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Ragn-Sells AB
Kvarnbolund
755 92 UPPSALA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Delgivningskvitto

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till mottagning,
sortering, och mellanlagring av bygg – och industriavfall samt
mellanlagring av farligt avfall inom fastigheten Läby-Österby
15:1 i Uppsala kommun

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar RagnSells AB (org nr 556057-3452) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till
mottagning, sortering och mellanlagring av avfall samt mottagning och
mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Läby-Österby 15:1 i Uppsala
kommun. Verksamheten begränsas till hantering av högst 35 000 ton bygg- och
industriavfall per år samt mellanlagring av högst 60 ton farligt avfall (vid något
enskilt tillfälle), fördelat på 50 ton elektriskt och elektroniskt avfall samt 10 ton
blybatterier.
Verksamheten klassas enligt bilagan till förordningen (1989:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd med SNI-koderna, 90.002-1, 90.002-3 och 90.005-1,
prövningsnivå B.
Tillståndet gäller tillsvidare.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
Villkor för verksamheten
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas
huvudsakligen i enlighet med vad Ragn-Sells AB 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

Länsstyrelsen Uppsala län
POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3
TELEFON: 018 - 19 50 00 TELEFAX: 018 -ph E-POST: pia holmberg@c.lst.se
POSTGIRO 3 51 73-4 / 6 88 03-6 ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2254 (VAT SE202100225401)

BESLUT

2 (12)

2004-11-25

Dnr: 551-2165-04

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 bostäder än:
50 dBA dagtid (kl. 07-18)
40 dBA samtliga dygn nattetid (kl. 22-07)
45 dBA kvällstid (kl. 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl. 07-18)
Den momentana ljudnivån får nattetid vid bostäder inte överstiga 55 dBA.
3.Sorterings- och/eller omlastningsverksamhet får bedrivas under vardagar mellan
kl. 07.00- 22.00 och övriga dagar mellan kl. 09.00- 15.00.
3. Uppstår problem med damning, nedskräpning, lukt eller skadedjur skall
åtgärder omedelbart vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att avhjälpa
problemen.
4. Verksamhetsområdet skall vara stängslat och insynsskyddat.
5. Farligt avfall i form av elektriskt och elektroniskt avfall samt batterier skall
förvaras nederbördsskyddat. Övrigt farligt avfall och kemiska produkter 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.
*Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför skyldighet för
tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas.

Utredningar under en prövotid
Miljöprövningsdelegationen uppskjuter med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken
frågan om vilka slutliga villkor som skall gälla för avledning och behandling av
dagvatten från avfallsanläggningen.
U 1. Ragn-Sells AB skall under prövotiden utreda volymen dagvatten från olika
delområden och för varje delområde göra en bedömning av dagvattnets innehåll
av närsalter och andra föroreningar samt recipientens känslighet. Med utredningen
som grund skall bolaget beskriva hur dagvattnet inom verksamhetsområdet skall
avledas, föreslå reningsåtgärder och slutiga villkor för dagvattenhanteringen.
Utredningar samt förslag till slutliga villkor skall lämnas till Länsstyrelsen senast
den 30 september 2005.
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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.
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
verksamhetsutövarens 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.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ansökan
Ragn-Sells AB, nedan kallat bolaget, ansöker om tillstånd enligt 9 kap. MB för
befintlig och utökad verksamhet på fastigheten Läby-Österby 15:1 i Uppsala
kommun. Ansökan omfattar dels mottagning, sortering, mellanlagring, behandling
och återvinning av maximalt 35 000 ton bygg- och industriavfall per år och dels
mottagning och mellanlagring av högst 60 ton farligt avfall (vid varje enskilt
tillfälle).
Bolaget anmälde ursprungligen den nuvarande verksamheten den 10 september
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1996 till miljökontoret i Uppsala kommun. Bolaget anger som skäl för ansökan
om tillstånd för verksamheten att volymerna för källsorterat material ökar med
anledning av Uppsalas expansion. Möjligheterna att återvinna allt mer av avfallet
som idag körs blandat till deponi ökar, varför det i framtiden kan bli aktuellt att
transportera volymer som idag körs på deponi till Kvarnbolund för sortering och
återvinning. Kraven på återvinning i stället för deponering ökar också genom
förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall och kommande förbud mot
deponering av organiskt avfall.
Ärendets handläggning
Tidigt samråd med Länsstyrelsen och enskilda särskilt berörda enligt 6 kap 4 §
MB hölls den 4 september 2003 i Kvarnbolund. Miljökontoret i Uppsala kommun
deltog i samrådet. Närboende hade kallats till samrådsmötet genom personlig
inbjudan samt genom att information om ärendet hade utdelats i brevlådorna.
Kretsen närmast berörda, har bestämts i samråd med Länsstyrelsen och
miljökontoret i Uppsala kommun. Länsstyrelsen beslutade den 3 november 2003
(551-11294-03) att den planerade verksamheten inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Tillståndsansökan enligt 9 kap MB inkom den 26 februari 2004. En miljökonsekvensbeskrivning bifogades ansökan. Länsstyrelsen begärde
kompletteringar av ansökan och begärda kompletteringar inkom den 21 maj 2004.
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes i Uppsala Nya tidning
den 11 juni 2004. Ansökan remitterades för yttrande till Uppsala kommun, Miljö och hälsoskydds-nämnden i Uppsala kommun, Byggnadsnämnden i Uppsala
kommun och Vägverket. Vägverket och Byggnadsnämnden har inkommit med
yttranden.
Bolaget har bemött inkommet yttrande från Byggnadsnämnden.
Bolaget har fått del av beslutsförslaget i ärendet och beretts tillfälle att komma in
med synpunkter över förslaget. Bolaget har emellertid inte hörts av inom
föreskriven tid.

BOLAGETS TALAN
Ansökan med yrkanden och åtaganden
Bolaget yrkar om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten LäbyÖsterby 15:1 i Uppsala kommun. Ansökan omfattar att dels få mottaga, sortera,
behandla, mellanlagra och återvinna maximalt 35 000 ton bygg- och industriavfall
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per år och dels få mottaga och mellanlagra 60 ton farligt avfall.

Bolaget lämnar följande förslag till villkor för verksamheten.
1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget
har angivit i ansökningshandlingar eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat
framgår av nedanstående villkor.
2. Bullerbidraget från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till
högre ekvivalent ljudnivå, enligt naturvårdsverkets riktvärden för befintlig
industri, utomhus vid närmsta bostäder än :
50 dBA vardagar (kl. 07-18),
40 dBA nattetid (kl. 22-07),
45 dBA övrig tid
3. Momentana ljud nattetid, kl. 22-07, får inte överstiga 55 dBA
4. Vatten från bearbetningsytorna leds till oljeavskiljare.
5. Om farligt avfall uppkommer i verksamheten skall det sorteras ut och placeras i
lämpligt emballage på tät, invallad yta.
6. Uppstår problem med diffus damning från verksamheten, lukt, skadedjur eller
andra olägenheter, skall åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa problemen.
Tillsynsmyndigheten får meddela de ytterligare villkor som kan behövas för att
avhjälpa olägenheterna.
7. Området skall vara stängslat och insynsskyddat.
Åtaganden
Allt material som kommer in till anläggningen skall vägas in och klassificeras.
För varje lossat ekipage skall en kvalitetskontroll utföras för att säkerställa att den
vid invägningen uppgivna klassningen är korrekt. Avvikelser dokumenteras i
avvikelserapport.
Bolaget åtar sig, i sitt bemötande av byggnadsnämndens yttrande, att föra en
diskussion med tillsynsmyndigheten om utförande av växtridå vid befintligt
verksamhetsområde.
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Teknisk beskrivning
Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bland annat
följande.
Verksamheten kommer att bedrivas på likartat sätt som sker idag. Skillnaden är de
utökade mängderna. Bolaget avser att mottaga, sortera, behandla och mellanlagra
maximalt 35 000 ton restprodukter per år. Restprodukterna kommer främst från
bygg- och industriverksamhet, grovavfall från hushåll samt förpackningsmaterial.
Bygg- och industriavfallet kan komma in till anläggningen både sorterat och
osorterat från kund. Materialet består främst av wellpapp, plast, trä och papper.
Wellpapp och plast återvinns till nytt material, trä flisas till energiråvara och den
brännbara fraktionen går till fjärrvärmeproduktion, fyllnadsmaterialet används för
vägbyggnad och deponiresten går till deponi.
Lagring inom området, balat wellpapp och krymp- och sträckfilm, sker på den
asfalterade ytan på fastighetens norra del. I fastighetens södra del lagras tomma
containers och kärl. I det låsbara kallförrådet lagras sekretesspapper samt
stöldbegärliga metaller såsom koppar, aluminium och rostfritt stål. Lagring av
kemiska produkter, som används vid anläggningen, till exempel spolarvätska, olja
etc., sker invallat inomhus i låst utrymme. Farligt avfall som felaktigt kommer in
till anläggningen förvaras i miljöstation.
Trä sorteras ut och flisas idag på annan plats. Bolaget avser att flisa trä på
Kvarnbolund om nuvarande flisplats inte är tillgänglig i framtiden. För att flisning
ska vara möjlig på Kvarnbolund kommer det att krävas att ytterligare mark tas i
anspråk i nuvarande verksamhetsområdes omedelbara närhet.
I ”saltladan” balas wellpapp samt krymp- och sträckfilm. Balpressen har en
kapacitet av cirka 7-8 ton per timme.
Utsläpp till vatten
Avrinning från hårdgjorda ytor inom området sker via dagvattennät till dike väster
om anläggningen utmed riksväg 70. Dagvattennätet har filmats och dokumenterats
och i samband med detta renspolats. Ledningsnätet har befunnits vara i gott skick.
Sanitärt avloppsvatten från personalutrymmem avleds via slambrunn och
trekammarbrunn till Hågaån.
Lukt samt utsläpp till luft
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Verksamheten bör inte ge upphov till luktstörningar, då inget organiskt
lättnedbrytbart avfall hanteras. Ingående material skall vara så rent att ingen lukt
uppstår. Vid eventuell framtida flisning kan damning uppstå, vilket kan motverkas
genom bevattning. Transporter står för den mest betydande delen av utsläpp till
luft. Med den planerade utökningen (beräknat på cirka 30 000 ton/år) blir antalet
fordonsrörelser till och från anläggningen 105 per dygn, att jämföra med dagens
35. Endast diesel miljöklass 1 används inom verksamheten. Bolaget utbildar sina
chaufförer i bränslesnål körning. Bolaget konstaterar också att då Kvarnbolund
tidigare fungerade som återvinningscentral för hushållens grovavfall genererade
verksamheten 300 fordonsrörelser per dag.
Om flisning kommer till utförande kommer detta att minska antalet transporter.
I dagsläget sorteras trä ut på Kvarnbolundanläggningen och transporteras sedan
till Svista för flisning.
Buller
Bullerkällor från verksamheten är trafikbuller, sortering och rangering av
containrar. Anläggningen är placerad i en fyrvägskorsning med mycket trafik.
Bolaget har låtit göra en trafikbullerutredning för att klargöra vad den utökade
verkamheten innebär för omgivningen. Utredningen visar att den utökade
verksamheten ger försumbar påverkan på trafikbullernivåerna i omgivningen
(mindre än 0,5 dBA).
Insyn och nedskräpning
Bolaget har låtit sätta upp plank runt delar av anläggningen. Idag finns plank i
nordväst, väster, söder och i öst. Det nyligen uppsatta planket skyddar inte bara
mot insyn utan begränsar även nedskräpningen. Bolaget har infört nya städrutiner
med mer personal. Det har även investerats i ny sopmaskin, så att daglig städning
kan ske. Lagringsytorna är nyasfalterade, vilket underlättar städning.
Lokalisering
Nollalternativet
För bolaget innebär nollalternativet att verksamheten kommer att fortgå som idag,
men med den begränsningen att endast 10 000 ton avfall per år kan hanteras. För
regionen innebär det en viss begränsning då Uppsalas expansion är stor, ökar
också mängden avfall som måste tas om hand. Risk finns att Uppsala kommun
står utan möjlighet att omhänderta det avfall som uppkommer regionalt.
Alternativa lokaliseringar
Bolaget har identifierat möjliga alternativa platser; korsningen Berthåga/Rickomberga (A), korsningen mellan väg 272 och Bärbyleden (B) samt fastigheten Svista
4:1 (C). Huvudalternativet anges till nuvarande lokalisering i Kvarnbolund.
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Sammanfattningsvis anser bolaget att alternativen A och B innebär att
verksamheten kommer mycket närmare kringboende än i huvudalternativet. De
närboende blir också successivt fler vid alternativen A och B, vilket torde tala
emot dessa alternativ. För de båda alternativa lokaliseringarna krävs också att ny
mark tas i anspråk, då områdena idag är grönområden. Alternativ C är en möjlig
lokalisering för en del av verksamheten, behandling av returträ. Denna möjlighet
är dock tidsbegränsad till den 31 december 2008. Bolaget förordar sitt
huvudalternativ av flera orsaker. Platsen är redan ianspråktagen som
industrifastighet varför det är lämpligt att fortsätta använda denna istället för att ta
ny mark i anspråk. De ekonomiska konsekvenserna av att omlokalisera
anläggningen bedöms också vara av sådan omfattning att det inte bedöms som
realistiskt att omlokalisera anläggningen. De eventuella miljövinsterna är
obetydliga.
Hushållning med mark och annan resurshushållning
Eftersom den nu sökta verksamheten inte skiljer sig nämnvärt från den befintliga
är det naturligt att använda befintlig mark och byggnader till den utökade
verksamheten på samma plats. Sortering och behandling sker så nära källan som
möjligt. Vid anläggningen omlastas avfallet till större fordon, varför mängden
transporter till annan återvinnare eller energiutvinnare minimeras.
Yttranden
Yttrande har inkommit från Vägverket och Byggnadsnämnden i Uppsala
kommun.
Vägverket har inget att erinra mot inlämnad tillståndsansökan. Av
Byggnadsnämndens yttrande framgår att av de alternativ som redovisats för
befintlig och utökad verksamhet bör alternativ C, Svista 4:1, utredas ytterligare då
denna placering ur lokaliseringssynpunkt är att föredra för rubricerad verksamhet.
Alt C har en relativt öppen placering på landsbygden och anläggning bör
omgärdas av en vegetationsridå med växtval och gestaltning som stämmer med
platsens landskapskaraktär. Om tillstånd ges för fortsatt verksamhet på befintlig
fastighet Läby-Österby 15:1 bör det vara tidsbegränsat och då omges med en
vegetationsridå med växtval och gestaltning som stämmer med platsens
landskapskaraktär. Befintligt plank bedöms ej som tillfredsställande skydd för
verksamheten med tanke på det öppna landskapets karaktär.
Bolagets bemötande av yttrande
Bolaget anser att av Byggnadsnämnden förordat alternativ C är olämpligt med
hänsyn till att en stor del av infrastrukturen samt skyddsåtgärder i så fall måste
nyanläggas. Det skulle medföra orimligt stora kostnader och dessutom skulle
verksamheten splittras (bedrivas på två olika anläggningar). Bolaget har också fått
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kännedom om att NCC Roads AB, som tidigare ägde betongsstationen, har sålt
anläggningen under sommaren 2004, vilket gör att det är oklart om Svista 4:1
fortfarande är ett möjligt alternativ.
På fastigheten Läby-Österby 15:1 kan bolaget åta sig att diskutera med
tillsynsmyndigheten om en eventuell komplettering av befintligt insynsskydd i
form av en växtridå på speciellt utsatta ställen i det fall det anses helt nödvändigt.
Bolagets uppfattning är att nuvarande ytor som används för befintliga volymer,
skall komma att räcka till även för ett utökat årstonage. Om det i en framtid visar
sig nödvändigt att utöka befintlig tomtareal, så ställer sig bolaget positiv till att
invalla och insynsskydda en eventuell tillkommande yta med insynsskydd
bestående av bullervall med växtridå. Bolaget anser att det helt saknas skäl för att
tidsbegränsa ett tillstånd för ansökt verksamhet på fastigheten Läby-Österby 15:1.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Av ansökningshandlingarna i ärendet framgår att bolaget även avser att flisa trä på
Kvarnbolund och att sådan flisning kräver att ytor utanför idag ianspråktaget
område då måste utnyttjas. Sådan flisning skulle troligen bli den enskilt mest
bullrande delen av verksamheten vid Kvarnbolund. Planerad flisning
presenterades inte i det tidiga samrådet med de närmast berörda. I informationen
till tidiga samrådet ges intrycket att tillstånd söks för att bedriva i princip samma
verksamhet som den befintliga, men med större mängder avfall. Då flisningen är
en helt ny verksamhet krävs det enligt Länsstyrelsens uppfattning att det tidiga
samrådet måste göras om alternativt får frågan om flisning prövas i särskild
ordning. Av lämnade uppgifter är det dessutom oklart var flisningen närmare
skulle bedrivas, hur ytorna skulle utformas, vilka mängder som avses etc. Bolaget
har förklarat att man i aktuellt ärende önskar får tillåtligheten av övrig verksamhet
exklusive flisning prövad. Då flisningen därmed inte omfattas av prövningen
utgår också punkten med SNI-koden 37-1; anläggning för återvinning av avfall
genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden
är större än 10 000 ton per år, ur prövningen. Bolaget har i kompletterande
uppgifter uppgett att upp till 300 ton pappersdokument kan komma att
fragmenteras i en sekretesspappers-kvarn. Länsstyrelsen bedömer att syftet med
sekretesskvarnen är just att handlingar hanteras under sekretess, skälet till rivning
av pappret är således inte återvinning. Hanteringen inryms därför i det allmänna
villkoret för Kvarnbolund.
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utgör
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Kvarnbolundanläggningen, med SNI-koderna 90.002-1, 90.002-3 och 90.005-1,
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.
Planförhållanden
Avfallsanläggningen är belägen utanför detaljplanelagt område. Enligt
översiktsplanen ingår området vid och kring Kvarnbolund i ett landskapsrum runt
staden med höga upplevelse-, natur- och kulturhistoriska värden som inte får
förvanskas.
Lokalisering/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. Inom fastigheten finns tre
fornminnen. Dessa är utmärkta på plats och Länsstyrelsen har angivit och
markerat skyddsområdet runt fornminnena. Inget av fornminnena kommer att
beröras eller påverkas av verksamheten på anläggningen.
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 miljön. Bolaget har angett flera alternativa lokaliseringar samt en
alternativ lokalisering för en del av verksamheten (flisning) vid Svista 1:4.
Byggnadsnämnden har förordat alternativ C, Svista 1:4. Bolaget har i sitt
bemötande till nämndens yttrande klarlagt att endast en del av verksamheten kan
förläggas till platsen och då fastigheten bytt ägare är det oklart om alternativet
numera är möjligt. Bolaget hänvisar vidare till att skyddsåtgärder och annan
infrastruktur måste nyanläggas vid alternativ C. Byggnadsnämnden anser att om
tillstånd ges för fortsatt verksamhet på huvudalternativet fastigheten LäbyÖsterby 15:1 bör tillståndet vara tidsbegränsat och anläggningen omges med
vegetationsridå som stämmer med platsens landskapskaraktär, befintligt plank
bedöms ej som tillfredsställande skydd för verksamheten. Bolaget åtar sig i
bemötandet att samråda med tillsyns-myndigheten ifråga om utformning av
befintligt och eventuellt kommande insynsskydd för nya ytor. Länsstyrelsen anser
att huvudalternativet till lokalisering, med de skyddsåtgärder och den hushållning
med råvaror och energi som bolaget föreslagit uppnår ändamålet med
verksamheten med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Bland annat innebär en lokalisering där verksamheten splittras upp ett ökat antal
transporter, nyanläggning av anläggningsdelar som redan finns på Kvarnbolund,
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samtidigt som Kvarnbolund erbjuder god logistik med få närboende. I regeringens
proposition 2002/03:117 (antagen av riksdagen den 29 oktober 2003) ”ett
samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp” fastslås att avfallshantering bör
ses som en del av samhällets infrastruktur. Ett väl fungerande omhändertagande
av avfall är en av de nödvändiga infrastrukturerna i samhället, i vissa delar
jämförbar med elvärme-försörjning, vatten- och avloppshantering samt trafiknätet.
Länsstyrelsen ser inget skäl till att tidsbegränsa tillståndet.
Av ansökan framgår att sanitetsavlopp från personalutrymmen inom anläggningen
leds till en slambrunn samt avloppsreningsverk av modell trekammarbrunn.
Spillvatten från trekammarbrunnen leds via en avloppsledning som mynnar i
Hågaån. Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte genomgått längre rening än
slamavskiljning. Länsstyrelsen uppfattar att avloppsreningsanläggningen idag
endast består av slamavskiljning. En förbättring av anläggningen bedöms därför
vara nödvändig. Frågan ingår inte i den nu aktuella tillståndsprövningen utan
prövas i särskild ordning efter ansökan hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Uppsala kommun.
Motivering av villkor
Buller är en betydande störningskälla vid all avfallshantering. Länsstyrelsen anser
att buller från verksamheten skall begränsas så att det motsvarar Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad verksamhet. Området skall vara stängslat och
insynsskyddat. Förutom att hålla obehöriga ifrån platsen har instängslingen en
viktig funktion genom att hindra eventuellt kringflygande skräp att nå
omgivningen. Länsstyrelsen konstaterat att bolaget i sitt bemötande av
byggnadsnämndens yttrande dessutom åtagit sig att föra en diskussion med
tillsynsmyndigheten om utförande av växtridå vid verksamhetsområdet vid
särskilt utsatta ställen.
Bolaget har beskrivit konditionen på befintligt dagvattennät inom verksamhetsområdet samt var dagvattensystemet mynnar ut från området. Området för
hantering av avfall är hårdgjorda, rester från avfallshanteringen kan följa med
dagvattnet. Bolaget bör göra en bedömning av dagvattnets innehåll av
föroreningar, recipientens känslighet och behovet av reningsåtgärder. Bolaget bör
under en prövotid utreda dasgvattenhanteringen närmare.
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

BESLUT

12 (12)

2004-11-25

Dnr: 551-2165-04

kemiska produkter och farligt avfall kunna samlas upp och omhändertas. I
begreppet hantering ingår även förvaring.
För de villkor i detta tillståndsbeslut som inte motiverats separat gör
Länsstyrelsen den bedömningen att de är vanligt förekommande för denna typ av
verksamhet. Villkoren har godtagits av verksamhetsutövaren.
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen anser, att om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten går att
förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med en
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med
de för området gällande områdesbestämmelserna. Tillstånd ska därför lämnas till
verk-samheten. Skäl föreligger att förordna om omedelbar verkställbarhet enligt
22 kap. 28 § MB.
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 IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöenheten.
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