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Setra Trävaror AB, Skutskär
Box 37
814 31 Skutskär

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för behandling av trä
och träprodukter med impregneringsmedel samt
tillverkning av träprodukter genom hyvling och sågning på
fastigheten Medora 168:118 i Älvkarleby kommun
Verksamhetskod 20.05, 8 kap. 1 § och 20.20, 8 kap 3 § enligt milj öprövningsförordningen
(2013:251. Verksamhet enligt 8 kap. I § utgör industriutsläppsverksamhet
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. milj öbalken, Setra Trävaror AB (bolaget), 556035-2196, tillstånd till
behandling av trä och träprodukter med impregneringsmedel samt hyvling och
sågning av träprodukter på fastigheten Medora 168:118 i Älvkarleby kommun.
Tillståndet gäller för impregnering av upp till 150 000 m3 trävirke per år samt
tillverkning av högst 300 000 m3 träprodukter genom hyvling och sågning per år.
Tillståndet gäller tills vidare.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.

2. Då mark tas i anspråk för nya byggnader eller andra anläggningar ska marken
undersökas med avseende på markföroreningar. Hanteringen av massor som
uppstår samt efterbehandlingsåtgärder ska utformas i samråd med
tillsynsmyndigheten (delegation).
3. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter till följd av damning och
nedskräpning undviks. Om störningar till omgivningen från verksamheten
uppkommer ska bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten genast vidta
skyddsåtgärder (delegation).

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

2 (23)

2017-04-25

Dnr: 551-4050-15

Miljöprövningstlelegationen

4. Utgående dagvatten från samtliga hanteringsytor inom verksamhetsområdet
ska, senast den 31 augusti 2019 genomgå slam- och oljeavskiljning innan
avledning till recipient. Oljenivålarm ska finnas i oljeavskiljaren och
slamnivåvarnare i deponeringskammare för slam. Tömning ska ske vid
behov. Olje- och slamavskiljaren ska vara rätt dimensionerad för sin
verksamhet och det ska finnas möjlighet till provtagning av utgående vatten
(delegation).
5. Utrustning för sanering av utsläpp och släckning av bränder ska finnas
tillgänglig inom verksamhetsområdet. Lock för att täta dagvattenbrunnar ska
finnas lätt tillgängliga. En plan för åtgärder och beredskap i händelse av
större läckage och bränder ska upprättas i samråd med den lokala
räddningstjänsten. Planen ska vara upprättad senast sex månader efter att
detta beslut vunnit laga kraft och därefter revideras och uppdateras vid
behov.
6. Farligt avfall samt kemiska produkter ska förvaras under tak på tät yta och
hanteringen i övrigt ske så att eventuella läckage inte förorenar
omgivningen. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall
gäller dessutom att lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att
minst den största behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlens volym
kan innehållas i invallningen. För impregneringsvätskor gäller att hela
volymen av koncentrat, impregneringsvätska för klass A-virke samt klass
AB-virke ska inrymmas inom den invallade volymen.
7. Förvaring av farligt avfall och kemiska produkter ska ske så att obehöriga
förhindras tillträde Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för
avdunstning minimeras. Farligt avfall och kemiska produkter som kan
reagera med varandra ska förvaras åtskilda.
8. Ett aktuellt egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas.
Programmet ska bland annat ange hur utsläppen (t.ex. utsläpp till luft,
vattenrecipient, buller) ska kontrolleras med avseende på mätmetod,
mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till egenkontrollprograrn ska
lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet tagits
i anspråk.
9. När tillståndet tas i anspråk eller innan verksamheten i sin helhet eller till
någon del upphör ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
Uppskjuten fråga
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket
milj öbalken upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för externt
industribuller.
Ul . Bolaget ska utreda möjligheten att innehålla de riktvärden som anges i tabell 1 i
Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller samt utreda möjligheten att innehålla de bullervärden som
bolaget yrkar på ska gälla för verksamheten. Utredningen ska visa bullersituationen
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vid fullt utnyttjande av tillståndet. Utredningen ska utföras av sakkunnig konsult
och följa de anvisningar som ges i Naturvårdsverkets rapport 6538. Bedömning av
bullerstörningen med avseende på maximal ljudnivå, störande ljudkaraktär och
ljudnivåns variation, samt konsekvensen av nattarbete ska särskilt beaktas och
redovisas.
Utredningen, med förslag till slutliga villkor, samt de ekonomiska konsekvenserna
av att innehålla bullervärdena i de två fallen ovan ska lämnas till
Miljöprövningsdelegationen senast den 31 december 2017. Till utredningen ska en
redovisning av ingående delar i kostnaderna för bullerdämpande åtgärder bifogas.
U2. Bolaget ska under prövotiden utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att
minska bolagets utsläpp av VOC. Utredningen ska baseras på VOC-utsläpp vid
maximalt utnyttjat tillstånd.
Utredningen, med förslag till slutliga villkor, samt de ekonomiska konsekvenserna
av att minska bolagets utsläpp av VOC, ska lämnas till Milj öprövningsdelegationen
senast den 31 mars 2018.
Pl. Till dess frågan avgjorts och slutliga villkor fastställts för buller ska följande
provisoriska föreskrift gälla.
Buller från anläggningen ska begränsas så att högre ekvivalent ljudnivå uppkommer
som riktvärde* utomhus vid närmaste bostäder än
55 dBA dagtid (klockan 06-18)
50 dBA kvällstid (klockan 18-22) samt lördag, söndag och helgdag (klockan 07-18)
45 dBA nattetid (klockan 22-07)
Momentana ljud nattetid (klockan 22-07) får som riktvärde* maximalt uppgå till 55
dBA vid bostäder.
*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, ålägger verksamhetsutövaren att vidta
åtgärder så att villkoret inte överskrids och förhindrar att ett överskridande upprepas.

Delegationer
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att godkänna alternativa lösningar för rening av
dagvatten (villkor 4) samt föreskriva om ytterligare villkor avseende markarbeten
(villkor 2) och olägenheter orsakade av verksamheten (villkor 3).
Igångsättningstid
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts
igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår
Återkallelse av tidigare beslut
Milj öprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § första stycket
milj öbalken av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län
tidigare meddelat tillstånd enligt milj öbalken daterat 18 juni 2002, dnr 2410-1411701, som medger en förbrukning av högst 300 000 m3 virke (råvara) per år.
Tillståndet medgav också att genom tryck och vaccumimpregnering
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träskyddsbehandla högst 50 000 m3 trävaror. Återkallelsen gäller från och med att
beslutet har vunnit laga kraft och tillståndet har tagits i anspråk.
Då träskyddsbehandling blev en verksamhet som endast var anmälningspliktig,
återkallades den del av tillståndet enligt ovan som berörde träskyddsbehandling, på
bolagets begäran, genom beslut av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
i Uppsala län den 8 april 2010, dnr 551-896-10.
Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad (se bilaga 2).
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att verksamheten numera är tillståndpliktig enligt 8 kap 1§
(2013:251) och omfattas även av industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tidigare tillståndsbeslut
Anläggningen har tillstånd enligt milj öbalken daterat 18 juni 2002,
dnr 2410-14117-01, som medger en förbrukning av högst 300 000 m3 virke (råvara)
per år. Tillståndet medgav också att genom tryck och vaccumimpregnering
träskyddsbehandla högst 50 000 m3 trävaror. Då träskyddsbehandling blev en
verksamhet som endast var anmälningspliktig, återkallades tillståndet för
träskyddsbehandling, på bolagets begäran, genom beslut av
Milj öprövningsdelegationen den 8 april 2010, dnr 551-896-10.
Samråd
Samråd med Länsstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun
genomfördes den 19 maj 2015. Länsstyrelsen beslutade att verksamheten innebär
betydande miljöpåverkan vilket innebär att samrådet, förutom med särskilt berörda,
också hölls med övriga berörda myndigheter och organisationer. Dessa gavs
möjlighet att inkomma med synpunkter genom utskick i form av infoblad till
närboende, i faun av e-post till myndigheter, företag och intresseorganisationer
samt annonsering i lokaltidningar och gratistidningen Norra Uppland. En närboende
har inkommit med synpunkter om damning i området. Bolaget avser med anledning
av detta utreda tekniska möjligheter att fånga upp damm innan spån lastas på lastbil
för borttransport.
Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 3 juli 2015. Efter kompletteringar kungjordes ansökan den 27 februari 2017 i
ortstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad och har remitterats till
Naturvårdsverket, Havs -och vattenmyndigheten, Myndigheten för
samhällsberedskap, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Samhällsbyggnadsnämnden i
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Älvkarleby kommun och Gästrike vatten AB. Gästrike vatten AB har inkommit
med yttrande. Bolaget har fått möjlighet att bemöta yttrandet.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
• Bolaget ansöker om tillstånd för tillverkning av högst 300 000 m3
träprodukter genom hyvling och sågning per år.
• Bolaget ansöker om att få behandla 150 000 m3 träprodukter med
träskyddsmedel per år. Bolaget ansöker om tillstånd för impregnering av
upp till 60 000 m3 trävirke per år vilket innebär en ökning från dagens
produktion med ca 26 000 m3 per år. Produktionsökningen är möjlig genom
fördela produktionen mer jämt över året. Inga ändringar i dagens
verksamhet eller nya installationer eller byggnader behöver göras för att
uppnå den högre produktionsnivån.
Åtaganden
Bolaget kommer att anpassa volymen impregnefingsvätska så att hela
volymen av koncentrat, impregneringsvätska för klass A-virke samt klass
AB-virke inryms inom den invallade volymen.
Förslag till villkor
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad
bolaget har åtagit sig i ärendet, såvida inte annat framgår av detta beslut.
Mindre ändringar får vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten.
2. Då mark tas i anspråk för nya byggnader ska marken undersökas med
avseende på markföroreningar. Hanteringen av de massor som uppstår samt
efterbehandlingsåtgärder ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten.
3. Spillvattenledningar får endast tillföras sanitärt avloppsvatten.
4. Förvaring av farligt avfall och kemiska produkter ska ske på tät yta som är
beständig mot det farliga avfall och den kemiska produkt som lagras, samt
skyddas mot nederbörd. Förvaringsytor ska vara invallade så att spill,
läckage eller liknande hålls kvar och kan omhändertas. Förvaring av farligt
avfall ska ske i ändamålsenliga behållare. Behållare för farligt avfall ska
vara märkta med avseende på avfallsslag och risker.
5. Hantering av farligt avfall och kemiska produkter ska ske så att utsläpp till
mark, vatten och luft motverkas. Vid risk för spill eller läckage ska
hanteringen ske på tät yta så att spridning till mark eller vatten förhindras.
Spill från hantering av farligt avfall och kemiska produkter ska omgående
samlas upp och tas omhand som farligt avfall.
6. Buller från verksamhet får som riktvärde vid närmaste bostäder ej överstiga
följande ekvivalenta ljudnivåer:
Dagtid 06.00-18.00, 55 dB(A)
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Kväll 18.00-22.00, 50 dB(A)
Natt 22.00-06.00, 45 d R(A)
Momentana ljud nattetid (kl. 22-06) får som riktvärde maximalt uppgå till
55 dB(A) vid bostäder.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten vid bolagets anläggning i Skutskär omfattar i huvudsak;
godsmottagning, klyvning, hyvling, tryckimpregnering, ytbehandling/måleri,
paketering och utlastning.

Klyvning/hyvling
Inom fastigheten finns byggnader för lager och förädling av hyvlade produkter.
Råvaran består av sågade trävaror som förädlas i en klyvlinje och två hyvellinjer.
De färdiga produkterna lagras på området. Vid tillverkningen uppstår biprodukter i
form av spån, vilket säljs vidare för tillverkning av spånbalar till djurhållning.
Impregneringsanläggning
Anläggningen är placerad i samma huvudbyggnad som övrig tillverkning.
Impregneringen genomförs enligt den så kallade fullcellmetoden. Virket placeras i
en tryckcylinder varefter vakuum appliceras. Vid uppnått vacuum tillsätts
impregneringslösningen och vaccum appliceras. Vid uppnått vaccum tillsätts
impregneringslösning och därefter läggs tryck på. När full inträngning i träet har
uppnåtts evakueras impregneringslösningen och nytt vaccum appliceras. Efter
avslutad process rinner överflödig impregneringslösning tillbaka till lagertanken.
Systemet är helt slutet.
Efter impregneringen läggs virket upp på en invallad avrinningsplatta inne i
impregneringshallen. Golvet är utformat så att ett eventuellt dropp pumpas tillbaka
till lagertanken. Virket förvaras på detta sätt en till två timmar, så att varorna är
droppfria. Därefter flyttas varorna till respektive lagerplats under tak på hårdgj ord
yta. Där står varorna i cirka tre dagar för att impregneringsvätskan ska fixeras,
innan leverans till kund kan ske.
Impregneringskemikaliema levereras med tankbil alternativt lastbil med TBCbehållare för farligt gods. Tankbilen fyller på vätska direkt till lagringstank i
impregneringshallen. Behållarna (1000 liter) lossas av lastmaskin och ställs in i
impregneringshallen.
Beredningen av impregneringsvätskan sker via en pump i doseringssystemet, från
transporttanken direkt in i blandningstanken. Aktuellt impregneringsmedel kan
komma att bytas ut mot annat godkänt sådant medel.
Målerianläggning
I anläggningen grundoljas/grundmålas trävaror med vattenbaserade produkter.
Verksamheten ger upphov till VOC-utsläpp där den totala mängden är högst 15 ton.
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Vattnet från måleriets reningsanläggning återanvänds i anläggningen. Från
verksamheten uppstår torra färgrester som omhändertas som brännbart. Vid byte av
färgtyp ska en bedömning göras av hur färgrester tas om hand.
Anställda och arbetstider
Arbetet vid hyvleriet bedrivs för närvarande huvudsakligen i två skift måndag till
fredag. Under delar av året sker tryckimpregnering även natt och helgtid.
Verksamheten sysselsätter cirka 30 personer. I framtiden kan det bli aktuellt med
mer kontinuerlig drift, se nedan.
Produktion vid yrkad maximal tillverkningsnivå
Totala produktionen under år 2014 var cirka 115 000 m3 vilket motsvarar nära 40 %
av maximal tillståndsgiven användning av sågade varor. Volymen impregnerade
varor var 51 000 m3 vilket svarar mot cirka 33 % av anmäld mängd producerad
vara. De förhållanden som ändras vid maximal produktion är ökat antal transporter
och ökad användning av insatsvaror som kemikalier och färg. Därutöver kommer
arbetstiden att påverkas. När det gäller transporter fmns två huvudalternativ.
1.Fördubbling av produktionstakten och en 50-procentig ökning av arbetstiden.
Det skulle innebära produktion i treskift på samtliga produktionslinjer. Detta
påverkar transporterna på så sätt att om transporter sker dygnet runt rör det sig om
cirka 2 bilar i timmen under 5 veckoarbetsdagar. Om en begränsning görs avseende
tiden när bilar kan ankomma eller avgå skulle det genomsnittligt innebära
cirka 3,5 bilar i timmen under tiden 22.00 — 06.00 under 5 veckoarbetsdagar.
Från användning av dagens 2 lastmaskiner för internt bruk innebär detta en ökning
till 4 maskiner för internt bruk.
2. Tredubbling av produktionstakten, men oförändrad skiftgång (2-skift). I detta
fall ökar antalet lastmaskiner för internt bruk till 5. När det gäller insatsvaror
bedöms en ökning till maximal produktion främst innebära en ökning av mängden
diesel, impregneringsmedel, färg och vattenuttag från älven. Uppskattningsvis ökar
dieselförbrukningen med en faktor 2,5 och volymen impregneringsmedel och färg
med nära 3. Därtill kommer ökning av elförbrukningen, med den bedöms inte öka
proportionellt. Bullernivån från intern logistik bedöms inte öka i nivå, däremot
kommer tidsomfattningen att bli större. Dammalstringen blir större och utökad
verksamhet innebär en översyn av nu generat damm som måste minska.
Kemikalier
Kemikalier som används i verksamheten är bland annat impregneringsmedlet
WolmanitCX-8 som innehåller 4 % borsyra, som är ett ämne på kandidatlistan.
Övriga kemikalier som används på anläggningen är i huvudsak diesel till truckar
och olja/fett för underhåll. För målning och impregnering krävs grundolja,
grundfärg samt antiskummedel och tillsatser till impregneringsmedel.
Statusrapport
Bolaget har inkommit med statusrapport. Nuvarande verksamhet beskrivs i aktuell
ansökan. Beskrivningen av den historiska verksamheten på fastigheten Medora
168:118 (här kallad fastigheten) bygger till stor del på länsstyrelsens rapport ISSN
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0284-6594 Inventering av förorenade områden/Skutskärs industriområde samt
MIFO fas 2 från 2010. Dokument avseende tidigare verksamhetsutövare på
fastigheten har erhållits ur kommunens arkiv. Fokus på den historiska
beskrivningen kommer framförallt att ligga på de verksamheter inom området som
har eller kan ha orsakat föroreningar inom området.
År 1869 byggdes det första sågverket vid östra viken sydväst om nuvarande
fastighet. År 1894 byggdes en sulfatfabrik ännu länge västerut för att ta om hand
om spillveden som blev över vid sågen. Spillveden hade fram till dess använts för
produktion av kol och tjära. År 1901 togs även en sulfitfabrik i bruk. Själva
sågverksproduktionen bedrevs inte inom fastigheten däremot lagrades virke för
brädgårdstorkning inom stora delar av fastigheten vilket bland annat framgår av
flygbilden från 1951. Från år 1938 till cirka år 1968 bedrevs doppning med
klorfenoler av rått virke på tre platser utanför fastigheten. Syftet med doppningen
var att förhindra blånad i samband med brädgårdstorkning. Virket som ställdes upp
på fastigheten var doppat i klorfenol som med stor sannolikhet sedan droppade av
på uppställningsplatserna inom fastigheten. Inom det här området kan det finnas
föroreningar i form av klorfenoler och dioxin. Fastigheten Medora 168:118 ligger
inom ett industriområde öster om Stora Ensos massafabrik i Skutskär. I norr och
väster gränsar området till Stora Ensos fabriksanläggning, i söder till ett
bostadsområde och i öster till ett skogsområde.
Något grundvattenmagasin finns inte som berör fastigheten, närmaste område enligt
SGU ligger cirka en kilometer österut i närheten av Dalälvens utlopp i havet.
Borrade brunnar för dricksvatten finns inte i närheten av aktuell fastighet.
I slutet av 40-talet startades tryckimpregnering av virke med CCA-medel utanför
sågverket. Sågverket lades ner år 1987, impregneringen upphörde samtidigt eller
tidigare. Medlet innehöll koppar, krom och arsenik. Lagring av impregnerat virke
innehållande CCA-medel har troligen inte skett på fastigheten då det är brukligt att
ställa upp impregnerat virke i nära anslutning till impregneringstuben. Tidigare
provtagningar på fastigheten visar inte heller några förhöjda halter av krom vilket
brukar vara en tydlig indikator på att föroreningen kommer från CCA-medel. Där
tidigare provtagning visar på föroreningar av arsenik och koppar finns alltid kraftigt
förhöjda halter av andra metaller som bly, kadmium och zink vilket tyder på att
föroreningen beror på utfyllnad av kisaska.
År 1994 påbörjade Assi Domän AB tryckimpregnering av virke i nuvarande
moderna anläggning enligt vad som beskrivs i tidigare kapitel. Medlet som
användes från början och även fortsättningsvis har varit kopparbaserad.
Processen bedrivs i ett slutet system med avrinningsplatta, krav på fixeringstider
och lagring på hårdgj ord yta vilket innebär att risken för förorening till
omgivningen är mycket liten.
Merparten av marken inom fastigheten utgörs av fyllnadsmassor av varierande
tjocklek och kvalitet. Fyllnadsmassorna underlagras i huvudsak av lera gränsande
till morän,
- Kisaska en restprodukt, som bildas vid förbränning av svavelkis i samband med
tillverkning av svavelsyra och koksyra. Kisaskan har vanligtvis en rödaktig färg,
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vilket gör den relativt lätt att särskilja från övriga fyllningsmassor. Kisaska kan
innehålla höga halter av tungmetaller.
- Mesa ett sulfidhaltigt kalkavfall, kalciumkarbonat (CaCO3), som härstammar från
kausticeringssteget vid sulfatmassatillverkningen. Mesa kan innehålla förhöjda
halter av tungmetaller (kadmium).
- Svartslam (grönlutslam) - avfall från kemikalieåtervinning vid
sulfatmassatillverkningen. Slammet innehåller tungmetaller (från ved) bundna som
svårlösliga salter och en del °förbränt kol.
- Processavfall från kloralkalifabriken, främst grafitrester (sönderdelningskol) även
kallat grafitslam. Avfallet innehåller bland annat kvicksilver och dioxin.
- Muddermassor - bottensediment som muddrats bort från hamnbassängens botten.
Från och med att klorgasblekningen började 1932, kan det förekomma dioxiner i
muddermassorna. Muddelinassor från tiden efter 1938 kan innehålla kvicksilver,
eftersom det var då den kvicksilverbaserade tillverkningen av klorgas i
ldoralkalifabriken började.
- Barkavfall - innehåller hög halt av mineralämnen och fenoler.
- Slagg, aska och sot - restprodukter från förbränning i sodapannor, lutpannor och
fastbränsleparmor och kan innehålla höga halter av metaller.
- Rivningsavfall från fabriksbyggnader. Kan innehålla metaller och PCB
Strömmingsriktningen för grundvattnet är i nordvästlig riktning ner mot den under
2000- talet utfyllda hamnbassängen.
Provtagningar i mark och grundvatten från år 1993 och 1994 är utförda av J&W,
och år 2004 utfördes undersökningar av bolaget i samband med byggandet av
magasin och sprinklertank.
Markprovtagningen visar halter över nivån för MKM för arsenik, bly kadmium,
koppar, zink och PAH som är cancerogent. Proverna visar även på förhöjda halter
av kvicksilver i punkterna med höga metallhalter. Ytterligare provtagning av markoch grundvatten genomfördes under 2016 av Structor Miljöteknik AB. Denna
undersökning visar på likartade resultat som vid tidigare undersökningar.
Verksamheten i form av impregnering har förekommit på den nuvarande platsen
sedan 1994 och uppfyller hårt ställda milj ökrav när det gäller impregneringsmedel,
fixering och invallning. Verksamheten vid normal produktion förorsakar vare sig
mark- eller vattenföroreningar.
Planförhållanden och riksintressen
Planbeskrivning över området från Älvkarleby (Detaljplan för Medora 152:1 m fl.
Industriområde för Skutskärs Bruk) anger att det område som verksamheten ligger
inom inte är planlagt (sid 4 i Antagandehandling) Under rubriken Planprogram med
MKB kan utläsas att enligt planprogrammet ska en separat detaljplan göras för
Setra Skutskärs område varvid området skulle användas för småindustri.

Fastigheten ligger inom ett industriområde öster om Stora Ensos massafabrik i
Skutskär. I norr och väster gränsar området till Stora Ensos fabriksanläggning, i
söder till ett bostadsområde och i öster till ett skogsområde.
Verksamheten berör inget Natura 2000- område eller annat riksintresse. Inga fasta
fornlämningar eller byggnadsminnen finns registrerade inom området.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Omgivningsbeskrivning
Fastigheten ligger inom ett industriområde öster om Stora Ensos massafabrik i
Skutskär. Avståndet till närmaste bostäder är cirka 200 meter. Merparten av marken
inom industrifastigheten utgörs av utfyllnad av olika beskaffenhet som genomförts
under skilda tidsepoker.
Alternativa lokaliseringar
Bolaget ansöker om fortsatt tillstånd för befmtlig anläggning med tillverkning av
träprodukter. Industriell verksamhet med skoglig anknytning har bedrivits på
platsen sedan tidigt 1900-tal. Att ta i anspråk ny mark för etablering av
verksamheten bedöms inte vara realistiskt, det strider mot
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet milj öbalken och utreds därför inte
vidare. De alternativa lokaliseringar som bedöms är de anläggningar som företaget
äger och har rådighet över. Alternativa lokaliseringar inom en 10- mils radie från
Skutskär är Kastet sågverk i Gävle, hyvleriet i Valbo, Nyby sågverk i Björklinge
och sågverket i Heby.
Ytbehovet för Skutskärsanläggningen är 5 hektar, en ny anläggning kan byggas mer
kompakt men inte så kompakt att den ryms vid sågverket i Nyby. Hyvleriet i Valbo
ligger i ett vattenskyddsområde och möjligheten att få bedriva
impregneringsverksamhet där bedöms som mycket liten. Om transportperspektivet
får råda är Kastet och Skutskär jämförbara. Jämförs dessa placeringar med Heby är
slutsatsen att Kastet/Skutskär har kortare transportavstånd för inkommande
leveranser av sågad vara men något längre transportavstånd för utgående leveranser.
Slutligen beaktas kostnaden för en flytt av Skutskärsanläggningen till Kastet
alternativt Heby. Beräkningar visar att kostnaden för en flytt uppgår till
storleksordningen 200 miljoner kronor.
En aspekt är att verksamheten skulle kunna ha en annan utformning. Mot bakgrund
av de förutsättningar som är nödvändiga för produktionen är det dock svårt att tänka
sig en alternativ utformning. Bolagets sammanvägda bedömning blir att befintlig
placering i Skutskär är den bästa lokaliseringen för verksamheten.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att bolaget inte får tillstånd för verksamheten. Det som är
speciellt i detta fall är att bolaget bedrivit verksamhet på samma sätt under en längre
tid men att ny lagstiftning innebär att delar av befintlig verksamhet blivit
tillståndspliktig. Om verksamheten inte medges tillstånd kan detta innebära
förlorade arbetstillfällen för Skutskär.
Utsläpp till vatten
Dagvatten
Dagvatten avleds via ett antal dagvattenbrunnar till Stora Ensos hamnbassäng.
Något avskiljningssystem i form av oljeavskiljare eller sedimenteringsbassäng finns
inte.
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Bolagets bedömning är att totalfosfor är det kritiska ämnet med relevans för det
dagvatten som släpps ut från verksamheten. Men även kadmium och zink bör
beaktas.
En beräkning av haltpåverkan har gjorts av vatten som från hamnbassängen tillförs
Skutskärsfjärden som en följd av bolagets dagvatten. Baserat på denna beräkning
bedöms Skutskärsfiärdens halter av P, Cd och Zn som en följd av dagvatten från
bolaget inte påverkas mätbart. Därför bedöms vare sig ekologisk status eller kemisk
ytvattenstatus påverkas av bolagets verksamhet.
Släckvatten
Som förebyggande åtgärder inför brand har i anslutning till dagvattenbrunnar
placerats så kallade tättingar. Det är en anordning som manuellt placeras i
dagvattenöppningarna och därmed stänger dessa utlopp för brandsläckningsvatten.
Alla byggnader utom förrådsbyggnaderna är försedda med sprinklersystem. Som
vattenkälla för detta system finns en sprinklertank som rymmer 300 m3 vatten.
Maximala flödet vid brand i alla sprinklerförsedda byggnader är 5 m3/min.
Den byggnad som skulle kunna ge störst risk för läckage av förorenade ämnen vid
brand bedöms vara impregneringsbyggnaden. Denna byggnad innehåller fyra tankar
med impregneringsvätska och vatten i olika koncentration; koncentrerad (27 m3),
spädd för impregnering av virke i klass A (40 m3), för virke i klass AB (39 m3) samt
en vattentank (5 m3). Femkubikmeterstanken innehåller enbart spädvatten, hit förs
också vatten från sedimenttanken inom måleriet.
Byggnaden är invallad och klarar att innehålla en volym av drygt 52 m3.
Impregneringsvätskan är för närvarande Wolmanit CX-8 som innehåller koppar (11) hydroxikarbonat samt bis-(n-cyklodiazeniumdioxi) koppar som båda är
klassade med R-fraser 50/53 och därmed är giftiga för vattenlevande organismer.
Med hänsyn till sekundärskyddet är det mindre sannolikt att utflöde av
impregneringsvätska sker vid brand i impregneringsbyggnaden.
Måleriets vattenbaserade färger bedöms vid en brand huvudsakligen förångas och
stelna. De är placerade på en betongplatta som har sådan utsträckning att de bedöms
kvarhållas där. Bedömningen är att vid brand och därmed tillförsel av släckvatten
kommer en god del av vattnet att förångas, resten bedöms ligga kvar i byggnader
och på mark och på sikt infiltreras. Dock finns beredskap via slamsugningsföretag
för omhändertagande av vatten som ej infiltrerats. En mindre del kan, genom
läckage, via tillslutna dagvattenbrunnar tillföras recipient.
Bolagets bedömning är att denna typ av händelse är mindre sannolik, men den kan
förstås inträffa. Bedömningen är då att belastningen på recipienten
(Skutskärsfjärden) vid en sådan händelse är försumbar.
Utsläpp till luft
Utsläpp till luft består av avgaser från lastmaskiner inom verksamhetsområdet.
Under år 2014 förbrukades 904,8 MWh diesel (motsvarar 92,3 m3) vilket motsvarar
ett utsläpp av 243 ton CO2 och 18 kg NON.. Elförbrukningen om 1935 MWh kan
utifrån den så kallade nordiska produktionsmixen beräknas ge ett utsläpp av 54, 2
ton CO2 och 93 kg NOx per år.
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När det gäller utsläpp av VOC förbrukades år 2014, 106 m3 alkydfärg, vilket ger ett
VOC utsläpp av 3700 kg.
Spåndamm uppkommer vid utlastning av spån som med lastmaskin lastas på lastbil.
Området är ofta vindutsatt. För att motverka damning sker sopning av körplaner.
Detta ger effekt främst avseende damm från markbeläggning. Därutöver finns ett
övervakningssystem installerat för aktuella spånavskilj ande cykloner. Larm ges då
ansatt nivå i spånficka överskrids. Detta bidrar till att förhindra nedsättning av
effektiviteten hos avskiljande takcykloner. Bolaget bedömer att just nivåhållning i
spånficka är den viktigaste åtgärder för att förhindra medryckning av spånets
fmfraktion genom cyklon. Finfraktionen, det vill säga de partiklar med minst massa
hålls länge svävande i luften och kan därmed föras långt från alstringspunkten,
medan de större partiklarna lägger sig nära cyklonen och kan städas bort från tak
och närliggande markytor inom bolagets fastighet.
Buller

En omfattande bullerutredning har gjorts 26 september och 16 oktober år 2002.
Utredningen genomfördes av Westin Akustik AB. De förändringar som skett sedan
denna utrednings genomförande är följande.
Cykloner på tak har bullerdämpats. Westin Akustik ABs uppmätte ursprungligen
70-74 dBA på 15 meters avstånd från cyklongruppen. Den 31 maj 2016 uppmättes i
egen regi 62-64 dBA på motsvarande avstånd. Vidtagna åtgärder bedöms mot
bakgrund av detta ge en lägre källstyrka idag jämfört med år 2002.
Produktionsförhållandena är relativt oförändrade sedan år 2002. Dock var
målningsvolymen då mycket låg och andelen impregnerat var något lägre än idag.
Bolaget har också i egen regi vid den kritiska mätpunkten Ml vid närmaste fast
boende uppmätt buller på samma sätt som gjordes år 2002. Av denna uppföljande
mätning bedöms framgå att det skulle krävas omfattande investeringar för att
innehålla föreslagna begränsningsvärden för buller.
Anders Westin, Westin Akustik AB, anger följande om bidragande bullerkällor som
bidraget från lastmaskiner (truckar) inom verksamheten. Ml är då den mest kritiska
mätpunkten.
I en position för truck (L1) har avståndet till Ml beräknats till 130 meters avstånd
till Ml. 10% varaktighet i denna position ger då bullerdosen 40 dBA för denna truck
i Ml Summerad bullerdos för alla trucklägen + bidrag från lastbilar beräknas till
bullerdosen 46 dBA i Ml från enbart fordon."
Detta förhållande torde inte ha förändrats nämnvärt sedan år 2002, trots nyare
truckar. Nyare truckar har inte mer än marginellt lägre bullerkällstyrka än äldre
truckar. Förhållandet pekar på att trots dämpning av cyklonerna så utgör
transportrörelser från lastmaskiner och lastbilar inom verksamhetsområdet en
dominerande källa för externt buller.
Till detta ska anföras att genom tidigare beslut efter prövotid och utredning för de
externa transporterna till och från anläggningen (Beslut 2003-12-11, dnr 55117276-02) har rimliga bullerriktvärden fastställts. Bolaget anser att dessa slutliga
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bullervillkor bör ligga fast, då bilagda kompletterande bullermätning bedöms visa
att förslagen till begränsningsvärden enligt nu aktuellt föreläggande inte utan stora
kostnader för bolaget kan innehållas för mätpunkt Ml. Kostnadspåverkan kan dels
härröra från bulleravskärmningar men eventuellt också av tidsmässiga
verksamhetsinskränkningar
Nationella miljömål
Verksamheten bedöms påverka vissa av milj ömålen. För Begränsad klimatpåverkan
är el- och fossilanvändning negativ men produktion av insatsvaror i trä till
byggnation bedöms som positiv eftersom trä binder kol. Milj ömålet Frisk Luft får
en begränsad, men negativ påverkan på grund av transportarbetet.
Impregneringsverksamheten ger begränsad negativ påverkan på Giftfri Miljö.
Milj ömålet Levande skogar får positiv påverkan genom upphandling av produkter
certifierade mot FSC eller PEFC som är en certifiering för ansvarsfullt och uthålligt
skogsbruk.
Miljökvalitetsnonner
Bolaget bedömer att milj ökvalitetsnonuerna för luft och vatten inte riskerar att
överskridas.
Allmänt
Milj ökvalitetsnormer är reglerade i förordning fattad med stöd av 5 kap MB. När
det gäller vattenrecipientens (Östersjön) status har rapporten Vattenmyndigheten,
Bottenhavet: MKB av åtgärdsprogram Bottenhavets Vattendistrikt åren 2009 —
2015 (Rpt 2010:3) granskats. Inget i rapporten bedöms ha koppling till aktuell
verksamhet.
När det gäller Norra Roslagens avrinningsområden ingår Bodaån som rinner ut i
Östersjön nära aktuell verksamhet. Någon milj ökvalitetsnonn som specifikt avser
Bodaån finns ej. Bolagets verksamhet har endast utsläpp via kommunalt avloppsnät
som ger avlopp till Östersjön. När det gäller Skutskärsfjärden finns förslag till
Milj ökvalitetsnorm för ytvatten. I underlag från Viss anges att för ytvatten uppnås
ej god ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar. När det gäller
punktkällor anges under IPPC industrier, Skutskärs Bruk som källa. Även
reningsverk anges som punktkällor Dessa anges som betydande påverkan. Däremot
kan inget kopplas till aktuell verksamhet annat än indirekt via reningsverket. Här är
dock antalet personekvivalenter marginell med hänsyn till antalet anställda (cirka 30
personer). Processvatten för målning och impregnering används i slutet system,
inget utsläpp sker till kommunal anläggning eller till mark. När det gäller
bedömningsgrunder för grundvatten har SGUs rapport 2013:01 Bedömningsgrunder
för grundvatten studerats. Rapporten är omfattande och övergripande, men genom
att studera sydligaste delen av region G, Norrlandskusten, kan viss bedömning
göras. SGU karaktäriserar området enligt nedan.
Norrlandskusten omfattar ett urbergsområde under högsta kustlinje med relativt
svårvittrade berg- och jordarter. Läget under högsta kustlinjen, med förekomst av
leror och andra finkorniga jordar ökar dock motståndskraften mot försurning. Höga
naturliga kloridhalter förekommer i kustnära områden samt från kvarvarande relikt
havsvatten i berggrund och jordlager. Längs kusten kan svartmockor, det vill säga
sulfidhaltiga gyttjejordar, vid dränering ge upphov till sura vatten med extrema
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sulfat- och metallhalter. Följande generella bedömning av grundvattenförhållandena
kan göras. Närmaste station med tillgängliga data från SGU är Långsmossen,
Älvkarleby. Där sker provtagning vart 6:e år. Data från år 2012 visar på relativt
goda grundvattenförhållanden med till exempel nitrathalten 0,248 mg/1 och
kvävehalten 12 ,u g/1. Någon data från regional miljöövervakning med mätpunkt i
Skutskär har ej kunnat identifieras.
Miljökvalitetsnormer för luft
När det gäller luftkvalitet har hemsidan för Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund använts. Från Luftföroreningskartor för Älvkarleby kommun kan
följande utläsas:
PM2,5 <12 7_,/, g/m3 år 2010
PM10 <27 ki g/m3 år 2005
Benspyren < 0,4 ng/m3 år 2009
NO2 < 10-12 12 y g/m3 år 2006
Bensen <0,5 u g/m3 år 2003

Sammanfattningsvis bedöms luftkvaliteten utifrån dessa data som god inom aktuellt
geografiskt område och att bolagets verksamhet är alltför liten för att ha påverkan
på miljökvalitetsnormen för luft.
Miljökval itetsnormer för vatten
Diskussion har förts kring vilka föroreningar som är mest belastande för ytvattnet i
Skutskärsfjärden i relation till bilaga V i EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG.
Fosfor är den kritiska parametern, men även vissa tungmetaller kan utgöra ett hot,
främst kadmium och zink. Mot bakgrund av dessa diskussioner har nedanstående
bedömning gjorts.
I rapporten, Sammanställning av förorenande punktkällor i Hälsinglands och
Gästrildands kustvatten utgiven av beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i
Gävleborg, september 2008, beskrivs förhållandet för Skutskärsfjärden SE604250173000. Setra Skutskär (tidigare Setra Byggprodukter AB) anses i denna rapport
inte vara en verksamhet som har utsläpp till vattnet. Dock kan konstateras att Setra
Skutskär ger upphov till utsläpp av dagvatten från hårdgj orda ytor inom
verksamhetsområdet. Vattnet leds till Stora Ensos hamnbassäng. Hamnbassängen
har tidigare muddrats varvid ett övervakningsprogram har följt haltförändringar och
flöden i bassängen. Enligt miljöansvarig, vid Stora Enso, Nils Ivarsson, har ett
medelutflöde från bassängen mot Skutskärsfjärden på 30 m3/s uppmätts. Detta flöde
innefattar då fårskvattenöverskott från Stora Enso, en bäck från samhället och
avrinning från Tröskensj ön. Den senare sjöns nivå regleras av Billerud Korsnäs.
Enligt underlag från DVVF (Dalälvens Vattenvårdsförening, Skutskärsfjärden,
provpunkter Billudden, Eggegrund och Skutskär) samt GVVF (Gästriklands
Vattenvårdsförening) har nedanstående medelhalter uppmätts under tidsintervallet
2010 -2014 (senare data har ej kunnat återfinnas).

Ämne
Halt µg/1
Totalfosfor 16
Kadmium <0,02
Zink
4

Halt µmo1/1
0,45
<0,0002
0,06
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*Anm. För Totalfosfor har ett medelvärde från DVVF (14 vt./1) och GVVF (18,2
µ/1) slagits samman till ett medelvärde.
Enligt Havs- och Vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2013:19 Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten kan Skutskärsfjärdens vatten avseende fosfor bedömas
ungefärligen ligga i klassen God/Måttlig (salthalt 4-5%). För kadmium ligger halten
i fjärden inom klass 1 (<0,45 gg/1) enligt Tabell 1, Gränsvärden för kemisk
ytvattenstatus. För zink gäller enligt Tabell 1, Bedömningsgrunder för särskilt
förorenande ämnen i kustvatten och vatten i övergångszon 1,1 ii g/1 som ett
årsmedelvärde för God status. Uppmätta värden för Skutskärsfjärden ligger över
detta värde, något maxvärde anges dock inte i nämnd tabell. Alla dessa data
återfinns i HVMFS 2013:19. Bolagets bedömning är att totalfosfor är det kritiska
ämnet med relevans för det dagvatten som släpps ut från verksamheten. Men även
kadmium och zink bör beaktas.
En beräkning av haltpåverkan har gjorts av vatten som från hamnbassängen tillförs
Skutskärsfjärden som en följd av bolagets dagvatten. Baserat på denna beräkning
bedöms Skutskärsfjärdens halter av P, Cd och Zn som en följd av dagvatten från
bolagets verksamhetsytor inte ge någon mätbar effekt på fjärden. Därför bedöms
vare sig ekologisk status eller kemisk ytvattenstatus påverkas av bolagets
verksamhet.
Förvaring av kemikalier och farligt avfall
De volymkemikalier som används i produktionen är följande.
- Impregneringsvätska för trä
- Färg för fasadpanel

Impregneringsvätskan förvaras i impregneringsbyggnaden som är invallad.
Tillförsel sker i 1 m3 C 1PAX-behållare som omedelbart placeras inom invallningen
för att sedan föras över till en invallad metalltank för outspädd
impregneringsvätska. Alternativt kommer impregneringsvätskan med tankbil. Färg
för träpanel förvaras dels i CIPAX-behållare, dels i 20 liters burkar inom måleriet.
Färgen är vattenbaserad och vid läckage av enstaka behållare bedöms utsläppet
stanna inom byggnaden. Golvbrunn som skulle kunna tillföra yätskan till
dagvattensystem finns ej i lokalen. För hantering av utsorterat farligt avfall finns
inom området en container från SITA uppställd.
Allmänna hänsynsreglerna
Kunskapskravet
Bolaget har under mycket lång tid bedrivit verksamhet på platsen. Inom ramen för
sitt tredjepartscertifierade milj öledningssystem (ISO 14001) skaffar sig bolaget
uppdaterad och ny kunskap om verksamhetens miljöpåverkan. Expertkunskaper
inom milj öområdet finns att tillgå inom koncernen.
Hushållning
Fjärrvärme produceras genom förbränning av bioprodukter och levereras av extern
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leverantör (Bionär), varför ingen fossil CO2 släpps ut. När det gäller interna
transporter är verksamhetsområdet sammanhållet varför förbrukad bränslemängd är
förhållandevis liten. Ett effektivt utnyttjande av råvaror är en förutsättning för att
kunna bedriva verksamheten. Vatten från måleriet återanvänds efter sedimentering
av färg. Renat målerivatten tillförs impregneringsvätskan som i sin tur absorberas
av träet vid impregneringen.
När det gäller BAT för denna verksamhet bedömer bolaget att val av
produktionsteknik och produkter inklusive hantering av spill möter dagens krav på
BAT. För målning och impregnering är det i dagsläget inte möjligt att göra en
jämförelse med BREF eftersom arbete med detta för närvarande pågår inom EU.
Brand och haverier
Kontroller som görs för att förebygga olyckor eller haveri:
O Årliga miljöronder där verksamhetens miljöaspekter tas upp. Protokollförs.
O Inspektion av impregneringsanläggning av extern part.
O Löpande kontroll av reningsanläggning för avluft från måleri.
O Löpande kontroll av lastmaskiner där bland annat läckage noteras och åtgärdas.
▪ Löpande brandsyn i egen regi, externa kontroller av SMP, årlig extern kontroll
av brandsläckare, årlig besiktning av försäkringsbolag (för närvarande IF).

De driftstörningar som bedöms kunna ge upphov till miljöpåverkan är läckage av
impregneringsmedel från impregneringsanläggningen, brand med åtföljande utsläpp
av släckvatten/skum samt läckage av hydraul- /smörj olja och diesel till mark från
lastmaskiner. För hydraul- och dieselutsläpp finns beredskap för omhändertagande
genom absorption eller uppgrävning av massor för placering i container. Vid brand
kan släckvatten/ skum komma att belasta mark, men bedömningen är att
markförhållandena är sådana att ett utsläpp inte för med sig någon större påverkan
av marken som redan har en viss halt av förorening. Beredskap för att hindra
släckvatten eller kemikalier från att tillföras dagvattensystemet finns i form av täta
brunnslock att placerad i brunnsöppningar. Läckage av impregneringsvätska kan
uppkomma. Mindre sannolikt är det vid leverans från tankbil, mera sannolikt då
leverans sker i 1 m3 IBC-behållaren. Beredskapen består i anlitande av
räddningstjänsten som vidtar åtgärder i form av eventuell invallning, absorbering
samt i samråd med entreprenör med tillstånd för omhändertagande.
För Wolmanit CX-8 är det främst det kopparhaltiga innehållet som gör att utsläpp
ska förebyggas, när det gäller borsyra som ingår i produkten övergår den med tiden
till borater. 2-aminoetanol skall hanteras så att utsläpp till dag- och spillvattennät
förhindras. Invallning är därmed viktigt. Även Wolsit SP är giftigt för vattenlevande
organismer och läckage ska invallas och hindras från att nå spill- och dagvattennät.
Utsläppsmängden vid denna typ av skada bedöms begränsad till 1 m3. Vid läckage
från tankbil är beredskapen densamma, däremot kan åtgärderna komma att bli mer
omfattande särskilt i fotat av omhändertagande av förorenade massor.
För akut insats utnyttjas Räddningstjänsten.
Förorenad mark
Industriell verksamhet har under lång tid bedrivits på platsen. Historiskt har kisaska
från massaindustrin använts för utfyllning Även om verksamheten ligger i utkanten
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av ett område som bland annat är förorenat av kisaska så finns en viss förorening.
Under år 2005 gjordes en omfattande MIF01-undersökning (ISSN 0284-6594).
Huvuddelen av det undersökta området låg utanför verksamhetsområdet, men bakåt
i tiden har bland annat impregnering av virke skett och kisaska har sannolikt
använts för markutfyllnad. Egna markundersökningar inom området inför bygge av
sprinklercentral år 2004 visades följande för undersökta schaktade j ordmassor (citat
rapport):
Bolaget redovisade till Älvkarleby kommun, den 20 februari 2004, en
riskbedömning av området med tillhörande markanalyser. Området placeras i
riskklass 2, enligt mifosystemet
I gällande milj ötillstånd dnr 2410-14117-01 från 18 juni 2002 anges i villkor 5
"Då mark tas i anspråk för bebyggelse skall marken undersökas med avseende på
markföroreningar. Hanteringen av de massor som uppstår samt efterbehandlingsåtgärder skall utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Mark får inte bebyggas
så att senare sanering försvåras." Bolaget föreslår att villkoret i huvudsak kvarstår.
I övrigt se Statusrapport avseende mark- och grundvattenförorening.

Yttranden
Gästrike Vatten AB (GVAB), som företräder Älvkarleby kommun som VAhuvudman, har inkommit med yttrande och anför i huvudsak följande. GVAB anser
att den totala volymen som invallningen av impregneringsbyggnaden ska klara att
innehålla, bör vara summan av volymen av de tre tankar som innehåller kemikalier.
I komplettering till ansökan anges att dagvattenbrurmarna manuellt sätts igen vid
brand då släckvatten uppstår. Det är viktigt att det tas fram rutiner så att detta
fungerar då behov uppstår. •
I kompletteringen anges att det släckvatten som inte går ut med dagvattenledningar
eller samlas upp i byggnader infiltrerar i mark. Av ansökan framgår att 1800 m2
asfaltytor är i så dåligt skick att det släckvatten som når dessa ytor infiltreras i mark.
GVAB anser att detta inte är lämpligt då det inte går att utesluta att kontakt finns
med grundvattentäkten Uppsalaåsen som är av stort intresse för vattenförsörjningen
i regionen.
I statusrapporten i avsnittet "Brand" och "Impregneringsmedel" samt i MKB avsnitt
"12 Driftstörningar..." bedöms det att de föroreningar som tillkommer till mark vid
brand eller olycka är marginella eller låga på grund av redan förekommande
föroreningar i mark. GVAB anser att målet ändå är att minska utsläpp av
föroreningar till mark och vatten? GVAB är förvånad över att ingen rening finns på
dagvattnet då halterna av kadmium, Zink är över de halter som förespråkas som
gränsvärden (Cd: 0,2 p, g/1 och Zn: 30 At g/1) i många kommuner i Sverige.

Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget anför i huvudsak följande med anledning av Gästrike Vattens yttrande.
Gästrike Vatten anser att invallningen ska rymma alla tre tankar med
impregneringsmedel. Bolaget kommer att anpassa volymen impregneringsvätska så
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att hela volymen av koncentrat, impregneringsvätska för klass A-virke samt klass
AB-virke inryms inom den invallade volymen.
Rutiner för blockering av dagvattenbrunnar finns i bolagets egenkontroll, men
bolaget tydliggör rutinen ytterligare genom anslag. Av bolagets asfalterade ytor om
28 200 m2 är 1800 m2 i så dåligt skick att infiltration till mark bedöms ske.
Bolaget anser inte att det är rimligt att asfaltera dessa ytor. De utgör endast 6 % av
den totala ytan och ligger perifert i området samt att markförhållandena är sådana
att det krävs kostsamma underarbeten för ett bra resultat. Den infiltration som sker
här hänför sig främst från narturlig nederbörd. För omhändertagandeav släckvatten
bedöms blockering av dagvattenbrunnar, sekundärskydd inom impregneringshallen
samt att asfaltytor i närheten av fabrikslokalen är täta, vara ett tillfyllest skydd.
Bolaget har utgått från stormtacs schablonhalter i dagvatten för att beräkna utsläpp
till recipient. Detta är data som är tillgängliga och allmänt betraktade som
tillförlitliga och alltså inte specifika för den verksamhet som bolaget bedriver. Med
de argument som gästrike Vatten framför om rening av dagvatten så borde allt
dagvatten i Sverige renas. Bolaget anser inte att en åtgärd av detta slag specifikt kan
läggas på en enskild verksamhet. En rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 §
milj öbalken bedöms inte kunna medföra ansvar för dagvattenrening.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbesluivning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap.
milj öbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar.
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap.
9 § miljöbalken.
Statusrapport
Statusrapport ska upprättas för industriutsläppsverksamheter. Anläggning för
träimpregnering utgör industriutsläppsverksamhet. I samband med att
tillståndsansökan lämnas in för prövning krävs att en statusrapport som beskriver
nuläget i mark och grundvatten i det område där verksamheten ska bedrivas inges.
En statusrapport har ingetts. Miljöprövningsdelegationen bedömer att inlämnad
statusrapport är tillräckligt omfattande för att uppfylla kraven i 1 kap. 23 §
industriutsläppsförordningen.
Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Då transporter till och från verksamheten går på allmän väg är det
Milj öprövningsdelegationens uppfattning att dessa transporter inte ska ingå i aktuell
prövning.
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Hushållningsbestämmelser
Milj öprövningsdelegationen gör när det gäller hushållning med råvaror och energi
bedömningen att bolaget med genomförda åtgärder visat att verksamheten kommer
att bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Val av plats
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
enligt 2 kap. 6 § första stycket milj öbalken väljas en plats som är lämplig med
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön. Ett tillstånd får enligt tredje stycket samma paragraf
inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglägen. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas.
Planbeskrivning över området från Älvkarleby (Detaljplan för Medora 152:1 m fl.
Industriområde för Skutskärs Bruk) anger att det område som verksamheten ligger
inom inte är detalj planlagt (sid 4 i antagandehandling). Under rubriken Planprogram
med MKB kan utläsas att enligt planprogrammet ska en separat detaljplan göras för
Setra Skutskärs AB område varvid området ska användas för småindustri.
Bolaget har visat att lokaliseringen är lämplig och i övrigt förenlig med
bestämmelserna i 2 kap. 6 § milj öbalken.
Hänsynsreglerna
Enligt 2 kap. 5 § milj öbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning Milj öprövningsdelegationen bedömer i denna del
att bolaget visat att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder kommer att
bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Planförhållanden
Planbeskrivning över området från Älvkarleby (Detaljplan för Medora 152:1 m fl.
Industriområde för Skutskärs Bruk, 2004) anger att det område som verksamheten
ligger inom inte är planlagt (sid 4 i Antagandehandling) Under rubriken
Planprogram med MKB kan utläsas att enligt planprogrammet skulle en separat
detaljplan göras för Setra Skutskärs område varvid området skulle användas för
småindustri. Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte strider
mot gällande planer eller områdesbestämmelser.
Natura 2000
Inget Natura 2000-område ligger inom verksamhetens påverkansområde.
Miljavalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att
miljökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
fastställt sådana milj ökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en
förordning (2001:554) om milj ökvalitetsnotmer för fisk- och musselvatten. Vidare
har Vattenmyndigheten för aktuellt vattendistrikt, med stöd av förordningen
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(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om
milj ökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster.
Milj öprövningsdelegationen finner att verksamheten inte kommer att medföra att
någon milj ökvalitetsnorm enligt ovan nämnda förordningar överskrids eller kommer
att överskridas.
Miljömål
Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte i någon betydande mån
kommer att motverka möjligheten att uppnå de nationella milj ömålen.
Övrigt
Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten i övrigt inte påverkar några
kända skyddsintressen eller strider mot milj öbalkens mål samt att någon sådan
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön som
enligt 2 kap. 9 § MB kräver regeringens tillåtelse inte kan befaras i förevarande fall.

Motivering av villkor
Förutom nedanstående villkor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) för
verksamheten.
Villkor 2, förorenad mark
Milj öprövningsdelegationen delar bolagets uppfattning att villkoret som reglerade
markarbeten i tidigare tillstånd även bör firmas med i detta tillstånd med anledning
av de konstaterade markföroreningarna inom fastigheten.
Villkor 3, olägenheter för omgivningen
Olägenheter för omgivningen kan uppstå till följd av verksamheten t.ex. i form av
damning av spån vid borttransport av spån. Milj öprövningsdelegationen anser att
det bör ges delegation till tillsynsmyndigheten att förskriva ytterligare villkor för att
hindra damning och andra olägenheter om så är nödvändigt.
Villkor 4, dagvattenhantering
Det är Milj öprövningsdelegationens uppfattning att det inte är miljömässigt
godtagbart att dagvattnet från bolagets verksamhetsytor leds utan någon föregående
rening direkt ut i Östersjön. Det får betraktas som ett grundkrav ur miljösynpunkt
att utgående dagvatten från trafikbelastade ytor vid industrietablering minst
genomgår olje-och slamavskiljning. Tekniken är väl känd och lätt att tillgå. Vid den
rimlighetsavvägning som ska ske enligt 2 kap. 7 § första stycket MB finner
Milj öprövningsdelegationen att det inte kan anses orimligt att ställa krav på
reningsutrustning i form av olje- och slamavskilj are.

I aktuellt ärende är det små mängder olja som i normalfallet förväntas följa med
dagvattnet. Dessutom förväntas fasta partiklar från verksamheten följa med
dagvattnet. Enligt Naturvårdsverkets faktablad 8283,"Oljeavskiljare", februari
2007, kan avskilj aren dimensioneras för cirka 10 % av det dimensionerade flödet
för 2-års regn eller 5-års regn. Det mest förorenade vattnet vid regn, så kallad first
flush, går genom oljeavskiljaren. Resterande del leds förbi avskiljaren med hjälp av
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en bypass-regulator. Det är verksamhetsutövarens ansvar att dimensioneringen blir
riktig i det enskilda fallet.
Villkor 5 och 6, skydd mot förorening
Tillståndet bör innehålla villkor om förvaring av kemikalier och farligt avfall.
Gästrikevatten AB anser i yttrande att alla tankar ska vara invallade. Bolaget har
genom åtagande förbundit sig att anpassa volymen impregneringsvätska så att hela
volymen av koncentrat, impregneringsvätska för klass A-virke samt klass AB-virke
inryms inom den invallade volymen. Milj öprövningsdelegationen anser att det för
tydlighetens skull och för att förenkla arbetet för tillsynsmyndigheten bör åtagandet
anges som villkor tillsammans med det villkor som normalt tillämpas för invallning
av kemikalier och farligt avfall.
Villkor 7, egenkontroll
Tillståndet bör innehålla ett villkor med krav på aktuellt kontrollprogram.
Kontrollprogrammet ska redovisa hur bolaget avser att kontrollera att villkoren i
tillståndet följs, samt hur utsläpp som verksamheten kan ha till omgivningen
kontrolleras,
Släckvatten
I fråga om släckvatten konstaterar Milj öprövningsdelegationen att bolaget uppger
att impregneringsbyggnaden har en invallning som klarar att innehålla 52 m3 vatten.
En bedömning av släckvattenmängder är mycket svår att göra i det enskilda fallet.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Gästrike räddningstjänst gjort en grov
uppskattning av nödvändig mängd släckvatten för en annan
impregneringsverksamhet i kommunen. Släckvattenmängden beräknades då till
cirka 30 m3. Mot bakgrund av att bolaget uppger att det finns utrustning för att täta
dagvattenbrunnar på gården, att impregneringsbyggnadens invallning kan innehålla
en betydande mängd släckvatten och att asfalterade ytor i direkt anslutning till
byggnaden är i gott skick bedöms att inga ytterligare villkor behöver meddelas i den
delen.
Uppskjutna frågor
Buller
Milj öprövningsdelegationen uppfattar att akustikkonsultens bedömning är att
bolaget inte klarar det bullervillkor som man själv yrkar ska gälla för verksamheten.
Detta trots att yrkat villkor ligger markant över de ljudnivåer som i normalfallet bör
vara vägledande för bedömningen av om buller utgör en olägenhet enligt
Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri och annat
verksamhetsbuller. Rapporten ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd och
riktvärden för externt industribuller (1978:5). Bolaget yrkar på ett bullervillkor som
anger riktvärden för buller. Av fast praxis framgår att riktvärden inte längre ska
förekomma i tillstånd till milj öfarliga verksamheter. Ljudnivåer i bullervillkor ska
anges som begränsningsvärden. Ett begränsningsvärde får inte överskridas. Det är
oklart om redovisad bullerutredning bygger på ett underlag som motsvarar fullt
utnyttjande av sökt tillstånd. Milj öprövningsdelegation anser att det finns skäl att
uppskjuta frågan om slutliga villkor för buller för att utreda vilka möjligjheter det
finns att begränsa bullret från verksamheten.
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VOC
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att betydande VOC-utsläpp sker vid
bolagets anläggning. Det finns därför skäl att utreda de tekniska möjligheterna att
minska VOC utsläppen samt de ekonomiska konsekvenserna av detta.
Delegationer
Tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet till att meddela ytterligare villkor i samband
med markarbeten, då det är konstaterat att det finns markföroreningar inom
verksamhetsområdet (villkor 2). I samband med samrådet togs bland annat frågan
om damning från lastning av spån upp av närboende. För att motverka olägenheter
som uppstår på grund av damning och nedskräpning bör tillsynsmyndigheten ges
möjlighet att meddela ytterligare villkor (villkor 3). Det kan finnas alternativa sätt
att uppnå samma reningseffekt på dagvatten som en olje -och slamavskiljare kan ge.
Tillsynsmyndigheten får därför möjlighet att godkänna alternativ reningsanläggning
för dagvatten som bedöms ge samma reningseffekt som föreslagen olje- och
slamavskilj are (villkor 4).
Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis, mot bakgrund av bolagets
åtaganden samt med de begränsningar och villkor som föreskrivits i detta beslut att
verksamheten går att förena med miljöbalken mål, allmänna hänsynsregler och krav
på hushållning med mark och vatten. Tillstånd ska därför lämnas till den sökta
verksamheten.

Information
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Bolaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön i enlighet med 26 kap. 1 §
miljöbalken samt i övrigt iaktta vad som anges i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och
milj öskyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har
'retts av miljöskyddshandläggare Lars Andersson.

a Israelsson

Torbjörn Johansson

Lars Andersson
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Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär
Gästrike Vatten AB, Hamnleden 20, 806 41 Gävle
Akten
Milj öskyddsenheten (TJ och UD)
Rättsenheten (Al)

Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Hur man överklagar
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer I överklagandet ska Ni
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert
överklagande inte tas upp.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010.2233 000 FAX 010.2233 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Bilaga 2

Tillstånd för behandling av trä och träprodukter enligt 9 kap.
miljöbalken på fastigheten Medora 168:118 Älvkarleby kommun
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den
25 april 2017 (dnr: 551-4050-15) i beslut meddelat Setra Trävaror AB, enligt
9 kap. milj öbalken, tillstånd för behandling av trä och träprodukter med
impregneringsmedel samt tillverkning av träprodukter genom hyvling och
sågning på fastigheten Medora 168:118 i Älvkarleby kommun.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på Kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Aktförvarare är Annelie
Joelsson.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 9 maj 2017, då
delgivning anses ha skett.

