BESLUT

1 (2)

2014-03-13

Dnr: 551-424-2013
Anl.nr: 0484-220

Outokumpu Stainless Tubular Products AB
Nyby Industriområde
Box 48
644 21 Torshälla

Miljöprövningsdelegationen

Delgivningskvitto

Upphävande och återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen för Outokumpu Stainless Tubular Products
AB på fastigheten Torshälla 4:35 i Eskilstuna kommun
1bilaga

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver, med stöd
av 24 kap. 8 § 1b miljöbalken koncessionsnämndens beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen den 5 juni 1974 (nr 64/74, dnr Ä 2/73) och Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen den 19 juni 1986 (dnr
11.1821-392-86) samt återkallar med stöd av 24 kap. 3 § miljöbalken koncessionsnämndens beslut om tillstånd den 4 mars 1977 (nr 22/77, dnr Ä 38/76) på fastigheten Torshälla 4:35 i Eskilstuna kommun, för Stainless Tubular Products AB (bolaget), orgnr 556057-8592.

Redogörelse för ärendet
Bolaget har den 21 januari 2013 inkommit med en ansökan om att gällande tillstånd enligt miljöskyddslagen ska upphävas. Ansökan om upphävande kompletterades den 18 februari 2013.
Som grund för ansökan om upphävande anges att verksamheten har avslutats i
januari 2012 och att något nytt tillstånd inte kommer att behövas i framtiden.
Ansökan remitterades till Länsstyrelsen i Södermanlands län och Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun. Länsstyrelsen och nämnden har inget att
erinra mot att tillstånden upphävs.

Miljöprövningsdelegationens överväganden
Enligt 24 kap. 8 § 1b miljöbalken får tillståndsmyndigheten efter ansökan av tillståndshavaren besluta att upphäva ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet om
verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten och verksamheten slutligt har
upphört.
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Enligt 24 kap 3 § första stycket 5 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller
delvis återkalla ett tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet om verksamheten har
slutligt upphört.
Eftersom den verksamhet som tillstånden avsåg har upphört samt att verksamheten
har anmälts till tillsynsmyndigheten föreligger inget hinder att upphäva bolagets
tillstånd enligt miljöskyddslagen. Miljöprövningsdelegationen finner därför att ansökan kan bifallas.
Miljöprövningsdelegationen har vid genomgång av vilka tillstånd som gäller för
verksamheten funnit att koncessionsnämndens beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen den 4 mars 1977(nr 22/77, dnr Ä 38/76) reglerar den nu upphörda
verksamheten. Detta har bekräftats av tillsynsmyndigheten. Miljöprövningsdelegationen återkallar därför på eget initiativ detta tillstånd.
Upplysningsvis kan nämnas att i och med att tillståndet från 1986 upphävs genom
nu aktuellt beslut upphör med automatik de slutliga villkor, som meddelades genom
beslut den 2 februari 1990 (dnr 2410-11517-88).
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 Lars
Andersson, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare
Greger Drougge, miljöskyddsenheten.
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