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Returpappercentralen i Uppsala HB
Villingegatan 2
753 23 UPPSALA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Delgivningskvitto

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till nuvarande och
utökad verksamhet vid Returpappercentralen i Uppsala HB:s
anläggning på fastigheten Boländerna 22:7 i Uppsala, Uppsala
kommun

BESLUT
Tillstånd
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar
Returpappercentralen i Uppsala HB (916513-9313) tillstånd enligt 9 kap. miljö-balken
(MB) till nuvarande och utökad verksamhet bestående av mottagning, sortering och
hantering av avfall i form av returpapper, plast och annat avfall på fastigheten
Boländerna 22:7 i Uppsala, Uppsala kommun. Tillståndet omfattar en hanterad
avfallsmängd av högst 37 000 ton avfall per år.
Verksamheten klassificeras enligt bilagan i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod 90.002-1, prövningsnivå B, anläggning för
sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år.
Tillståndet gäller tillsvidare.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB miljökonsekvens-beskrivningen i
ärendet.
Villkor för verksamheten

Länsstyrelsen Uppsala län
POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3
TELEFON: 018 - 19 50 00 TELEFAX: 018 -p E-POST: piho@c.lst.se
POSTGIRO 3 51 73-4 / 6 88 03-6 ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2254 (VAT SE202100225401)
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1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas huvudsakligen i
enlighet med vad Returpappercentralen i Uppsala HB angivit i ansökan eller i övrigt
åtagit sig i ärendet. Sådana mindre ändringar av verksamheten som avses i 5 § tredje
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.
2. Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet skall
begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som riktvärde utomhus vid
närmaste utbildningslokaler än:
50 dB(A) dagtid (kl 07-18)
45 dB(A) kvällstid (kl 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl 07-18)
Som riktvärde utomhus vid närmaste kontorslokaler gäller:
60 dB(A) dagtid (kl 07-18)
55 dB(A) kvällstid (kl 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl 07-18)
50 dB(A) nattetid (kl-22-07)
Ovan angivna värden skall sänkas med 5 dB(A)-enheter om bullret innehåller impulsljud
eller hörbara tonkomponenter.
* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, ålägger bolaget att vidta
åtgärder så att villkoret inte överskrids och förhindrar att överskridandet upprepas.
3. Kemiska produkter och farligt avfall skall lagras på tät, invallad yta under tak.
Invallningen skall rymma en volym som motsvarar den största behållarens volym
plus minst 10% av summan av övriga behållares volym.
4.

Hanteringen av avfall får inte medföra nedskräpning.

5. Innan nytt avfallsslag tas emot, sorteras och hanteras skall samråd ske med
tillsynsmyndigheten.
Igångsättningstid
Fråga är om pågående verksamhet varför förordnande om igångsättningstid enligt 22
kap. 25 § andra stycket jämfört med 19 kap. 5 § 8 MB inte är relevant
Verkställighetsförordnande
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket MB att tillståndet får
tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
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Särskilda upplysningar
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra
bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Bolaget skall vidare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka
och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap. 19 § MB) samt i
övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verk-samhetsutövarens
egenkontroll. Varje år före utgången av den 31 mars skall miljörapporten inges till
tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § MB). Miljörapporten skall utformas i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2000:13 om miljörapporter för tillståndspliktiga
verksamheter. Enligt 2 kap. MB gäller vissa allmänna hänsynsregler som skall iakttas.
Särskilt erinras om 2 kap. 6 § MB vari föreskrivs om skyldigheten att undvika sådana
kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljö om
de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.
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
tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.
Fastigheten där verksamheten bedrivs är belägen inom yttre skyddszon för vattentäkt.
Skyddsföreskrifter framgår av kungörelse om vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Uppsala- Vattholma-åsarna
i Uppsala kommun, Uppsala läns författningssamling 03FS 1990:1.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ansökan
Returpappercentralen i Uppsala HB, nedan kallat Bolaget, ansöker om tillstånd enligt 9
kap. miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet, bestående av att ta emot, sortera
och hantera returpapper, plastavfall och övriga restprodukter.
Returpappercentralen har bedrivit verksamhet sedan år 1972. Verksamheten har
bedrivits på nuvarande fastighet sedan 1976. Bolaget ägs till 50 procent av Skrotcentralen i Uppsala AB och till 50 procent av Stena Scanpaper AB.
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Verksamheten blev tillståndspliktig i och med miljöbalkens ikraftträdande den
1 januari 1999. Enligt övergångsbestämmelserna till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd skall ansökan om sådant tillstånd ha kommit in till
tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2004.

Ärendets handläggning
Tidigt samråd med Länsstyrelsen enligt 6 kap. 4 § miljöbalken hölls den 18 april 2001
hos Bolaget. Miljökontoret i Uppsala kommun deltog i samrådet. Kretsen närmast
berörda, som vid samrådet, bestämdes omfatta de närmast omgivande verksamheterna
inbjöds till informationsmöte hos bolaget den 10 maj 2001. Länsstyrelsen beslutade den
29 augusti 2001 (2420-6937-01) att den planerade verksamheten inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken inkom den 23 januari 2002. En miljökonsekvensbeskrivning bifogades ansökan. Ansökan kompletterades den 2 april 2002.
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning kungjordes i Uppsala Nya tidning den 26
april 2002. Ansökan remitterades för yttrande till Miljö -och hälsoskydds-nämnden och
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun. Yttrande inkom från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Kommunstyrelsen hörde av sig per telefon och hän-visade till
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande.
Bolaget har bemött vad som anförts.

SÖKANDENS TALAN
Ansökan med yrkanden och åtaganden
Bolaget ansöker om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet, mottagning, sortering
och hantering, av returpapper, plastavfall och övriga restprodukter.
Bolaget lämnar förslag till villkor för verksamheten enligt följande.
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget
uppgivit eller åtagit sig i ärendet. Mindre ändringar får dock vidtas efter god-kännande
av tillsynsmyndigheten. Som förutsättning skall gälla att ändringen inte bedöms kunna
medföra ökning av förorening eller annan störning.
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2. Buller från verksamheten får, vid närmaste bostadsområde och som ekvivalent
ljudnivå och riktvärde, inte överstiga 55 dB(A) dagtid (kl 06-18), 50 dB(A) kvällstid (kl
18-22) och 45 dB(A) nattetid (kl 22-06).
3. Förvaring och hantering av kemikalier samt farligt avfall skall ske väl säkrat mot
utläckage.

Bolaget har lämnat kompletterande yrkande för buller:
Villkorsyrkandet i ansökan avser näraliggande bostäder. I det fall Länsstyrelsens mening
är att bullervillkoret skall avse näraliggande kontor/utbildningslokaler yrkar bolaget på
nytt villkor 2, nämligen,
2. Buller från verksamheten får, vid närmaste arbetsplatsområde och som ekvivalent
ljudnivå och riktvärde, inte överstiga 60 dB(A) dagtid, (kl 07.00-18.00, 55 dB(A)
kvällstid (kl18.00-22.00) samt sön- och helgdag (kl 07.00-18.00) och
50 dB(A) nattetid (kl 22.00-06.00).
Åtaganden
Fastigheten är inhägnad på två sidor. Bolaget kommer att utreda möjligheten att
komplettera inhägnaden med plank också i de övriga fastighetsgränserna.
Kompletterande inhägnad kommer att utformas i samråd med berörda angränsande
fastighetsägare.
Bolaget avser att inom ramen för internt miljö- och kvalitetsledningssystem prioritera
åtgärder rörande transporter till och från sorteringsanläggningen.
Teknisk beskrivning
Av ansökningshandlingarna och vad Bolaget i övrigt angett framgår bl a följande
Nuvarande verksamhet
Bolagets anläggning på fastigheten Boländerna 22:7 är belägen inom ett stort
detaljplanelagt industriområde, avsett för industriändamål.
Verksamheten består i att returpapper sorteras, balas och sänds till olika pappers-bruk
för återvinning. År 2000 mottogs cirka 23 000 ton returpapper och 50 ton plast.
Inkommande returpapper lagras och sorteras inomhus i en byggnad på cirka 3 500 m2.
Bolaget hämtar, tar emot, sorterar och återvinner papper från hushåll, kontor, butiker
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och industrier. Returpappret avsynas i samband med invägning och delas upp i grupper
som antingen går direkt till pressning eller till sortering. Det färdiga returpappret pressas
till balar i en hydraulisk pressanläggning eller går direkt till containers. Färdig produkt
lagras före uttransport i balar eller containers utomhus. Slutanvändare är olika
pappersbruk. Nuvarande anläggning har kapacitet att behandla större mängder
returpapper än idag.
Leverantörer av papper finns företrädesvis i Mälardalsregionen. För närvarande har
Bolaget i uppdrag av materialbolagen att samla in tidningar i Uppsala, Tierp och Heby
kommuner och förpackningar i Östhammars kommun. Materialbolagen har bildats för
att ansvara för den insamling som föreskrivs enligt producentansvars-förordning.
Leverantörer av returpapper finns också i Norrtälje, Enköping och Sigtuna kommuner.
De som själva levererar papper till anläggningen kommer framförallt från närområdet.
Inkommande plastavfall sorteras i mjuk och hård plast och mellanlagras inomhus. Plast
levereras vidare enligt avtal med materialbolaget som ansvarar för plast-förpackningar.
Övriga restprodukter (ovidkommande avfall från sorteringen) omlastas och sänds till
energiutvinning eller deponering. Verksamheten bedrivs huvudsakligen dagtid (kl 0716), liksom intransport av returpapper till anläggningen. Undantagsvis kan arbete ske
under annan tid vid tillfälliga toppar eller säsongsvariationer i inflödet. Antal anställda är
18 stycken. Ungefär 50-60 procent av inkommande returpapper hämtas i Bolagets egen
regi. All inleverans av papper sker med lastbil. Utleveranser sker både med lastbil och
per järnväg.
Utsläpp som verksamheten ger upphov till utgörs av kväveoxider, stoft, koloxid,
koldioxid samt kolväten från transporter. För truckar, lastmaskiner och egna lastbilar
används miljödiesel. Tankning sker externt. Lokalen värms med fjärrvärme.
Utsläpp till vatten är små. Vattenförbrukning är 250 m3 per år. Vatten används för
normal rengöring. Tvätt av fordon sker på bilvårdsanläggningar. Det sanitära
avloppsvattnet avleds till kommunens avloppsnät.
Buller uppstår från transporter, i samband med lastning och lossning samt från maskiner.
Utökad verksamhet
Total mängd returpapper och plastavfall för vilket tillstånd söks är 37 000 ton varav 35
000 ton returpapper, 1 000 ton plastavfall och cirka 1 000 ton övriga produkter.

BESLUT

7 (12)

2002-12-12

Dnr: 2420-834-02

Utökningen innebär huvudsakligen att ett ökat transportarbete. Den utökade
produktionsvolymen innebär inget behov av ytterligare mark.
Miljökonsekvenser
Utsläpp till vatten
Den utökade produktionen kommer att innebära en något ökad vattenanvändning. Det
sanitära avloppsvattnet avleds till kommunens spillvattennät. Markytor inom området är
hårdgjorda, nederbördsvatten avleds till kommunens dagvattennät.
Utsläpp till luft
Verksamheten alstrar inga utsläpp av betydelse. Lokaluppvärmning sker med
fjärrvärme.
Transporter
Vid utökad produktion beräknas antalet inkommande transporter per dag bli cirka 50
till 80 stycken. Utgående leveranser uppskattas bli 4 till 5 med bil och 2 till 3 på järnväg.
Enligt trafikuppgifter från Uppsala kommun uppgick antalet fordon per dygn under v 38
år 2000 på Vimpelgatan till 2 800 stycken, på Björkgatan till
6 700 stycken och på Bolandsgatan till 6 900 stycken. Bolaget är beredd att verka för
att mer av uttransporterna sker per järnväg men uppger att det ytterst är kunden som
utifrån sina mottagningsmöjligheter väljer transportsätt.
Buller
All sorterings/balningsverksamhet sker inomhus varför risken för omgivnings-störning
bedöms som liten.
Energi
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Energibesparande åtgärder inom bolaget planeras
inom pågående miljöledningsprojekt.
Avfall
Avfall som kan uppkomma från inkommet returpapper transporteras till kommunen för
energiutvinning alternativt deponering.
Lokalisering
Närmaste bostäder samt en skola är belägna på ett avstånd som är större än
500 meter. Området där bolagets verksamhet är belägen ligger inom detaljplanelagt
industriområde.
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Hushållning med naturresurser
Verksamheten som bedrivs, insamling och sortering av returpapper av olika slag som
sedan sänds till olika pappersbruk för återvinning, bidrar till god hushållning med
naturresurser.
Driftstörningar
De driftstörningar med miljöpåverkan som identifierats är risk för oljeläckage från
pressen. Detta kan ske vid slangbrott. Vid oljeläckage bryter dock maskinen vilket
innebär att några större mängder olja inte hinner komma ut. Oljespill samlas upp med
Absol och hanteras som farligt avfall.

YTTRANDE
Yttrande har inkommit från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bolagets ansökan men anser att bolaget bör
åläggas undersöka möjligheterna att utöka andelen järnvägstransporter. Av bilagda
tjänsteutlåtande framgår att miljökontorets bedömning är att biltrafiken är ett av
Uppsalas största miljöproblem. Transporterna bör därför när så är möjligt utföras per
järnväg. För övrigt anser miljökontoret att effekterna på miljön av den sökta
verksamheten är begränsad.

BOLAGETS BEMÖTANDE AV YTTRANDET
Bolaget har erfarenhet av att Green Cargo, som ombesörjer leverans av gods-vagnar
och utväxling av dessa, inte kunnat leverera denna tjänst på samma dag. Att vagnarna
blir stående till dagen därpå försvårar en rationell hantering och drift. Ytterligare en
negativ faktor för järnvägsleveranser jämfört med lastbilstransporter är att det inte finns
någon våg för järnvägsgods i Uppsala. Järnvägsgodset vägs först i Gävle. Bolaget
ombesörjer själva vägningen av lastbilsleveranser vilket ger möjlighet till egen kontroll
och kvalitetssäkring.
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Om förutsättningarna avseende järnvägsleveranser förbättras ser bolaget detta med
tillfredsställelse. Förhållandet med kund är dock så att respektive bruk bestämmer hur
varan levereras eftersom det måste passa in i deras totala logistik.
Stena Scanpaper har ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem och är certifierade
enligt ISO 14001. Transporter har värderats och bedömts vara en betydande
miljöaspekt. Detta innebär att bolaget måste styra denna miljöpåverkan. För närvarande
finns inga konkreta åtgärder planerade för bolagets anläggning i Uppsala. Eftersom
biltransporter enligt miljökontoret är ett av Uppsalas största miljöproblem kommer
bolaget vid nästa miljömålsarbete att prioritera åtgärder i Uppsala. De styrmöjligheter
bolaget förfogar över är att kunna erbjuda utleverans-möjligheter per tåg till sina kunder
samt informera och söka påverka kunderna att använda järnvägsalternativet. Bolaget
har dock inte direkt rådighet över transport-valet utan ytterst är det kunden som väljer
om transport ska ske med lastbil eller järnväg.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utgör
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per år, SNI-kod 90.002-1, tillståndspliktig verksamhet, som prövas av
länsstyrelsen (prövningsnivå B).
Miljöbalkens mål och de allmänna hänsynsreglerna
Länsstyrelsen bedömer att sökanden visat att verksamheten kommer att bedrivas och
skyddsåtgärder kommer att vidtas så att en hållbar utveckling främjas enligt
1 kap. 1 § MB. Länsstyrelsen bedömer vidare att sökanden visat att verksamheten
kommer att bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. samma balk.
Lokalisering
För verksamheten skall enligt 2 kap. 4 § andra stycket MB en sådan plats väljas att
ändamålet uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljö. Bolaget har bedrivit verksamhet med returpappershantering sedan år 1976 på
samma fastighet. Verksamheten blev tillståndspliktig i och med MB:s ikraftträdande. Då
ansökan avser en verksamhet som bedrivits en längre tid på aktuell fastighet har någon
alternativ lokalisering inte undersökts. Befintlig verksamhet ligger inom ett planlagt
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industriområde, med långt avstånd till bostäder, en god logistik med närhet till såväl
E4:an som järnväg. Länsstyrelsen anser att föreslagen lokalisering, med de
skyddsåtgärder och den hushållning med råvaror och energi som Returpappercentralen
föreslagit uppnår ändamålet med verksamheten med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.
Hushållningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 4 § första stycket MB skall för verksamheten väljas en plats som är
lämplig bland annat med hänsyn till 3 och 4 kap. MB. Området för lokalisering är inte av
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Verksamheten är belägen inom yttre skydds-zon
för grundvattentäkt. Särskilda vattenskyddsföreskrifter gäller inom området.
Planförhållanden
Verksamhetsområdet omfattas av detaljplan, fastställd den 15 april 1986. Områdets
användning har i planbestämmelserna angetts som ”område som endast får användas för
industriändamål”. Verksamheten strider inte mot detaljplanen.
Motivering av villkor
Hanteringen av avfall kan medföra nedskräpning i närområdet. Länsstyrelsen anser att
verksamheten ska bedrivas så att nedskräpning i möjligaste mån förhindras, exempelvis
bör området städas så snart behov finns. Bolaget anger i sin ansökan att fastigheten är
inhägnad på två sidor men att man åtar sig att utreda möjligheten att komplettera
inhägnaden också i övriga fastighetsgränser.
För att motverka spridning av föroreningar anser Länsstyrelsen att farligt avfall och
kemikalier bör hanteras så att risken för utsläpp minimeras. För att förhindra att
föroreningar sprids måste spill och läckage som kan uppstå vid hantering av kemiska
produkter och farligt avfall kunna samlas upp och omhändertas. I begreppet hantering
ingår även förvaring,
Bolaget har i sin ansökan yrkat bullervillkor med utgångspunkt från bullermätning i
bostadsområde. Då närmaste bostäder ligger på betryggande avstånd från
verksamheten är det inte relevant med bullervillkor för skydd av bostäder. Bolaget har i
ett kompletterande yrkande angett bullervillkor med utgångspunkt från närliggande
kontor/utbildningslokaler. Sådana lokaler finns inom fastigheten Boländerna 23:15. Mot
bakgrund av att det finns kontor/utbildningslokaler i närområdet är det motiverat att i
särskilt villkor fastställa begränsningsvärden för buller från verksamheten. Ansökan
avser förutom befintlig verksamhet även en utökning av befintlig verksamhet.
Naturvårdsverkets riktvärden för externt buller vid nyetablering bör därför gälla.
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Bolaget har angett för planerad utökning att man förutom hantering av papper och
plastavfall kan komma att ta emot, sortera och hantera högst 1 000 ton annat avfall.
Bolaget kan inte närmare definiera vilken typ av avfall som i framtid kan vara aktuellt
men vill ha möjlighet till utveckling inom området återvinning. Ökad återvinning av avfall
är positivt ur hushållningssynpunkt. Länsstyrelsen anser att det är rimligt att tillståndet
medger möjlighet till utveckling inom området. Mottagning av nya avfallsslag, som inte
utgörs av pappers- eller plastavfall, bör dock ske först efter samråd med
tillsynsmyndigheten.
Sortering utgör, enligt ändringar i Naturvårdsverkets läsanvisningar 99:1, beslutade den
18 oktober 2001, behandling av avfall. Behandling är enligt läsanvisningen ”användning
av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som
ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen
underlättas eller återvinning gynnas”. Lagring av avfall vid behandlingsanläggningen, i
avvaktan på behandling, bedöms utgöra ett led i återvinning i enlighet med
avfallsförordningen (2001:1063) 4 §, och ingår därmed i aktuell prövning.
Om avfall, som är sorterat och klart för borttransport till slutåtervinning utan att genomgå
någon behandling, tas emot eller om sådana mängder avfall lagras att de inte står i
proportion till behandlingsanläggningens kapacitet utgör detta enligt Länsstyrelsens
mening mellanlagring av avfall. Anläggning för mellanlagring av avfall kan enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vara anmälnings- eller
tillståndspliktig verksamhet beroende på vilka mängder som mellanlagras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt yttrande begärt att Bolaget skall åläggas att
utreda möjligheten till ytterligare järnvägstransporter. Bolaget har i sitt bemötande av
miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande förklarat sig positiv till ökad andel
järnvägstransport och villig att prioritera transportfrågor inom ramen för sitt interna
miljöarbete. Bolaget anger också att man inte har direkt rådighet över transportslag
eftersom man är styrd av sina kunders mottagningsmöjligheter. Länsstyrelsen anser inte,
utifrån vad som framkommit i bolagets bemötande, att ett särskilt utredningsvillkor är
meningsfullt utan hänvisar till Bolagets åtagande i frågan.
I ansökan har bolaget angett att man avser att ta emot, sortera och hantera
returpapper, plastavfall och övriga produkter. Länsstyrelsen konstaterar att oavsett
benämning utgör samtliga hanterade material avfall.

BESLUT

12 (12)

2002-12-12

Dnr: 2420-834-02

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen anser att, om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten går att förena med
de allmänna hänsynsreglerna och målen i MB samt med en från allmän syn-punkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser samt med de för området gällande
detaljplanebestämmelserna. Tillstånd ska därför lämnas till verksamheten. Skäl föreligger
att förordna om omedelbar verkställbarhet enligt 22 kap. 28 § miljöbalken.
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. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Lars
Andersson, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner
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