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Upphävande av tillstånd enligt miljöbalken för AB Idesta 

Kök på fastigheten Valkyrian 38 i Eskilstuna kommun  
1 Bilaga 

 

Beslut 
 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver med stöd 

av 24 kap. 8 § punkt 1a miljöbalken Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 

19 september 1995, dnr 2410-8792-93, om tillstånd enligt miljöbalken för AB 

Idesta Kök (bolaget), orgnr. 556029-2095, på fastigheten Valkyrian 38 i Eskilstuna 

kommun. 

 

Redogörelse för ärendet 
 

Bolaget har den 12 mars 2014 inkommit med en ansökan om att tillståndsbeslutet 

den 19 september 1995, dnr 2410-8792-93, ska upphävas. Ansökan kompletterades 

den 27 mars 2014. Som grund för ansökan anförs att verksamheten inte längre är 

tillståndspliktig. Bolaget har anmält verksamheten till tillsynsmyndigheten. 

 

Ansökan remitterades till Länsstyrelsen i Södermanlands län och Miljö- och 

räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun. Länsstyrelsen i Södermanlands län 

och Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun har inget att erinra 

mot att tillståndet upphävs.  

 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 
 

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

tillståndshavaren besluta att upphäva ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet om 

verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för 

verksamheten har upphört. 

 

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 miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen finner 

därför att ansökan kan bifallas. 

  

Hur man överklagar 

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

bilaga 1. 

AB Idesta Kök 

Björksgatan 6 B 

Box 1124 

631 80 Eskilstuna 

 

Delgivningskvitto 

Miljöprövningsdelegationen 
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Miljöprövningsdelegationen 

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

länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och miljöskyddshandläggare Lars 

Andersson, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare 

Greger Drougge, miljöskyddsenheten. 

 

 

 

 

Gunnar Ljungqvist  Lars Andersson 

 

 

 

 

   Greger Drougge 

 

Bilagor: 

1. Hur man överklagar 

 

Sändlista: 

Naturvårdsverket 

Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstnämnden 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

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

Akten 

Miljöskyddsenheten (GD och IMA) 

Rättsenheten (GL och AI) 


