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Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till anläggning för 
sortering eller omlastning av industri-, bygg- och rivningsavfall 
på fastigheten Vaksala-Eke 3:2 i Uppsala kommun 
 
 
BESLUT 
 
Tillstånd 
Länsstyrelsen i Uppsala län (miljöprövningsdelegationen) meddelar SITA Sverige 
AB (556108-8393) tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att vid Bolagets 
anläggning på fastigheten Vaksala-Eke 3:2 i Uppsala kommun sortera eller 
omlasta högst 20 000 ton industri-, bygg- och rivningsavfall per år. 
 
Verksamheten klassificeras enligt bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:36) 
med kod 92.10.01 - prövningsnivå B. 
 
Tillståndet gäller tills vidare. 
 
Villkor för verksamheten 
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas 

i enlighet med vad som angivits i ansökan eller vad verksamhetsutövaren i 
övrigt åtagit sig i ärendet. Sådana mindre ändringar av verksamheten som 
avses i 5 § tredje stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd skall anmälas till tillsynsmyndigheten på det sätt som anges i 
22 § samma förordning. 

 
2. Sorterings- eller omlastningsverksamheten får bedrivas under vardagar mellan 

kl. 07.00 – 17.00. 
 
3. SITA Sverige AB skall i samråd med tillsynsmyndigheten vid behov vidta 

åtgärder så att verksamheten inte ger upphov till damning. 
 

SITA Sverige AB 
Box 1294 
171 25 SOLNA 
 
Delgivningskvitto 

Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) 
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4. Om luktolägenheter uppkommer skall SITA Sverige AB i samråd med 

tillsynsmyndigheten vidta ytterligare åtgärder så att olägenheterna upphör. 
 
5. Tvätt av fordon får inte ske på sorteringsplattan eller inom området för 

uppställning av containrar eller på sådan sätt att tvättvattnet från fordonen 
avleds via oljeavskiljare till dagvattnet. 

 
6. Lagring av kemikalier, inklusive farligt avfall, skall ske inom tät, invallad och 

avloppslös yta. Invallningens uppsamlingsvolym skall minst motsvara den 
största behållarens volym plus minst 10 % av summan av övriga behållares 
volym. 

 
7. Buller från anläggningen skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå 

uppkommer som riktvärde*1 utomhus vid närmaste 
bostäder/utbildningslokaler än 
50 dB(A) dagtid (kl 07-18). 
45 dB(A) kvällstid (kl 18-22) samt lördag, söndag och helgdag (kl 07-18). 
40 dB(A) nattetid (kl 22-07). 
Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får som riktvärde*1 maximalt uppgå till 
55 dB(A). 
Ovan angivna värden skall sänkas med 5 dBA-enheter om bullret innehåller 
impulsljud eller hörbara tonkomponenter. 

 
*1  Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, ålägger bolaget att vidta åtgärder så att 

villkoret inte överskrids och förhindrar att överskridandet upprepas. 
 
Särskilda upplysningar 
Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöskyddslagen inte befriar 
tillståndshavaren från skyldighet att iaktta vad som i annan författning föreskrivs i 
fråga om den anläggning eller verksamhet som avses med tillståndet. 
 
Det finns särskild anledning att beakta miljöbalken som trädde i kraft den 1 
januari 1999. Bestämmelser i miljöbalken, som saknar motsvarighet i 
miljöskyddslagen, kan komma att tillämpas på verksamheter, som har tillstånd 
enligt miljöskydds-lagen. Enligt 2 kap. miljöbalken gäller vissa allmänna 
hänsynsregler som skall iakttas. 
 
Det finns vidare särskild anledning att beakta reglerna i lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. till skydd för fast fornlämning och detta med anledning av att 
sorteringsanläggningen i dess norra del redan inkräktar på fast fornlämning, ett 
gravfält eller snarare resterna av ett gravfält (Fornlämning nr 19 i Vaksala socken). 
Ändring av sorteringsanläggningen eller annat arbetsföretag i den norra delen av 
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anläggningen kräver samråd med Länsstyrelsen (kulturmiljöenheten) enligt 2 kap. 
10 § nämnda lag. 
 
Bolaget skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö (26 kap. 19 § miljö-
balken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verk-
samhetsutövarens egenkontroll. Varje år senast den 31 mars skall miljörapport 
lämnas in till tillsynsmyndigheten avseende föregående år (26 kap. 20 § miljö-
balken). Bolaget skall till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen samt utföra eller bekosta sådan undersökningar av verk-
samheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 och 22 §§ 
miljöbalken). 
 
Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med 
5 och 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bedrivs 
miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet, skall den nye 
verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa 
tillsynsmöjligheten om det ändrade förhållandet. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Efter anmälan av dåvarande verksamhetsutövare WMI Sellbergs AB om utökad 
sorteringsverksamhet vid Bolagts anläggning på fastigheten Vaksala-Eke 3:2 till 
cirka 15 000 ton per år beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala 
kommun den 11 juni 1992 (Jnr 920706) att med stöd av 39 § miljöskyddslagen 
och 24 § miljöskyddsförordningen meddela råd för verksamheten avseende 
tvättning av fordon och om förvaring av olja inom anläggningen. 
 
Genom ändring (1994:856) av miljöskyddsförordningen och bilagan, vilka 
ändringar trädde i kraft den 1 juli 1994, infördes tillstånds- (B) respektive 
anmälningsplikt (C) för anläggande av anläggning för sortering eller omlastning 
av avfall från bl.a. industri samt bygg- och rivningsverksamhet, om den hanterade 
avfallsmängden  
för sortering överstiger 10 000 ton per år (92.10.01-B) 
för sortering överstiger 1 000 ton men inte 10 000 ton per år (92.10.02-C) 
för omlastning överstiger 5 000 ton per år (92.10.03-C). 
 
WMI Sellbergs AB (556342-9199) kom den 9 december 1998 in med ansökan om 
tillstånd enligt miljöskyddslagen att vid anläggningen på fastigheten Vaksala-Eke 
3:2 få sortera eller omlasta torrt industri-, bygg- och rivningsavfall intill en årlig 
mängd av 20 000 ton. 
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Ärendet har den 2 februari 1999 remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
Uppsala kommun samt till Naturvårdsverket för yttrande i fråga om behov av 
kompletteringar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden inkom den 19 februari 1999 
med en begäran om kompletteringar av ansökan. 
 
Efter samråd med sökanden begärde länsstyrelsen enligt remiss den 25 maj 1999 
kompletteringar av ansökan. 
 
Sökanden kom in med kompletteringar av ansökan den 29 juni och den 8 juli 
1999. 
 
Länsstyrelsen har därefter i remiss den 9 juli 1999 begärt ytterligare 
kompletteringar av ansökan. 
 
Sökanden kom in med ytterligare kompletteringar den 6 oktober 1999. 
 
Ärendet remitterades den 15 oktober 1999 till Uppsala kommun, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun samt till Naturvårdsverket för yttrande. 
 
Ärendet kungjordes genom annons i Upsala Nya Tidning den 22 oktober 1999. 
 
xxx och xxx kom den 15 december 1999 var för sig in med yttrande i ärendet. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun yttrade sig den 20 december 
1999. 
 
Även Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har kommit in med ett yttrande den 
23 februari 2000. 
 
De inkomna yttrande översändes den 30 mars 2000 till sökanden för bemötande. 
 
Sökandens bemötande kom in till länsstyrelsen den 9 maj 2000. 
 
Underrättelse om ny verksamhetsutövare samt ny sökande i tillståndsärendet kom 
in till Länsstyrelsen den 30 januari 2001. Ny verksamhetsutövare/sökande är SITA 
Sverige AB, nedan kallt Bolaget. 
 
Rapport ”Bullermätning, sorteringsanläggningen Vaksala-Eke” (daterad  
2001-10-01, VBB VIAK AB) kom in till Länsstyrelsen den 5 oktober 2001. 
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ANSÖKAN 
 
Av ansökan framgår bl.a. följande. Verksamheten avser sortering och 
omlastning med hjälp av plockmaskin och hjullastare. Utsorterade fraktioner 
går till materialåtervinning eller energiutvinning respektive som rest till 
slutligt omhändertagande. Flisning av utsorterat trämaterial kommer att ske 
kampanjvis med mobilt flisaggregat (ej mellan klockan 22.00-06.00). Viss 
sortering och omlastning pågår redan idag på fastigheten. Ansökan avser 
behandling av högst 20 000 ton per år. 
 
Av miljökonsekvensbeskrivningen som hör till ansökan framgår bland annat 
att hanteringen endast omfattar torrt material, vilket innebär att inget 
förorenat dagvatten bildas. All hantering av avfall sker på en sorteringsplatta, 
som är ansluten till en oljeavskiljare. Utanför sorteringsplattan hanteras 
endast “rent” träavfall. Dagvatten och renat spillvatten från fastigheten 
avleds till Samnan. Bullret kommer att hålla sig inom Naturvårdsverkets 
gränser för externt industribuller. 
 
 
YTTRANDEN 
 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har tillstyrkt att ett tidsbegränsat tillstånd på 
högst fem år ges om sökanden kan uppfylla miljö- och hälsoskyddsnämndens krav 
på komplettering av ansökan. Kommunstyrelsen har bl.a. framfört att det pågår en 
översiktlig planering av markanvändningen för staden inbegripet det markområde 
där den aktuella fastigheten ligger. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har i första hand yrkat på att 
Bolaget skall åläggas att komplettera ansökan enligt följande: 
1. En redovisning av att allt avfall hanteras på hårdgjord yta och att allt dagvatten 

från ytor samlas upp i en brunn före avledning till recipient. Av redovisning 
ska framgå att besiktning av rörledningar och avrinning från ytorna skett. 

2. Provtagning och redovisning av förekomsten av föroreningar i dagvattnet. 
Proverna bör åtminstone analyseras med avseende på bakterier, metaller, 
kväve och fosfor samt syreförbrukande ämnen. 

3. En bullerutredning från verksamheten. Av utredningen ska framgå ekvivalenta 
nivåer från verksamheten samt maximala bullernivåer vid olika typer av 
händelser som t.ex. plockning av avfall, containerhantering och flisning. I 
redovisningen ska också en bedömning av om verksamheten klarar de rikt-
värden som framgår av Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industri-
buller från 1983. Utredningen ska utföras enligt metod redovisade i samma 
råd. 
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4. En redovisning av hur problem med damning och buller i samband med 

flisning avses att förebyggas. 
5. En redovisning av hur städning utanför området avses att skötas. 
6. En redogörelse av de samråd som skett med enskilda grannar och vad som 

framkommit vid samråden.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i andra hand yrkat att ansökan avisas på 
grund av bristfälligt underlag 
 
Ägarna av fastigheten xxx har bl.a. anfört följande. Det har inte skett något 
samråd, så som sökanden har angivit i ärendet. Den pågående sopsorteringen 
orsakar buller som inte är acceptabelt. Boende i fastigheterna kring anläggningen 
har i olika omgångar påtalat de besvär som bullret i dag orsakar. Den pågående 
sopsorteringen och flisningen vållar damm och partiklar av sådan mängd att det 
inte är möjligt att sitta ute under sommarhalvåret. Ett finkornigt damm lägger sig 
på främst maskiner, utemöbler och tvätt. Barn och vuxna med allergier kan inte 
leva i denna miljö. Idag sprids på ett stort avstånd från anläggningen mängder av 
skräp på intilliggande mark. Åkrarna runt omkring är fläckiga av papper och 
skräp. Skräp papper och diverse sopor av odefinierbar art fastnar i maskiner, 
skördetröskor och även i bilar och traktorer. Lukt och odör från sopsortering är 
idag starkt påträngande. Periodvis är denna stank väldigt besvärande, särskilt 
under vår, sommar och höst. En vattentäkt för fem hushåll samt stall med 20 
hästar är belägen endast ett hundratal meter från den planerade verksamheten. Idag 
har ägarna av fastigheten Vaksala Eke 3:8 fått en ökning av stora råttor i sina 
byggnader. Dessa skadedjur kommer med all sannolikhet från sopsorteringen. 
Innan verksamheten startade fanns inga stora råttor på ägarnas marker eller i 
byggnader. Dessa djur orsakar stor förödelse på foder och säd. Råttorna skadar 
även material tillhörande hästägare. Detta är en stor olägenhet för ägarna. 
Vaksalaslätten är idag en vacker och unik miljö. Linnéstigen går endast några 
hundratal meter på norra sidan om (dåvarande) Sellbergs anläggning. Slätten 
förstörs redan idag av en ofantlig stor skjulliknande byggnad. En utbyggnad med 
flera byggnader av denna karaktär skulle försämra miljön ytterligare. 
 
Ägarna av fastigheten xxx har bl.a. anfört följande. Verksamheten orsakar redan 
idag mycket allvarliga problem för oss intillboende. Det är främst buller, skräp, 
unken lukt, damm och olika partiklar i luften som orsakar allvarliga svårigheter. 
Flisningen medför en bullernivå och en illaluktande luft vilket innebär att vi inte 
kan sitta utomhus under sommarhalvåret. Buller och oväsen förekommer idag 
både dag- och kvällstid. En acceptabel gräns måste ovillkorligen bestämmas av de 
intillboende, ett riktmärke att Naturvårdsverket har en gräns för externt 
industribuller. Socialstyrelsen har också gränsvärden för buller som gäller för 
människor i närmiljö. Det är dessa gränser som bör beaktas. Dagvatten och renat 
spillvatten från fastigheten avleds enligt kungörelsen till Samnan. Detta är ett 
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känsligt vattendrag som går genom landskapet och som avvattnar stora delar av 
östra Uppsala och miljöfarliga utsläpp skulle allvarligt förorena omgivningarna. 
Utsläpp av miljöfarliga produkter? På åkrarna sprids idag mängder av avfall från 
(dåvarande) Sellbergs sopsortering. Mycket bråte blir kvar i våra marker runt 
anläggningen, vilket redan idag är fullständigt oacceptabelt. Vi plockar papper, 
kartonger och skräp av olika slag på vår mark. Landskapsbilden förfulas. Dessa 
stora mängder skräp samt (dåvarande) Sellbergs anläggning förfular trakterna på 
många mils avstånd. Ett annat problem för oss boende är den odör som kommer 
från sopsorteringen och flisningen. Den unkna mycket inträngande lukten förstör 
många kvällar för oss boende. Att arbeta eller vistas i trädgården kan vissa dagar 
och kvällar vara omöjligt. Därtill ska märkas att flisningen inte upphör förrän 
klockan 22 på kvällarna. På morgonen börjar man oftast mycket tidigt med 
avsevärt buller som följd. En ökning av antalet storråttor kan märkas i 
intilliggande byggnader. Dessa råttor vållar tidvis oss problem och denna sanitära 
olägenhet skulle utredas eftersom sopsortering i sig aktualiserar en sådan 
frågeställning. Efter sopsorteringen kom till har vi fått storråttor på gården vilket 
inte har funnits tidigare. Vi har bott på gården ett tjugotal år och har aldrig haft 
problem med skadedjur före. 
 
 
SÖKANDES BEMÖTANDE AV YTTRANDENA 
 
Bolaget har bemött yttrandena enligt följande. 
 
Sökanden uppger sig vara något förvånad över att de närboende upplever verk-
samheten så störande som det beskrivs i deras yttranden. Bolaget har endast fått in 
ett fåtal klagomål under de nästan tio års tid som verksamheten bedrivits. Klago-
målen har varit begränsade till den flisningsverksamhet som bedrivits.  
 
Det påstås att omgivningarna fullständigt vibrerar av oväsen s.k. buller från 
anläggningen sommarkvällar klockan halv tio. Bolaget bedriver ingen verksamhet 
vid anläggningen efter kl. 17.00. Endast vid ett fåtal tillfällen har flisning utförts 
efter kl. 17.00 vid anläggningen. Det buller som grannarna störts av måste komma 
från andra verksamheter inom området som Bolaget inte råder över. 
 
Bolaget föreslår att tillstånd för verksamheten meddelas med villkor att sortering 
ej får ske efter kl. 17.00 vardagar. Bolaget föreslår också att 
flisningsverksamheten begränsas med ett villkor att den ej får ske under juni och 
juli månader och inte efter 20.00 under vardagar. Bolaget är villigt att genomföra 
den bullerutredning som efterfrågats. 
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Bolaget är medvetet om att nedskräpning i omgivningen kan ställa till problem för 
bl.a. jordbruket. De vill dock påpeka att det inte är bara deras verksamhet som 
bidrar till nedskräpningen. Transporter från Uppsala tätort till bl.a. Hovgårdens 
avfallsanläggning är en källa till nedskräpningen. De försöker i möjligaste mån 
begränsa nedskräpningen genom att bygga upp jordvallar med plank. Möjligtvis 
behöver planken kompletteras med någon typ av nät som ytterligare förhindrar 
nedskräpning. De är villiga att i samråd med miljökontoret se över möjligheten att 
med nät ytterligare förhindra nedskräpning. 
 
Bolaget vidhåller att verksamheten ej bidrar till besvärande lukt i omgivningen. 
 
Frågan om vatten och vattentäkt har Bolaget besvarat i redogörelsen efter 
kompletteringsbegäran från länsstyrelsen. 
 
Personalen vid anläggningen har inte uppmärksammats om att det förekommer 
skadedjur vid anläggningen. Vi har däremot fått uppgifter om att anläggningen vid 
Hovgården har stora problem med bl.a. förekomst av storråttor. Möjligtvis kan de 
närboende vara drabbade av detta. 
 
Bolaget vill påpeka att några ny byggnader inom deras verksamhetsområde ej 
kommer att uppföras som ytterligare förfular landskapsbilden. 
 
Bolaget är villigt att åta sig att i samråd med miljökontoret genomföra de 
undersökningar och redovisningar som föreslagits i miljö- och 
hälsoskyddsnämndens yttrande. 
 
Det framgår av yttrandet (miljökontorets tjänsteutlåtande) att de närboendes 
påtalade problem med damm- och bullerstörningar vid flisning, buller vid 
containerhantering och lukt samt problem med skräp är nya uppgifter för 
miljökontoret. De noterar även att miljökontoret inte mottagit några klagomål på 
verksamheten de senaste åren samt att man ej vid tillsyn fått anledning att 
ifrågasätta anläggningens verksamhet och lokalisering. 
 
Kommunstyrelsens krav om begränsning av tillståndstiden till fem år är 
omotiverat enligt Bolagets uppfattning. Om översiktsplanen visar att kommunens 
framtida markanvändning kan inrymma befintlig verksamhet finns det ingen 
anledning att begränsa tillståndstiden. 
 
Länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) har den 12 november 2001 besiktigat 
förhållandena på plats. Länsstyrelsen har därvid sammanträffat med företrädare för 
Bolaget. 
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999 då bl.a. miljöskyddslagen 
upphörde att gälla. Enligt 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall 
mål och ärenden som inletts före miljöbalkens ikraftträdandet handläggas och 
bedömas enligt äldre bestämmelser. 
 
Enligt bilagan till miljöskyddsförordningen utgör anläggning för sortering eller 
omlastning av avfall från bl.a. industri- och byggverksamhet om den hanterade 
avfallsmängden överstiger 10 000 ton per år (prövningskod 92.10.01) tillstånds-
pliktig verksamhet, som prövas av länsstyrelsen (prövningsnivå B). 
 
Fastigheten där den aktuella verksamheten bedrivs är belägen inom Vaksala-Eke 
industriområde norr om Uppsala. Området omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Området är emellertid av riksintresse för kulturminnes-
vården enligt de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 2 kap. lagen om 
hushållning med naturresurser m.m. (K 36-Vaksala). Verksamheten berör och 
inkräktar på fast fornlämning (nr 19 i Vaksala socken). Enligt 2 kap. 6 § nämnda 
lag skall området skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. 
 
De närboende har kommit till tals i ärendet. I vissa fall har detta inneburit 
omfattande kritik mot tidigare verksamhet och Bolagets handhavande av samrådet 
enligt 12 a § miljöskyddslagen. 
 
Det framgår inte helt klart av utredningen i ärendet på vilket sätt det sk. § 12 a-
samrådet genomförts. Vidare är den sk. miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet 
ytterst kortfattad. Ovannämnda formella brister i ärendet inger vissa betänkligheter 
om ärendet är tillräckligt utrett för meddelande av sökt tillstånd. Länsstyrelsen gör 
emellertid den bedömningen utifrån de kompletteringar som sedermera inkommit 
att hinder för meddelande av begärt tillstånd ur formell synpunkt inte föreligger. 
Länsstyrelsen får i sak anföra följande.  
 
Enligt 4 § miljöskyddslagen skall för miljöfarlig verksamhet väljas sådan plats att 
ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Den 
som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall enligt 5 § samma lag 
vidtaga de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de 
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa 
olägenhet. Skyldigheten att avhjälpa olägenheter kvarstår även efter det att 
verksamheten har upphört. Omfattningen av åliggandena bedöms med 
utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är i 
fråga och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen. Vid 
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avvägningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tas till å ena sidan 
beskaffenheten av område som kan bli utsatt för störning och betydelsen av 
störningens verkningar, å andra sidan nyttan av verksamheten samt kostnaden för 
skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt av försiktighetsmått som 
kommer i fråga. 
 
Inom den aktuella fastigheten har tidigare bedrivits betongindustriverksamhet. 
Fastigheten ägs fortfarande av Uppsala Cementgjuteri AB. Inom fastigheten 
bedrivs även annan avfallssorteringsverksamhet samt diverse andra småindustri-
verksamheter. Översiktsplan 1990 för Uppsala kommun innehåller inga 
restiktioner eller hinder för den avsedda verksamheten.  
 
Den närmaste bostadsbebyggelsen är belägen cirka 250 meter norr om verk-
samheten. Mellanliggande mark används för jordbruksändamål, odling. 
Verksamhetsområdet är inhägnat. Området är vidare nedschaktat och omgärdat av 
skyddsvallar och delvis försett med skyddsplank. 
 
Dagvattnet inom området samlas upp från sorteringsplattan och övriga ytor och 
leds via brunnar och oljeavskiljare till befintligt dagvattennät. För dränering av de 
hårdgjorda ytorna har dagvattenavloppsnätet kompletterats med tre brunnar. 
Dagvattnet avleds därefter söderut mot Samnan. 
 
Enligt Länsstyrelsens uppfattning hindras inte den aktuella verksamheten av 
bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket lagen om hushållning med naturresurser 
m.m.. Länsstyrelsen bedömer emellertid med hänsyn till vad som har anförts ovan 
att den föreslagna verksamheten kräver särskilda åtgärder och försiktighetsmått i 
övrigt för att förhindra störningar för omgivningen. Med utgångspunkt bl.a. från 
vad Bolaget har åtagit sig i ärendet bör störningar begränsas genom särskilda 
villkor för verksamhetens bedrivande. 
 
Verksamheten skall enligt Länsstyrelsen uppfattning i huvudsak utformas och 
bedrivas på det sätt som sökanden har uppgivit i ansökan och övriga skrivelser i 
ärendet. Resultatet av genomförda bullermätningar visar att verksamheten kan 
bedrivas på de tider som Bolaget föreslagit utan att de av Naturvårdsverket 
angivna riktvärdena för externt industribuller överskrids. 
 
Länsstyrelsen har i ärendet övervägt vad Kommunstyrelsen har angivit i fråga om 
att tidsbegränsa tillståndet för verksamheten till högst fem år men inte funnit att 
det föreligger skäl för sådan tidsbegränsning. Länsstyrelsen finner 
sammanfattningsvis att de uppgifter som Bolaget redovisat i ärendet är tillräckliga 
samt att hinder för tillstånd enligt miljöskyddslagen inte föreligger varför begärt 
tillstånd skall medges med de villkor som anges i detta beslut. 
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Vid verksamheten hanteras oljeprodukter och farligt avfall som kan förorena mark 
och vatten. För att förhindra utsläpp till omgivningen är det motiverat att i villkor 
ställa krav på åtgärder så att spill och läckage ej når mark, ytvatten eller avlopp, att 
förvaring sker under kontrollerade former, samt märkning av farligt avfall. 
 
I ansökan finns en redovisning av det avfall som hanteras i verksamheten. Även 
andra fraktioner som utgör farligt avfall (sådant avfall som finns upptaget i bilaga 
2 till förordningen (1996:971) om farligt avfall eller annat avfall som företer 
någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till samma förordning) 
kan genom felaktig sortering vid källan av misstag komma att införas vid 
anläggningen. För farligt avfall gäller särskilda regler om exempelvis transport 
och omhändertagande. Vad som i lagstiftningen betecknas som farligt avfall kan 
ändras varför Bolaget måste vara observant på detta. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att även flisningsverksamhet, om än sporadiskt, 
utförs inom den aktuella sorteringsanläggningen. Eftersom den aktuella ansökan om 
tillstånd inte omfattar flisningsverksamhet har någon prövning härav inte heller 
skett i ärendet. Flisningsverksamheten är enligt bilagan till förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beroende på den hanterade avfallsmängden 
tillstånds-pliktig (37-1 prövningsnivå B) eller anmälningspliktig (37-2 
prövningsnivå C). Gränsen går vid 10 000 ton per år. Ansökan om tillstånd eller 
anmälan till den kommunala nämnden får göras och prövas i särskild ordning. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1. 
 
Beslut om kungörelsedelgivning 
Se bilaga 2. 
 
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagits 
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-
Marie Askaner, miljösakkunnig. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 
biträdande länsantikvarie Jan-Helmer Gustafsson deltagit. Ärendet har föredragits 
av avdelningsdirektör Mats Lindman, miljö- och fiskeenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 


