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Avslag av ansökan om villkorsändring gällande TPC Components 

AB på fastigheten Jutboda 1:3 i Hallstahammars kommun 
Kod enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 27.50 

3 bilagor 

 
BESLUT 

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslår TPC 

Components AB:s (bolaget), orgnr. 556325-8424, ansökan om ändring av villkor i 

tillståndet den 2 december 2010. 

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

 

Tidigare beslut 

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 2 

december 2010 om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för bolaget på fastigheten 

Jutboda 1:3. I villkor 4 i tillståndsbeslutet begränsas den totala utegående 

processvattenmängden från verksamheten till högst 2000 m
3
/år. Vidare uppsköt 

Miljöprövningsdelegationen under en prövotid vilka slutliga villkor som ska gälla 

för utsläppen till vatten. 

 

Ärendets handläggning 

 

Bolaget har den 2 mars 2011 inkommit med ansökan, om ändring av villkor i 

gällande tillstånd enligt miljöbalken, till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den 1 

juni 2012 trädde en ny förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer i 

kraft. Där anges att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län i 

fortsättningen ska bereda och besluta i frågor om tillstånd med mera till miljöfarlig 

verksamhet för såväl Södermanlands och Västmanlands som Uppsala län. Bolagets 

ansökan överlämnades därför till Länsstyrelsen i Uppsala län för vidare 

handläggning. 

 

Ansökan har remitterades till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hallstahammars 

kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län. De inkomna yttrandena bifogas 

som en ytterligare information. 

 

Ansökan om ändring av villkor 

 

Bolaget har i huvudsak angett följande i ansökan: 

TPC Components AB 

Box 517 

734 27 Hallstahammar 

 

Delgivningskvitto 

Miljöprövningsdelegationen 
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Miljöprövningsdelegationen 

 

Bolaget begär villkorsändring i miljötillståndet med diarienummer 551-13908-07.  

Begäran om villkorsändringen avser total mängd utgående processavloppsvatten 

som enligt tillståndet inte får överstiga 2000 m
3
/år. Bolaget anser att total mängd 

processavloppsvatten måste normeras mot produktionsvolymen. I dagsläget ligger 

bolagets produktionstakt på ca 1000 ton/år och mängden processavloppsvatten 

uppgår då till cirka 1500 m
3
/år. Vid en produktionsvolym på 3000 ton/år som 

tillståndet avser, kommer bolaget inte att kunna innehålla villkor 4 om en total 

mängd utgående processavloppsvatten om maximalt 2000 m
3
/år. Vid bolagets 

yrkande om en total mängd utgående processavloppsvatten om 2000 m
3
/år 

missbedömde bolaget produktionsvolymens påverkan på den totala mängden 

utgående processavloppsvatten. Nu då bolaget har haft möjlighet att under en längre 

tid följa produktionsvolymens påverkan på utgående processavloppsvatten beräknar 

bolaget att en produktionsvolym på 3000 ton/år kommer att kunna medföra en total 

mängd utgående processavloppsvatten på 5000 m
3
/år. 

 

Eftersom bolaget strävar efter att minska mängden processavloppsvatten yrkar 

bolaget att villkor 4 ändras till att total mängd utgående processavloppsvatten inte 

får överstiga 4000 m
3
/år. 

 

Vid en ökad produktionsvolym kommer samtliga idag mätta processavloppsvatten 

att öka relativt proportionerligt under förutsättning att produktmixen är densamma 

som idag. Skulle en förskjutning ske mot mer premiumgods kommer 

processavloppsvattnet från penetrantanläggningen och röntgenanläggningen öka 

mer än övrigt processavloppsvatten. 

 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN 

 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en fördubbling av utsläppen av 

processavloppsvatten med dess förändrade påverkan på recipienten är en ändring 

som omfattas av förprövningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 5 § tredje 

stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sådana 

ändringar får komma till stånd först sedan ett samråds- och prövningsförfarande 

enligt miljöbalken genomförts. Vid mindre omfattande tillståndspliktiga ändringar 

kan samrådet följas av ett förenklat prövningsförfarande enligt 16 kap. 2 § tredje 

stycket miljöbalken (ändringstillstånd).   

 

Ändringar med hänvisning 24 kap. 8 § miljöbalken får endast ske om det är 

uppenbart att ett villkor inte längre behövs, är strängare än nödvändigt, eller om 

ändringen är påkallad av omständigheter som inte kunnat förutses när tillståndet 

meddelades. Med hänvisning till ovanstående och mot bakgrund av att ett 

prövotidsförfarande gällande utsläpp av processavloppsvatten fortfarande pågår 

bedömer Miljöprövningsdelegationen det inte vara möjligt att utifrån dessa 

prövningsgrunder ändra villkoret. Eftersom påverkan på recipienten från nuvarande 

tillståndsgiven processvattenmängd inte är utredd finns i detta sammanhang ingen 

möjlighet att värdera ytterligare utsläpp. Miljöprövningsdelegationen bedömer att 

en fördubbling av utsläppen inte kan hanteras som en villkorsändring enligt 24 kap 

8 § miljöbalken och att bolagets ansökan därför bör avvisas.  
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Miljöprövningsdelegationen 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att en prövotidsutredning angående bland 

annat slutliga villkor för föroreningsinnehåll i utgående processvatten från 

verksamheten har inlämnats från bolaget. Denna prövotidsredovisning handläggs i 

ett separat ärende hos Miljöprövningsdelegationen (dnr 5515980-2012) 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se  

bilaga 1. 

 

Detta föreläggande har beslutats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 

i Uppsala län. I beslutet har deltagit länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, 

och miljöskyddshandläggare Åke Mauritzson, miljösakkunnig. Ärendet har 

föredragits av miljöskyddshandläggare Greger Drougge, miljöskyddsenheten. 

 

 

 

 

Gunnar Ljungqvist  Åke Mauritzson 

 

 

 

 

   Greger Drougge 

 

BILAGA 

1. Hur man överklagar 

2. Yttrande om komplettering från Hallstahammars kommun 

3. Yttrande om komplettering från Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 

 

 

KOPIA 

Bygg- och Miljönämnden, Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar 

Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås 

----------------------- 

Akten 

Miljöskyddsenheten (ÅM och GD) 

Rättsenheten (GL och AI) 


