
 BESLUT 1 (11) 
 
 2005-09-22 Dnr: 551-12980-04 
 

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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till motta gande, om-
lastning och mellanlagring av icke farligt avfall samt mottagande 
och mellanlagring av farligt avfall inom fastigheten Bista 3:24 i 
Bålsta, Håbo kommun 
 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar Ragn-
Sells AB (556057-3452) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att på 
fastigheten Bista 3:24 i Bålsta, Håbo kommun, mottaga, omlasta och mellanlagra 
högst 90 ton icke farligt avfall vid något enskilt tillfälle samt mottaga och 
mellanlagra högst 16,5 ton farligt avfall vid något enskilt tillfälle, fördelat på 1 
ton oljeavfall, 1,5 ton blybatterier, 10 ton elektriska och elektroniska produkter, 2 
ton kyl- och frysskåp och 2 ton övrigt farligt avfall. 
 
Verksamheten avseende icka farligt avfall klassas enligt bilagan till förordningen 
(1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod 90.002-4 
(prövningsnivå C) och avseende farligt avfall med SNI-kod 90.005-1 (prövnings-
nivå B). 
 
Tillståndet gäller tills vidare. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB miljökonsekvens-
beskrivningen 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 som anges i 22 § samma förordning till
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 tillsynsmyndigheten, för närvarande Tillståndsnämnden i Håbo 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 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 
40 dB(A) samtliga dygn nattetid (kl. 22-07) 
45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl. 07-18). 
Den momentana ljudnivån får nattetid vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). 
 
Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet 
skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som 
riktvärde* utomhus vid närmaste arbetslokaler än: 
60 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 
50 dB(A) samtliga dygn nattetid ( kl. 22-07) 
55 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt lördag, söndag och helgdag (kl. 07-18). 

 
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 instängslat. 
 
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 procent 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. 
 
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. 
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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, yrkar om tillstånd till fortsatt och utökad 
verksamhet för kretsloppcentralen på fastigheten Bista 3:24 i Bålsta, Håbo 
kommun. Ansökan omfattar att få mottaga, omlasta och mellanlagra högst 90 ton 
icke farligt avfall vid något enskilt tillfälle samt mottaga och mellanlagra vid 
något enskilt tillfälle högst 16,5 ton farligt avfall, fördelat på 1 ton oljeavfall, 
1,5 ton blybatterier, 10 ton elektriska och elektroniska produkter, 2 ton kyl- och 
frysskåp och 2 ton övrigt farligt avfall. 
 
Bolaget har bedrivit verksamhet på platsen sedan år 1988. Skälet till att Bolaget 
ansöker om nytt tillstånd för verksamheten är att mängden farligt avfall ökar och 
riskerar därför att överskrida de tidigare anmälda mängderna. I syfte att uppnå de 
kommunala målen om ökad återanvändning och återvinning med minskad 
deponering som följd anses behovet av kretsloppscentralen vara stort. Kraven på 
återvinning i stället för deponering ökar också genom förbud mot deponering av 
utsorterat brännbart avfall och förbud mot deponering av organiskt avfall. 
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Ärendets handläggning 
Enligt 6 kap. 4 § MB skall den som avser att bedriva verksamhet som är 
tillståndspliktig tidigt samråda med Länsstyrelsen och enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda. Tidigt samråd med Länsstyrelsen och miljökontoret i Håbo 
kommun hölls den 20 april 2004 i miljökontorets lokaler i Bålsta, Håbo kommun. 
 
 
 
 
Efter mötet gjordes en syn av anläggningen. Vid mötet framförde Länsstyrelsen 
bland annat att prövningen av omlastning av avfall är frivillig. Miljökontoret 
ansåg att elavfallet bör regnskyddas samt att det är trångt på anläggningen. 
Verksamheten bedrivs i ett industriområde. Det är mer än 600 meter till närmaste 
bostadshus. Därför bestämdes kretsen enskilda som ska bjudas in till tidigt samråd 
till omgivande grannar i industriområdet. Grannarna hade kallats till samrådsmöte 
den 19 maj 2004 genom utskickad information om ärendet utdelat i brevlåda. Till 
samrådsmötet kom vare sig inbjudna verksamhetsutövare eller fastighetsägare. 
Länsstyrelsen beslutade den 8 oktober 2004 (551-3783-04) enligt 6 kap. 4 § MB 
att den planerade verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Tillståndsansökan enligt 9 kap. MB inkom den 24 november 2004. En miljö-
konsekvensbeskrivning var bifogad ansökan. Länsstyrelsen begärde 
kompletteringar av ansökan och kompletteringar inkom den 3 februari 2005. 
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes i Uppsala Nya tidning 
och Enköpings-Posten den 9 februari 2005. Ansökan remitterades för yttrande till 
Kommunstyrelsen och Tillståndsnämnden, båda i Håbo kommun. Tillstånds-
nämnden har inkommit med yttrande. Bolaget har avstått från att bemöta 
inkommet yttrande från Tillståndsnämnden. 
 
Bolaget har fått del av Länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet och har beretts 
tillfälle att komma in med synpunkter. Bolaget har inte hörts av sig inom 
föreskriven tid. 
 
BOLAGETS TALAN 
 
Ansökan med yrkanden och åtaganden 
Som anförts ovan yrkar Bolaget om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på 
den i ärendet aktuella kretsloppscentralen. Bolaget föreslår att följande villkor 
skall gälla. 
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l. 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 vid närmaste 
bostäder inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än: 
55 dB(A) dagtid (kl. 07-18), 50 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) och lördag, sön- och 
helgdag (kl. 07-18) samt 45 dB(A) nattetid (kl. 22-07).  
 
 
 
 
 
 
3. Uppstår problem från verksamheten med 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 problemen.  
 
4. Området skall vara stängslat. 
 
Åtaganden 
Bolaget är certifierat enligt ISO 14 000 och ISO 9000 och har arbetat in rutiner för 
egenkontroll i dessa system. För anläggningen finns anläggningspärm upprättad 
med angivande av rutiner avseende mottagning och kontroll av inkommande och 
utgående avfall. 
 
Teknisk beskrivning 
Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bl.a. följande. 
• Verksamheten kommer att bedrivas på likartat sätt som sker idag. Skillnaden 

är de utökade mängderna avfall. Dock kan viss minskning av omlastning av 
hushållsavfallet förväntas till följd av ökad återvinning och källsortering. 

 
Följande verksamheter bedrivs inom fastigheten:  
• Kretsloppscentral för hushållens grovavfall. Hushållen lämnar de sorterade 

restprodukterna i uppmärkta behållare som sedan transporteras vidare till 
behandlingsanläggningar för återvinning eller deponi. 

 
• Miljöstation för hushållens farliga avfall. Det farliga avfallet som lämnats vid 

stationen sorteras, emballeras och transporteras därefter av Ragn-Sells 
Specialavfall AB till Ragn-Sells mellanlager på Högbytorp i Bro kommun. 
Efter eventuell omemballering transporteras det farliga avfallet till godkänd 
slutlig omhändertagare företrädesvis SAKAB, RECI och El-Kretsen. 
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Färgburkar sändes till Ragn-Sells kryoanläggning i Halmstad för 
metallseparering. 

 
• Omlastning av hushållsavfall. Omlastning sker av insamlat hushållsavfall från 

Håbo och Upplands-Bro kommuners abonnenter. Insamlingsfordonen om-
lastar hushållsavfallet till större containers för vidare transport till 
förbränningsanläggning. 
 

Följande avfallsslag tas emot på kretsloppscentralen; elektronik, textil & kläder, 
metall, trädgårdsavfall, däck, batterier, brännbart, förpackningar, kyl och frys, rent 
trä och en resterande del som går till deponi. 
 
Personal vid anläggningen anvisar lossningsplats för inkommande grovavfall från 
hushåll. Trä, metall, papper, plast och deponirest lämnas av allmänheten direkt i 
 
 
 
containers. När en container är full stängs den med galler för vidare transport. 
Elektriskt och elektroniskt avfall lämnas i därför avsedda burar innan vidare 
transport. Kylmöbler placeras på hårdgjord yta. Ris lämnas i därför avsedd 
tippficka. Farligt avfall lämnas i miljöstationen i samråd med personalen på 
anläggningen. 
 
Omlastning av hushållsavfall sker vid den befintliga omlastningsstationen som är 
lokaliserad på samma fastighet som kretsloppscentralen. Omlastningen sker från 
sopbilarna till större containrar för vidare transport till i huvudsak förbränning. 
 
Utsläpp till vatten 
Samtliga ytor där avfall hanteras är hårdgjorda med asfalt. Avrinning från 
hårdgjorda ytor inom området sker via dagvattendike som mynnar i Lillsjön. 
Sanitärt avloppsvatten från personalutrymmen avleds till kommunalt 
avloppsledningsnät. Genomsläppligheten i diket bedöms som god, varför det är 
osäkert hur stora mängder dagvatten som verkligen når Lillsjön. Målsättningen är 
att avfallet skall nederbördsskyddas så långt möjligt så att mängden förorenat 
dagvatten minimeras. 
 
Lukt samt utsläpp till luft 
Bolaget har under lång tid bedrivit verksamhet vid anläggningen, inga klagomål 
om störande lukt har förekommit. Transporternas påverkan på luftkvaliten i lokalt 
perspektiv bedöms som ringa. Cirka 8 tunga transporter trafikerar anläggningen 
per vardag. Chaufförerna har utbildning i bränslesnål körning, endast miljödiesel 
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används som drivmedel.  En majoritet av de personbilar som trafikerar 
Dragrännan har som mål att besöka återvinningscentralen. 
 
Buller 
Buller som genereras inom anläggningen är främst av momentan karaktär. 
Bullerkällorna från verksamheten är tippning samt transporter till och från 
anläggningen. Ingen verksamhet bedrivs efter kl. 20.00. 
 
Mark 
Avfallet mellanlagras huvudsakligen i containers och det farliga avfallet i särskild 
miljöstation. Ytorna är hårdgjorda med asfalt. Risk för spridning av föroreningar 
till mark i nämnvärd omfattning anses därför inte föreligga. 
 
Energi 
Energiförbrukningen på anläggningen uppgår till cirka 77 000 kWh/år. Endast 
elektrisk energi används. Av förbrukningen går cirka 20 000 kWh/år till 
uppvärmning av lokaler och övrig drift inom området. Komprimatorn står för 
 
 
 
 
huvuddelen av energianvändningen, 57 000 kWh/år. Bolaget anger att 
komprimatorn används så energisnålt som möjligt, några särskilda övriga 
energibesparande åtgärder har inte bedömts nödvändiga. 
 
Lokalisering 
Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att den sökta verksamheten inte kommer till stånd. För 
bolaget innebär nollalternativet att verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas 
på samma plats som idag men anläggningen kommer inte ha möjlighet att motta 
de förväntat ökade mängder av farligt avfall och verksamheten kommer därför att 
vara begränsad framöver.  
 
Alternativa lokaliseringar 
En möjlig lokalisering är norr om den befintliga anläggningen. Området består till 
stor del av skog och sankmark. För området finns ingen gällande detaljplan. 
Marken består av grovmo och glacial lera men gränsar till åsens isälvsavlagringar. 
Infiltrationshastigheten för dagvatten i mark kan antas vara något lägre än på den 
befintliga anläggningen beroende på förekomsten av lera. Grundvattenytan kan 
antas ligga nära markytan. Platsen har samma förutsättningar avseende 
transporter, buller m.m. som om den är lokaliserad till Dragets industriområde. 
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Utvärdering 
Bolaget förordar av flera anledningar sitt huvudalternativ. 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 en 
omlokalisering inte bedöms som realistiskt. De eventuella miljövinsterna kan ej 
anses motivera en omlokalisering. 
 
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. Då transporter 
är en betydande källa till utsläpp till luft utbildar bolaget chaufförerna inom 
verksamheten i att köra bränslesnålt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttranden 
Yttrande har inkommit från Tillståndsnämnden i Håbo kommun. Av nämndens 
yttrande framgår följande. Bolaget uppger i ansökan att företaget avser att bedriva 
verksamheten på samma sätt som idag, men att mängden källsorterat avfall och 
farligt avfall ökar. I ansökan föreslås villkor för verksamheten som gäller 
riktvärden för buller, olägenheter p.g.a. lukt och skadedjur samt att området skall 
vara stängslat. Bolagets verksamhet är belägen på en grusås, vilket medför risker 
för att grundvattnet kan förorenas om en olycka skulle ske vid hantering av det 
farliga avfallet. Omfattningen av den hanteringen bedöms dock inte vara så stor 
att risken för utsläpp inte skall kunna minimeras. Om mängderna flytande farligt 
avfall skulle öka behöver verksamheten anpassa förvaringssättet eller rutiner för 
att säkerställa att invallningsvolymen kring det flytande farliga avfallet är 
tillräcklig. Tillsynsmyndigheten anser även att ett villkor angående hanteringen av 
flytande farliga avfallet bör ingå i tillståndet. Verksamhetens lokalisering i 
dagsläget har inte medfört klagomål från boende i kommunen eller från företagen 
i Dragets industriområde. Lokaliseringen bedöms som lämplig för bolagets 
verksamhet. 
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Sökandens bemötande av yttrande 
Bolaget har avstått från att bemöta tillståndsnämndens yttrande. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING  
 
Verksamheten klassas enligt bilagan till förordningen (1989:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd med SNI-koderna 90.002-4 (prövningsnivå C) och 
90.005-1 (prövningsnivå B). Prövning av verksamheten med SNI- kod 90.002-4 
utgör således en frivillig tillståndprövning från Bolagets sida. 
 
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 
Fastigheten med avfallsanläggningen regleras inte av någon detaljplan. Håbo 
kommuns översiktsplan antogs den 14 juni 1999. Området där avfalls-
anläggningen är belägen regleras av en fördjupad översiktsplan antagen 
den 15 april 2002. Området är avsatt som industrimark. 
 
 
 
 
 
Lokalisering/Hushållningsbestämmelser 
Enligt 2 kap. 4 § första stycket MB skall för verksamheten väljas en plats som är 
lämplig bl.a. med hänsyn till reglerna i 3 och 4 kap. MB. Avfallsanläggningen är 
belägen i ett industriområde invid Bålstaåsen, Dragets industriområde. Nordväst 
om anläggningen och E18 ligger lilla Ullfjärden, vilken är klassificerad som 
riksintresse för naturvården. Sydost om tillfartsvägen ligger Lillsjön som har sin 
avrinning till Mälaren. Området kring Lillsjön betraktas som ett område med högt 
naturvärde. Bolagets verksamhet bedöms inte påverka angivna områden. 
 
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 angett alternativ lokalisering för verksamheten. 
 
Länsstyrelsen anser att huvudalternativet till lokalisering, med de skyddsåtgärder 
och den hushållning med råvaror och energi som Bolaget föreslagit uppnår 
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ändamålet med verksamheten med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Tillståndsnämnden i Håbo kommun har i sitt yttrande angett att 
lokaliseringen bedöms som lämplig för bolagets verksamhet. Huvudalternativet 
innebär lokalisering inom etablerat industriområde med god logistik. I regeringens 
proposition 2002/2003:117 (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 el- värmeförsörjning, vatten- och avloppshantering samt 
trafiknätet. 
 
Av ansökan framgår att sanitetsavlopp från personalutrymmen inom anläggningen 
leds till kommunalt avloppsnät.  
 
Motivering av villkor 
Närmaste bostadsområde ligger drygt 600 meter från anläggningen, medans andra 
näringsverksamheter omger Bolagets verksamhetsområde. Några bullerstörningar 
orsakade av bolagets verksamhet bör därför normalt inte drabba bostäder. 
Länsstyrelsen anser, trots det, att det är motiverat att ange begränsningsriktvärden 
för buller avseende såväl bostäder som omgivande näringsverksamheter. Natur-
vårdsverkets utomhusriktvärden vid nyetablering skall tillämpas (Naturvårds-
verkets råd och riktlinjer 1978:5). 
 
Området skall vara stängslat, förutom att hålla obehöriga ifrån platsen har 
instängslingen en viktig funktion genom att hindra eventuellt kringflygande skräp 
att nå omgivningen. 
 
 
 
 
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. 
 
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 
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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 
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 miljöskydds-
handläggare Lars Andersson, miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
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