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Ove Sjöberg
Björnbo gård
745 96 HÄRKEBERGA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Rek+mb

Angående tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till biologisk
behandling av gödsel, nu fråga om godkännande av säkerhet

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), godkänner
bilagda säkerhet (Garanti nr. 765.059.534-6 den 25 januari 2005), se bilaga 1, för
de kostnader som kan uppkomma för att efter avslutad gödselbehandlingsverksamhet på fastigheten Härkeberga-Ekeby 2:2 i Enköpings kommun bortföra
kvarvarande obehandlad och behandlad gödsel.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen i Uppsala län, MPD, beslutade den 12 juli 2004 (551-10070-03) att
meddela Ove Sjöberg med firma Björnbo Gård (440921-1093) tillstånd enligt
9 kap. MB att uppföra och driva en anläggning för kompostering av högst
100 000 ton gödsel per år – därav högst 5 000 ton nötkreaturgödsel – på
fastigheten Härkeberga-Ekeby 2:2 i Enköpings kommun. Som villkor för
verksamheten föreskrevs bland annat (se villkor 13) att tillståndet gäller under
förutsättning att säkerhet i form av bankgaranti uppgående till 75 000 kronor ställs
för kostnaderna för bortförande av resterande obehandlad och behandlad gödsel
vid avslutad verksamhet. Vidare föreskrevs i villkoret att säkerheten skall
godkännas av Länsstyrelsen innan tillståndet får tas i anspråk.
Ove Sjöberg har den 28 januari 2005 kommit in med säkerhet i form av
bankgaranti nr. 765.059.534-6 utställd av Sparbanken i Enköping den 25 januari
2005. Enligt garantin går banken i borgen såsom för egen skuld till ett högsta
belopp om 75 000 kronor för rätta fullgörandet av vad Länsstyrelsen i Uppsala län
jämlikt tillstånd den 12 juli 2004 (551-10070-03) har föreskrivit i samband med
beviljande av tillståndet om att vid avslutad verksamhet kvarvarande obehandlad
och behandlad gödsel skall bortföras.
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MOTIVERING
Länsstyrelsen, MPD, har inget att erinra mot den ingivna säkerheten. Den skall
därför godkännas.
Därmed gäller ovannämnda tillstånd den 12 juli 2004 (551-10070-03) när nu
aktuellt godkännande vunnit laga kraft. Länsstyrelsen har emellertid i tillståndet
förordnat med stöd av 22 kap. 28 § MB att tillståndet får tas i anspråk även om
beslutet inte vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas hos Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGA
1. Garanti den 25 januari 2005
2. Hur man överklagar

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun, 745 80 Enköping - DK
Kommunstyrelsen i Enköpings kommun, 745 80 Enköping

