor och prövotider
Ansökan avser utökning av lagringsmängder el-avfall och småbatterier. Nuvarande
föreskrivna villkor som reglerar verksamheten gäller givetvis även för utökningen.
Bl.a. anger villkor 3 att inkommande el-avfall ska lagras och förbehandlas på tät,
hårdgj ord yta i skydd från nederbörd. Efterlevnad av villkoret är en förutsättning för
Milj öprövningsdelegationens bedömning att ansökan kan bifallas trots att bolagets
prövotid avseende bl.a. utsläpp till vatten fortfarande pågår. I pågående
prövotidsärende har bolaget redovisat att projektering pågår av en ny en
reningsanläggning med anledning av Sörmland Vattens nya riktlinjer för utsläpp till
dagvatten. En anläggning som klarar av att rena tungmetaller, susp. samt olja bör
enligt bolaget kunna vara på plats under år 2018. Anläggningen ska även vara
möjlig att bygga ut med steg för PFOS/PFAS-rening om detta skulle bli aktuellt i
framtiden.
Milj öprövningsdelegationen bedömer inte att ytterligare villkor behöver föreskrivas
med anledning av utökningen. Frågan om slutliga villkor för bl.a. utsläppen till
vatten hanteras i särskild ordning.
Igångsättningstid
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts
igång eftersom tillståndet avser utökning av en verksamhet som redan pågår
Sammanfattande bedömning
Milj öprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att verksamheten går att
förena med milj öbalkens mål, allmänna hänsynsregler och krav på hushållning med
mark och vatten. Tillstånd ska därför lämnas till den sökta verksamheten.
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Information
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Milj öprövningsdelegationen erinrar särskilt om följande.
Bolaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön i enlighet med 26 kap. 19 §
miljöbalken samt i övrigt iaktta vad som anges i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll.
Avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska enligt 2 kap. 1 §
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
betalas av den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.
Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter har upphävts och ersatts med förordning (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga].

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 Greger Drougge.

Lars Andersson

GF4ge Pr&ugge
Bilagor:

1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt
2. Kungörelsedelgivning

- och milj

omstolen.
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Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se
Katrineholms kommun, Bygg- och miljönämnden, byggmiljo@katrineholm.se
Akten
Miljöskyddsenheten (GD, LA)
Rättsenheten (GL och GS)

Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
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 fatt 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.

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 22
februari 2018 (dnr: 551-7505-2016) beslutat att meddela SIMS Recycling
Solutions AB ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för utökad lagring av
obehandlat el-avfall och småbatterier på fastigheten Karossen 5 i Katrineholms
kommun.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan
38 i Katrineholm. Aktförvarare är Karin Österman Sundell.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 8 mars 2018, då
delgivning anses ha skett.

