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Försvarsmakten
Försvarsmaktens Logistik
Försörjningsdivisionen
Box 9104
961 19 BODEN

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Delgivningskvitto

Angående tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till
omtappning av fullständigt och ofullständigt halogenerade bromoch klorfluorkarboner på Försvarsmaktens anläggning,
Knypplan Örbyhus, i Tierps kommun; nu fråga om förlängning
av giltighetstiden

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), beslutar med
stöd av 24 kap. 8 § miljöbalken (MB) att förlänga giltighetstiden för bilagda
tillstånd
den 8 maj 2003 (551-17382-02), se bilaga 1, med två år eller till och med
den 31 december 2006. Till följd härav får den totala mängden brom- och klorfluorkarboner som får omtappas uppgå till högst 15 ton till och med
den 31 december 2006
Verkställighetsförordnande
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § MB att det nya tillståndet får tas
i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Gällande tillstånd
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelade den 8 maj 2003 (551-17382-02)
Försvarsmakten (202100-4615) tillstånd enligt 9 kap. MB till omtappning av
fullständigt och ofullständigt halogenerade brom- och klorfluorkarboner till en
total mängd av 15 ton fram till och med år 2004 vid Försvarsmaktens anläggning
Knypplan Örbyhus i Tierps kommun. Verksamheten klassificerades enligt bilagan
i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med SNIkod -h3 och -h4, prövningsnivå B, anläggning för omtappning av mer än 1 ton
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fullständigt och mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år. Tillståndets giltighetstid begränsades till och med
den 31 december 2004.
Ansökan
Försvarsmakten har ansökt om förlängning av giltighetstiden för tillståndet till
och med den 31 december 2006. Den totala omtappningsmängden 15 ton behöver
emellertid inte ändras. Som grund för ansökan har anförts följande. Verksamheten
vid Knypplan Örbyhus skall omlokaliserats till Uppsala Garnison.
Omlokaliseringen blir emellertid inte klar i tid och detta beror på det
försvarsbeslut som förväntas i december 2004. I försvarsbeslutet kommer
förutsättningarna för framtidens försvarsmakt att anges och i avvaktan på beslutet
har Högkvarteret beslutat att stoppa alla större investeringar. Därav ansökan om
förlängning av verksamheten vid Knypplan Örbyhus.
Ansökan har kungjorts i Upsala Nya Tidning och i Arbetarbladet. Ingen har hört
av sig i ärendet med anledning av kungörelsen.
Generalläkaren och Bygg- och miljönämnden i Tierps kommun har beretts tillfälle
att yttra sig över ansökan. Nämnda myndigheter har kommit in med yttranden.
Yttranden
Generalläkaren har inte något att erinra mot förlängning av giltighetstiden.
Bygg- och miljönämnden har inte heller något att erinra mot att tillståndet
förlängs till och med den 31 december 2006.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Enligt 24 kap. 8 § MB får tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen) efter ansökan av
tillståndshavaren (Försvarsmakten) upphäva eller ändra andra bestämmelser och
villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut än som avse storleken av
ersättningens belopp. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast om det är
uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om
ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet
meddelades.
Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas i enlighet med tillståndet
den 8 maj 2003. Den enda skillnaden är att Försvarsmakten av ekonomiska skäl
måste senarelägga flytten på grund av orsaker som inte kunde förutses när
tillståndsärendet prövades. Tillsynsmyndigheten, Generalläkaren, har inget att
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erinra i ärendet. Länsstyrelsen anser att verksamheten även fortsättningsvis går att
förena med de övergripande målen i 1 kap. MB och de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. MB om föreskrivna villkor iakttas. Skäl föreligger därför att bifalla
ansökan om förlängning av verksamhetstiden med ytterligare två år.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 2.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 3.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagits
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av
miljöskyddshandläggare Mona J-Åkerström, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGA
1. Länsstyrelsens beslut den 8 maj 2003 (551-17382-02)
2. Hur man överklagar
3. Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Generalläkaren, 107 85 Stockholm
Bygg- och miljönämnden i Tierps kommun, 815 80 Tierp
Tierps kommun, Kommunstyrelsen, 815 80 Tierp

