
 BESLUT 1 (2) 
 

 2013-12-12 Dnr: 551-5954-2013 

  Anl.nr: 1980-104 

   

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Hamnesplanaden 3 

TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

 

 

 

 
Delgivningskvitto 

 

Upphävande av tillstånd enligt miljöskyddslagen för ABB 

AB LV Motors på fastigheten Kv Örjan 1 i Västerås 

kommun 
1 bilaga 

 

Beslut 
 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver, fr.o.m. den 

1 januari 2014, med stöd av 24 kap. 8 § 1a miljöbalken Länsstyrelsens i Västman-

lands län beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen den 14 januari 1992, dnr 2410-

6879-91, och beslut om ändringstillstånd den 13 augusti 1997, dnr 2410-2235-97, 

på fastigheten Kv Örjan 1 i Västerås kommun, för ABB AB LV Motors (bolaget), 

org.nr. 556029-7029. 

 

Redogörelse för ärendet 
 

Bolaget har den 28 oktober 2013 inkommit med en ansökan om att gällande till-

stånd enligt miljöskyddslagen fr.o.m. den 1 januari 2014 ska upphävas. Ansökan 

om upphävande kompletterades den 9 december 2013. Som grund för ansökan 

anförs att verksamheten inte längre är tillståndspliktig eftersom förbrukningen av 

organiska lösningsmedel är mindre än 25 ton per kalenderår vilket är gränsen för 

tillståndsplikt enligt 19 kap. 2 § 39.20 miljöprövningsförordning (2013:251). 

Bolaget har anmält verksamheten till tillsynsmyndigheten. 

 

Ansökan remitterades till Länsstyrelsen i Västmanlands län och Miljö- och 

konsumentnämnden i Västerås kommun. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 

Västerås kommun anger i yttrande att en anmälan från bolaget har mottagits men att 

inte Miljö- och konsumentnämnden tagit ställning till anmälan. Med anledning av 

detta avstår Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att lämna synpunkter över 

bolagets ansökan. 

 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 
 

Enligt 24 kap. 8 § 1a miljöbalken får tillståndsmyndigheten efter ansökan av till-

ståndshavaren besluta att upphäva ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet, om 

verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för 

verksamheten har upphört. 
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Miljöprövningsdelegationen 
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Miljöprövningsdelegationen 

 Eftersom den verksamhet som tillståndet avsåg inte längre är tillståndspliktig samt 

att verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten föreligger inget hinder att 

upphäva bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. Miljöprövningsdelegationen 

finner därför att ansökan kan bifallas. 

 

Upplysningsvis kan nämnas att i och med att tillståndet från 1992 upphävs genom 

nu aktuellt beslut upphör med automatik de slutliga villkor som meddelades genom 

beslut den 16 april 1996, dnr 2410-15-96, samt beslutet den 28 maj 2008, dnr 551-

159-08, om mildring av villkor.  

  

Hur man överklagar 

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

bilaga 1. 

 

 

Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit 

länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-Marie 

Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare 

Greger Drougge, miljöskyddsenheten. 

 

 

 

 

Annika Israelsson  Ing-Marie Askaner 

 

 

 

 

   Greger Drougge 

 

Bilagor: 

1. Hur man överklagar 

 

Sändlista: 

Naturvårdsverket 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Västerås kommun, Miljö- och konsumentnämnden 

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

Akten 

Miljöskyddsenheten (GD och IMA) 

Rättsenheten (AI) 


