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Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till miljöfarlig
verksamhet

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar Bresons i Tuna AB (556401-4925), nedan
kallad Bresons, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för anläggning för mottagning
och mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om
farligt avfall, vid Bresons serviceverkstad på fastigheten Börsta 1:24 i Tuna,
Uppsala kommun.

Tillståndet avser mottagning och mellanlagring av högst 60 ton farligt avfall per år
med den huvudsakliga sammansättning och fördelning mellan avfallsslag som
framgår av ansökan. Inbördes förskjutningar mellan avfallsslag som överstiger 50
procent av ansökta avfallsmängder får ske först efter medgivande av tillsyns-
myndigheten.

Verksamheten klassas enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod 90.005-1.

Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken miljökonsekvens-
beskrivningen i ärendet.

Tillståndet gäller tills vidare.

Följande villkor skall gälla för tillståndet:

1. Om inte annat följer av vad som nedan sägs skall verksamheten bedrivas
i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bresons uppgivit i ansökan
eller i övrigt åtagit sig. Sådana mindre ändringar av verksamheten som
avses i 5 § andra stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd skall anmälas på det sätt som anges i 22 § samma förordning
till tillsynsmyndigheten, för närvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
i Uppsala kommun.
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2. Anläggningens närmare utformning m.m. skall bestämmas av Bresons i
samråd med tillsynsmyndigheten.

3. Bullret från anläggningen får vid drift inte överskrida följande
ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder:
50 dBA dagtid (kl 07-18)
45 dBA kvällstid (kl 18-22)

 40 dBA nattetid (kl 22-07)
Den momentana ljudnivån nattetid (kl 22-07) får inte överstiga 55 dBA
vid bostäder.
Ovan angivna värden ska sänkas med 5 dBA-enheter om bullret inne-
håller impulsljud eller hörbara tonkomponenter.

I enlighet med 22 kap. 28 § miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen att tillståndet får
tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft, d.v.s. beslutet gäller
omedelbart.

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Länsstyrelsen erinrar om att detta tillstånd inte befriar Bresons från skyldigheten
att iaktta vad som föreskrivs i andra lagar och förordningar i fråga om den
anläggning eller den verksamhet som avses i tillståndet.

Länsstyrelsen erinrar om bestämmelserna om kontroll och miljörapport i 26 kap.
19 och 20 §§ miljöbalken och i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll.

Länsstyrelsen erinrar vidare om skyldigheten enligt 26 kap. 21 och 22 §§
miljöbalken att lämna tillsynsmyndigheten upplysningar om verksamheten eller
utföra för tillsynen behövliga undersökningar av verksamheten och dess
verkningar.

Länsstyrelsen erinrar också om att enligt förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken skall avgift för sådan prövning och tillsyn
betalas av den som bedriver miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen
A eller B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avgiften skall betalas årligen efter beslut av länsstyrelsen med de belopp som
anges i bilagan till förordningen (1998:940).
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Efter tidigt samråd enligt 6 kap. 4 § första stycket miljöbalken beslutade Läns-
styrelsen den 10 november 1999 (2420-7188-99) att den planerade verksamheten
vid anläggningen för mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Börsta 1:24 i
Tuna, Uppsala kommun, inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Läns-
styrelsen meddelade vidare anvisningar om vad miljökonsekvensbeskrivningen
enligt 6 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken bör omfatta.

Bresons har den 24 november 1999 kommit in med ansökan om tillstånd enligt 9
kap. miljöbalken för mottagning och mellanlagring av farligt avfall på fastigheten
Börsta 1:24 i Tuna, Uppsala kommun.

Ärendet kungjordes den 17 april 2000 i Upsala Nya Tidning.

Ansökan har remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun
samt till Naturvårdsverket. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kommit in med
yttrande i ärendet. Naturvårdsverket har avstått från att yttra sig.

ANSÖKAN
Ansökan avser mottagning och mellanlagring av mindre än 50 ton avfalls-
olja, 2 ton batterier, 2 ton förorenade emballage och 1 kubikmeter glykol per
år samt mottagning av förbrukade olje- och bränslefilter, hydraulslangar,
oljetrasor, oljebemängt papper och oljesaneringsmedel.

Av ansökan framgår bland annat de största mängder farligt avfall som lagras
samtidigt. För exempelvis oljor, bilbatterier och glykol ska mellanlagrets
omfattning begränsas till högst 2 kubikmeter, 0,8 kubikmeter respektive 0,2
kubikmeter. De avfallstyper som ska mellanlagras har i huvudsak sitt
ursprung från service på plats ute i skogen.

Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning. Inga negativa miljöeffekter
förväntas till följd av mellanlagringen.

INKOMNA YTTRANDEN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt bolagets ansökan om tillstånd till
mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Börsta 1:24 i Tuna, under förut-
sättning att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i ansökan.
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utgör
anläggning för mottagning, omlastning och mellanlagring av sådant farligt avfall
som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall, SNI-kod 90.005-1,
tillståndspliktig verksamhet, som prövas av länsstyrelsen (prövningsnivå B).

Länsstyrelsen bedömer att Bresons visat att verksamheten kommer att bedrivas
och skyddsåtgärder kommer att vidtas så att en sådan hållbar utveckning som
anges i
1 kap. 1 § miljöbalken främjas.

Området omfattas inte av detaljplan. Verksamheten är väl lokaliserad.
Lokaliseringen innebär en begränsning av transporterna för insamling av det
aktuella avfallet.

Länsstyrelsen bedömer att Bresons visat att verksamheten kommer att bedrivas i
enligthet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Verksamheten är
redan etablerad och Länsstyrelsen bedömer att den inte strider mot de grund-
läggande eller särskilda hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer också att verksamheten går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den
kommunala översiktsplanen som gäller för området. Enligt översiktplanen utgör
området en miljö som särskilt väl illustrerar områdets kulturhistoriska innehåll.

Enligt 16 kap. 5 § miljöbalken får tillstånd inte meddelas för en ny verksamhet
som bidrar till att en miljökvalitetsnorm överträds. Miljökvalitetsnormer finns,
enligt förordningen (1998:987) om miljökvalitetsnormer, för kvävedioxid (värdet
får inte överskridas efter den 31 december 2005), svaveldioxid och bly i
utomhusluft. Länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte kommer att bidra till att
en miljökvalitetsnorm överträds.

Länsstyrelsen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats i ärendet
uppfyller kraven i 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken i den utsräckning det
behövs med hänsyn till den aktuella verksamhetens art och omfattning.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall därför godkännas.

Den aktuella verksamheten kräver särskilda åtgärder för att förhindra utsläpp eller
spill till omgivningen. De försiktighetsmått som Bresons angivit motsvarar enligt
Länsstyrelsens uppfattning de krav som bör ställas. Den närmare utformningen av
anläggningen får avgöras i samråd med tillsynsmyndigheten.
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Länsstyrelsen finner att de uppgifter som Bresons redovisat i ärendet är tillräckliga
samt att skäl för tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken visats föreligga. Begärt
tillstånd skall därför medges med de villkor som framgår av beslutet.

Eftersom fråga är om pågående verksamhet bedömer Länsstyrelsen att tillståndet i
enlighet med 22 kap. 28 § miljöbalken kan tas i anspråk innan det vunnit laga
kraft.

Detta beslut får överklagas hos Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har
deltagit länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare
Ulf Lindblom, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av avdelningsdirektör
Mats Lindman, miljö- och fiskeenheten. Miljövårdsdirektör Leif Sandin, miljö-
och fiske-enheten, har varit med om den slutliga handläggningen.

Roger Gustafsson Ulf Lindblom

BILAGA
Hur man överklagar


