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Dnr: 551-6702-2012
Anl.nr: 0380-103

Albinssons Verkstads AB
Bergsbrunnagatan 3
729 29 Uppsala

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Upphävande av tillstånd och villkor samt avslut av prövotid enligt 9
kap. miljöbalken gällande Albinssons Verkstads AB på fastigheten
Boländerna 8:2 i Uppsala kommun
Kod enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 28.50
2 bilagor

BESLUT
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar
Miljöprövningsdelegationens beslut den 17 april 2012 på så sätt att tillståndet
meddelat den 25 november 2010 för Albinssons Verkstads AB (orgnr. 5562005818) ska upphöra gälla den 30 juni 2013.
Miljöprövningsdelegationen beslutar vidare att avsluta det prövotidsförfarande som
föreskrevs i ovan angivna tillstånd och upphäver utredningsuppdragen U1 och U2.
Vidare upphäver Miljöprövningsdelegationen villkor 2 och 10.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tidigare beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län meddelade den 25
november 2010 Albinssons Verkstads AB (bolaget) tillstånd, dnr 551-9191-08,
enligt 9 kap. miljöbalken för varmförzinkningsverksamhet på fastigheten
Boländerna 8:2 i Uppsala kommun. I tillståndet föreskrevs bland annat följande
villkor om skyddsåtgärder och inlämnande av energiplan samt prövotidsutredningar
om reningsteknik och stoftutsläpp.
2. De av Albinssons i Uppsala Verkstads AB åtagna skyddsåtgärderna;
- hela anläggningen ska vara inbyggd med ytterväggar och tak
- kärl för uppsamling av betvätska
- reningsanläggning över betbadet
- skyddstak över galvaniserat gods
ska vara utförda senast den 15 augusti 2012. Ny beläggning av golv och gård
ska vara utförd senast den 30 juni 2014.
10. En energikartering ska upprättas innehållande en utredning av de faktiska
förhållandena vad gäller energianvändning och förslag på förbättringar.
Energiplanen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast den 31 december
2012.
POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3
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E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Länsstyrelsen uppskjuter med stöd av 22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 §
första stycket 10 MB frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp
till luft av oorganisk klor och stoft från verksamheten.
U1. Under prövotiden ska Albinssons i Uppsala Verkstads AB testa vald
reningsteknik för betbaden. Av redovisningen ska framgå skälen för vald
reningsanläggning samt förslag till slutliga villkor för utsläpp av oorganiska
klorföreningar från betbaden, med angivande av hur kontrollen ska ske.
U2. Albinssons i Uppsala Verkstads AB ska utreda hur de diffusa
stoftutsläppen från zinkgrytan kan minimeras. Vidare ska undersökas
möjligheterna att klara en högsta stofthalt om 5 mg/m3 ntg samt de
ekonomiska konsekvenserna av detta. Redovisningen ska dessutom innehålla
uppgifter om relevanta metallers halter i stoftet och beräknade årsutsläpp av
respektive metall. Med utredningen som grund ska Albinssons i Uppsala
Verkstads AB redovisa förslag till slutliga villkor för stoftutsläpp och
organiska klorföreningar med angivande av hur kontrollen ska ske.
Bolaget ska senast den 31 december 2012 redovisa ovanstående utredningar
(U1 och U2) till Länsstyrelsen.
Efter begäran av bolaget beslutade Miljöprövningsdelegationen den 17 april 2012,
dnr 551-412-2012, om ändring av tillståndet och förlängde tiden för genomförande
av skyddsåtgärder enligt villkor 2 till den 31 december 2012 samt beslutade att
tillståndet skulle upphöra att gälla från och med den 1 januari 2013. Skälet var att
verksamheten enligt bolaget skulle avvecklas.
Ärendets handläggning
Bolaget har den 31 oktober 2012 inkommit med en ansökan om att senarelägga
tidpunkten för när återkallelse av meddelat tillstånd för bolaget ska träda i kraft.
Bolaget har därutöver även ansökt om villkorsändring.
Ansökan remitterades till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun,
Uppsala Vatten och Avfall AB, Länsstyrelsen Uppsala län samt till bolaget
närliggande verksamheter/fastighetsägare Total Telefoni AB, Skanska Sverige AB
och Logg Grafiska i Uppsala AB. Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har inkommit den 27 november 2012. Yttrande från Länsstyrelsen har inkommit
den 30 november 2012.
Ansökans innehåll
Bolagets ansökan innehåller bland annat yrkanden och åtaganden samt skäl för
återtagande av återkallat tillstånd och villkorsändring. Bolaget har i huvudsak angett
följande.
Bolaget yrkar om ytterligare tid om 6 månader för att under denna tid hantera
de åtaganden som finns gentemot intressenter så som miljökontoret, bank,
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kunder samt anställda fram till den 30 juni 2013. Vidare yrkar bolaget om en
förlängning av villkor 2 till den 30 juni 2013 samt upphävande av villkor 10,
U1 och U2.
Bolaget åtar sig att avsluta förzinkningsverksamheten från och med den 1 juli
2013 och därefter sanera fastigheten före årets utgång enligt av miljökontoret
godkänd saneringsplan.
Grunden och skälen för bolagets yrkanden är att saneringsarbetena inte kan
påbörjas förrän tjälen gått ur marken, samt att utnyttja tiden fram till dess
genom att fortsätta förzinkningsverksamheten för att möjliggöra;
 att intäkter från verksamheten ger den ekonomiska säkerhet som krävs
för banklån till saneringskostnaden,
 att fastigheten kan säljas till en seriös köpare,
 att en förutsättning för genomförandet av saneringsplanen är att
fastigheten försäljs, samtidigt som en genomförd sanering är en
förutsättning för en lyckad försäljning,
 att personalen får en rimlig tid att söka nya arbeten,
 att kunderna ges en frist att utarbeta förzinkningsalternativ med minsta
möjliga miljöpåverkan,
vilket medför att saneringen av den förorenade marken kan genomföras på ett
ansvarsfullt och för alla intressenter långsiktigt hållbart sätt.
Remisser
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att återtagandet av det upphävda
tillståndet under en begränsad tidsperiod, fram till den 1 juli 2013 kan
genomföras med de i anmälan förslagna förändringar av villkorspunkterna.
Det är dock viktigt tillståndet tidsbegränsas och inte förlängs. Om
verksamheten ska fortgå så är de villkorspunkter som finns i tillståndet viktiga
för att långsiktigt säkra att ingen risk föreligger för människors hälsa eller
miljön.
Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att skälet till förlängningen, att
finansieringen och utförande av efterbehandlingen av den förorenade
fastigheten till fördel genomförs under sommaren är tillräckligt.
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen avstår från att lämna synpunkter i ärendet.
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län finner att det finns
skäl att skjuta fram tidpunkten för när meddelat tillstånd ska upphöra att gälla,
särskilt med beaktande av de miljövinster en sanering av fastigheten skulle
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innebära. Tidpunkten för när tillståndet upphör att gälla senareläggs till den 30 juni
2013.
Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit i ärendet finns skäl för att
avsluta den föreskrivna prövotiden vad avser utsläpp till luft av oorganiska
klorföreningar och stoft samt upphäva utredningsuppdragen U1 och U2.
Med den planerade avvecklingen av verksamheten bedömer
Miljöprövningsdelegationen att villkor 2 och 10 får anses vara strängare än
nödvändigt och finner att villkor 2 och 10 ska upphävas.
UPPLYSNINGAR
Eftersom gällande tillstånd, meddelat den 25 november 2010, upphävs från och med
den 30 juni 2013 finns därefter ingen möjlighet att bedriva verksamheten vidare
utan att ny tillståndsprövning kommer till stånd.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Se bilaga 2.

Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Åke
Mauritzson, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare
Greger Drougge, miljöskyddsenheten.

Annika Israelsson

Åke Mauritzson

Greger Drougge
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BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala,
----------------------Akten
Miljöskyddsenheten (ÅM och GD)
Rättsenheten (AI)

