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Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till 
mellanlagring av avloppsslam i befintlig gödselvårdsanläggning 
på fastigheten Nyckelby 1:7 i Håbo kommun 
 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar med 
stöd av 24 kap. 3 § första stycket 5 miljöbalken (MB) det den 26 juni 1986 
(11.1821-2575-85) meddelade tillståndet enligt miljöskyddslagen (1969:387) för 
Ragn-Sells Agro AB (556031-2307) att mellanlagra maximalt 750 ton avvattnat 
avloppsslam i befintlig gödselvårdsanläggning på fastigheten Nyckelby 1:7 i 
Håbo kommun. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen meddelade den 26 juni 1986 (11.1821-2575-85) Ragn-Sells Agro 
AB tillstånd enligt miljöskyddslagen att mellanlagra maximalt 750 ton avvattnat 
avloppsslam i befintlig gödselvårdsanläggning på fastigheten Nyckelby 1:7 i 
Håbo kommun. 
 
Ragn-Sells Agro AB har begärt att tillståndet upphävs. Som grund för begäran har 
åberopats att mellanlagret inte använts under de senaste åren. Gödsleplattan är 
efter senaste användningstillfället tömd och avstädad. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING  
 
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5 § lagen (1998:811) 
om införande av miljöbalken skall tilstånd enligt miljöskyddslagen fortsätta att 
gälla och skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i MB. 
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Enligt 24 kap. 3 § första stycket 5 MB får tillståndsmyndigheten återkalla ett 
tillstånd som meddelats enligt MB om verksamheten slutligt har upphört. 
 
Med hänsyn till att det inte längre bedrivs någon verksamhet som kräver tillstånd 
enligt MB skall tillståndet återkallas i enlighet med ansökan. 
 
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 miljöskydds-
handläggare Lars Andersson, miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Miljö- och tekniknämnden i Håbo kommun, 746 80 Bålsta 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun, 746 80 Bålsta 


