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Miljöprövningsdelegationen

DK

Ansökan om ändring av villkor enligt miljöbalken för Backer BHV
AB division Calesco på fastigheten Forsta 1:17 i Hallstahammars
kommun
Verksamhetskoder 28.80 och 90.380 enligt 16 kap. 9 § och 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordning (2013:251)

BESLUT
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar med stöd av
24 kap. 8 § milj öbalken villkor 9 som fastställdes i beslut om slutliga villkor den 16
november 2010 till Backer BHV AB/division Calesco på fastigheterna Forsta 1:17
och 1:18 i Hallstahammars kommun, så att villkoret efter ändring får följande
lydelse.
9. Processventilation innehållande lösningsmedelsångor, på fastigheten Forsta 1:17,
ska renas i kolfilteranläggning Anläggningen ska innehålla minst 2 ton kol med en
lägsta specifik area om 1100 m2 per gram. Byte av kol i kolfilteranläggningen ska
ske senast när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1500 kg. Uppföljning av
förbrukad mängd lösningsmedel ska ske veckovis för att avgöra när byte av
kolfilter behöver ske. Den maximala förbrukningen av lösningsmedel för
färgtryckning och ramtvätt, undantaget lösningsmedelsavfall, får uppgå till 16 ton
per år.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tidigare tillståndsbeslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västmanlands län meddelade
bolaget tillstånd den 4 maj 2004 men sköt upp frågan om vilka slutliga villkor som
skulle gälla för utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC, Volatile Organic
Compounds). Bolaget skulle under en prövotid utreda möjligheten att genom
övergång till UV-färg eller andra åtgärder minska användningen av lösningsmedel.
Den 16 november 2010 avslutade Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Västmanlands län prövotiden och fastställde följande villkor.
9. Utsläpp av organiska lösningsmedel från färgtryckning ska renas i
kolfilteranläggning Anläggningen ska innehålla minst 2 ton kol med en lägsta
specifik area om 1100 m2 per gram. Byte av kol i kolfilteranläggningen ska ske
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senast när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1500 kg. Den maximala
förbrukningen av lösningsmedel vid anläggningen får uppgå till 10 ton per år.
Bolagets yrkanden
Bolaget anser att villkor 9 i gällande tillståndsbeslut ska ändras med hänvisning till
24 kap. 8 § andra punkten miljöbalken, då villkoret är strängare än nödvändigt samt
eftersom det påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs.

Vid tiden när tillståndet gavs fanns stora förhoppningar på att färgleverantörerna
skulle kunna få fram en UV-färg som ersättning till lösningsmedelsbaserad färg.
Tyvärr har pågående forsknings- och utvecklingsarbete hos bolagets leverantörer
ännu inte gett önskat resultat för produkterna. Bolaget ser idag ingen lösning på
problemen utan lösningsmedelsbaserad färg förväntas användas framgent.
Lösningsmedelssammansättningen går dock mot mer alkoholinnehållartde vilket
både ur arbets- och yttre miljöskyddssynpunkt är att föredra. Vidare sker idag en
kraftig tillväxt på de produkter som tillverkas i Kolbäck, vilket gör att den maximalt
tillåtna lösningsmedelsanvändningen inom kort kommer att nås.
Bolaget anser att de moment och processer som tillhör tryckprocessen
(färgtryckning) och ramtvätt på fastigheten Forsta 1:17 kan ingå i villkoret
avseende årliga förbrukningen av lösningsmedel. Omhändertagande av
lösningsmedel som avfall och lösningsmedelsanvändning på intilliggande fastighet
anser bolaget inte ska ingå i den årliga förbrukningen. Bolagets anser att samtliga
processutsug innehållande lösningsmedelsångor på fastigheten Forsta 1:17 ska vara
kopplade till kolfilteranläggningen. Bolaget yrkar på en ändring av villkoret till
följande lydelse.
9. Processventilation innehållande lösningsmedelsångor, på fastigheten Forsta 1:17,
ska vara kopplade till kolfilteranläggning. Anläggningen ska innehålla minst 2 ton
kol med en lägsta specifik area om 1100 m2 per gram. Byte av kol i
kolfilteranläggningen ska ske senast när förbrukningen av lösningsmedel överstiger
1500 kg. Den maximala förbrukningen av lösningsmedel för färgtryckning och
ramtvätt, undantaget lösningsmedelsavfall, får uppgå till 16 ton per år.
Uppföljning av förbrukad mängd lösningsmedel kommer framöver att ske veckovis
för att minska risken att överskrida mängden 1500 kg då byte av kolfilter ska ske.
Ärendets handläggning
Ansökan om villkorsändring kom in den 8 april 2016 och skickades till
länsstyrelsen i Västmanlands län och Bygg- och miljönämnden vid
Hallstahammars kommun för yttrande. Miljöprövningsdelegationen förelade
bolaget att komplettera ansökan den 19 oktober 2016 och bolaget kom in med
efterfrågade kompletteringar den 8 november 2016.
Yttranden
Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att ansökan behöver kompletteras med en
redogörelse för om mätning av VOC-utsläpp har skett med olika metoder och om
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de i så fall är jämförbara. Länsstyrelsen anser även att ansökan behöver
kompletteras med mätförhållanden vid mätningarna och om dessa kan ha påverkat
j ämförbarheten.
Bygg- och miljönämnden vid Hallstahammars kommun har huvudsakligen lämnat
följande synpunkter. Ett skäl till varför ändringen påkallas bedömer nämnden vara
att bolaget hade som ambition att övergå från lösningsmedelsbaserad färg till UVfårg. Kunder har dock fortsatt efterfråga produkter tillverkade med
lösningsmedelsbaserad teknik, vilket ledde fram till att kolfilter installerades.
Nämnden har framfört att villkoret behöver förtydligas då det inte ger klart besked
om vad som ska ingå i den årliga förbrukningen av lösningsmedel. Nämnden anser
att villkorets krav på kolfilterrening möjligen skulle kunna omfatta fastigheten
Forsta 1:17 där tryckning och ramtvätt förekommer. Om även omhändertaget
lösningsmedel och/eller lösningsmedelsanvändning på intilliggande fastighet ska
ingå i den totala lösningsmedelsförbrukningen bör bolaget ges möjlighet att
revidera sin begäran om maximal förbrukning.
Bolagets arbetsinstruktion för byte av kolfilter vid 1,5 ton förbrukat lösningsmedel
riskerar att bli otillräcklig. Om förbrukningen per år får uppgå till 16 ton blir
medelförbrukningen per månad 1,33 ton. Uppföljning av förbrukningen av
lösningsmedel bör därför ske kontinuerligt.
Bolagets verksamhet har inte gett upphov till klagomål gällande
lösningsmedelslukt. De förbättringar av kolfilterreningen som har gjorts gör att
utsläppen av lösningsmedel inte påverkas nämnvärt vid en förhöjd tillåten
förbrukning till 16 ton. Nämnden bedömer sammantaget att en ökad
lösningsmedelsförbrukning kan ske om villkoret förtydligas enligt nämndens
yttrande.
Bolagets beskrivning av verksamheten
Backer BHV AB/division Calesco tillverkar metallfolieelement för uppvärmning av
produkter inom fordonsindustri, exempelvis värmare till backspeglar, linsvämiare,
sätesvärmare samt produkter till medicin-, tåg-, flyg- och byggnadsindustri.
Produktionsprocessen omfattar framtagning av mönster för screentryckning,
överföring av mönstret till ljuskänslig film via Print to Screen-utrustning (laser) och
framkallning. Tryckning av mönstret sker sedan direkt på materialet (aluminium,
mässing, rostfritt etc.) som värmefolieelement består av. Maskinparken för
tryckning av mönstret innehåller screentryckmaskiner med tillhörande torkugnar.
Verksamheten använder fortfarande lösningsmedelsbaserad färg då inget annat
fungerar på aktuella material. Samtliga tryckutrustningar är anslutna till kolfilter.
Efter tryckning tvättas tryckramarna rena från färgrester med lösningsmedelsbaserat
tvättmedel i en särskild sluten ramtvättmaskin Avventilering av
lösningsmedelsångor sker till kolfilter. När föroreningarna i tvättsteget blivit alltför
stor byts tvättvätskan, vilken omhändertas som farligt avfall och borttransporteras
till godkänd mottagare.

4 (6)

Beslut
2016-12-19

Dnr: 551-2432-16

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Det totala luftflödet genom kolfiltret med anslutna processutrustningar är 2600 l/s
vilket motsvarar ca 9400 m3/h. Kolfiltret är dimensionerat för 10 000 m3/h.
Åtgärder för optimering av rening
Vid installation av kolfilteranläggningen genomfördes ett antal CTC-haltsmätningar
och den genomsnittliga reningsgraden beräknades till 45 %. Under verksamhetsåret
2015 har bolaget genomfört ett antal optimeringsåtgärder på kolfilteranläggningen.
De viktigaste åtgärderna är bättre styrning av luftflödena för erhållande av så jämnt
flöde som möjligt och säkerställande av att kolfilterbädden är fylld. Tidigare kunde
kolet sjunka i bädden vilket möjliggjorde att en viss del av luftströmmen inte
passerade kolet, med minskad reningseffekt som följd. Efter genomförda
optimeringar kontrollerades VOC-halten i ingående och utgående luft med
flamjoniseringsdetektor (Fil)) och den genomsnittliga reningseffekten under 8
veckors drifttid beräknades till ca 76 %.

Bolaget kan inte utesluta att förbättringen av reningsgrad till viss del påverkats av
skillnader i mätmetoder. Bolaget anser dock att största delen av förbättringen av
reningsgrad beror på bättre styrning av luftflödena samt att kolfilteranläggningen
kontrolleras och fylls på under reningsperioden.
Vid en förbrukningsmängd motsvarande maximalt 16 ton lösningsmedel per år och
att byte av kol sker senast när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1500 kg,
ger detta ett beräknat VOC-utsläpp av ca 3,8 ton (76 % reningseffekt). Bolagets
bedömning är att framtida utsläpp av VOC överensstämmer väl med de nivåer som
ryms inom gällande tillstånd.
Fortsatt arbete med att begränsa påverkan till omgivningen
Bolaget vill tydliggöra att åtgärder för att begränsa lösningsmedelspåverkan till
omgivningen är en del av det interna milj öarbetet (ISO 14001), men att
förbättringsarbetet måste ses under längre tid. Framförallt handlar det om att på sikt
möjligen kunna ersätta befintliga färger mot helt eller delvis lösningsmedelsfria
produkter.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Bolaget har ansökt om en ändring av villkor 9 i gällande tillstånd för verksamheten
med hänvisning till 24 kap. 8 § 2 p. milj öbalken eftersom villkoret anses strängare
än nödvändigt, samt eftersom det påkallas av omständigheter som inte förutsågs när
tillståndet gavs. Enligt villkoret får bolaget som mest förbruka 10 ton
lösningsmedel per år. Bolaget vill få tillåtelse att förbruka maximalt 16 ton
lösningsmedel per år.
Bolagets förbrukning av lösningsmedel har de senaste åren närmat sig den
maximalt tillståndsgivna mängden medan den faktiska produktionen av
metallfolieelement legat på ca 25-30 % av maximalt tillståndsgiven mängd. Då det
enligt bolaget finns ett ökat behov av deras produkter behöver man för att kunna
öka produktionen få tillstånd till att förbruka större mängd lösningsmedel.
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Från tiden när tillståndet gavs och under prövotiden har bolagets avsikt varit att
delvis övergå från lösningsmedelsbaserad färg till s.k. UV-färg. När
prövotidsutredningen var genomförd hade bolagets färgleverantörer enligt uppgift
lyckats få fram en acceptabel UV-färg. Bolagets kunder har dock trots detta fortsatt
efterfråga produkter med lösningsmedelsbaserad färg. Då det pågående
forskningsarbetet om UV-färg ännu inte gett tillräckligt bra produkter kommer
bolaget inte kunnat ersätta lösningsmedelsbaserad färg som förväntat.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att detta är omständigheter som inte kunde
förutsägas när tillståndet gavs. Om man inte hade avsett att delvis övergå till UVfärg bör man vid den tidigare tillståndsprocessen räknat med en större mängd
lösningsmedel för att motsvara en maximal produktion av metallfolie.
För att minska utsläppen av lösningsmedel har bolaget under 2015 arbetat med
åtgärder för att optimera anläggningens kolfilterrening. Enligt utförda mätningar
och beräkningar har man ökat den genomsnittliga reningsgraden från 45 till 76 %.
Milj öprövningsdelegationen bedömer som bolaget att den förbättrade
reningsgraden till största delen beror på de optimeringsåtgärder som gjorts,
huvudsakligen jämnare luftflöde och kontroll av kolfilterbädden. VOC från
limverksamheten på fastigheten Forsta 1:18 renas dock inte innan utsläpp och
föreslås inte ingå i villkoret. Limverksamheten utgör en liten del av bolagets
verksamhet och utsläppen beräknas inte öka proportionellt lika mycket som
tryckverksamheten. Med de optimeringsåtgärder som genomförts kommer enligt
bolagets beräkningar utsläppen år 2017 och 2019 ligga i nivå med hur mycket som
släppts ut de senaste två åren och som ansetts vara acceptabelt under tidigare
prövotidsutredning.
Eftersom utsläppen av lösningsmedel kommer ligga på ungefär samma nivå under
de närmsta åren och för att bolaget ska kunna öka produktionen anser
Milj öprövningsdelegationen att befintligt villkor är strängare än nödvändigt.
Förutom bolagets villkor finns även förordning (2013:254) om användning av
organiska lösningsmedel som gäller för verksamheten. I förordningen finns
bestämmelser om utsläpp av lösningsmedel som gäller utöver villkor i gällande
tillstånd.
Enligt Bygg- och milj önämnden ger bolagets tillstånd inte klart besked om vad som
ska ingå i årlig förbrukning av lösningsmedel och att det bör förtydligas enligt
nämndens synpunkter. Nämnden har även påpekat i sitt yttrande att bolagets
arbetsinstruktion för byte av kolfilter (en gång per månad) riskerar att bli
otillräcklig vid en ökad förbrukning av lösningsmedel. Bolaget har dock åtagit sig
att kontrollera mängden förbrukat lösningsmedel en gång per vecka för att inte
riskera att överskrida mängden då byte av kolfilter ska ske.
Milj öprövningsdelegationen har föreslagit att detta åtagande läggs till i den
föreslagna villkorsfonnuleringen, vilket bolaget har accepterat.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att bolagets förslag till villkorsformulering
tar hänsyn till nämndens synpunkter i övrigt. Vidare har nämnden framfört att
verksamheten inte gett upphov till klagomål pga. lösningsmedelslukt.
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Sammantaget bedömer Milj öprövningsdelegationen att en ändring av villkoret
påkallas av omständigheter som inte kunde förutses när tillståndet gavs och nu även
är strängare än nödvändigt.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar avslutningsvis att under prövotiden ansågs
kolfilterrening vara det mest lämpliga valet av reningsteknik för bolagets utsläpp av
VOC. Katalytisk förbränning ansågs då som alltför kostsamt i förhållande till
aktuell lösningsmedelmängd. Då bolaget nu får förbruka mer lösningsmedel anser
Milj öprövningsdelegationen att frågan om val av reningsmetod de närmsta åren bör
tas upp på nytt. Bolaget har ett gammalt tillstånd som får omprövas av
tillståndsmyndigheten enligt 24 kap. 5 § första punkten miljöbalken. En
omprövning kan även initieras genom ansökan enligt 24 kap 7 § miljöbalken.
Bolaget har möjlighet att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kap 2 § miljöbalken
om en avgränsad del av verksamheten behöver ändras. Om verksamheten till följd
av ändringen kommer ändras på ett betydande sätt är det dock inte möjligt eller
lämpligt att enbart pröva ändringen utan då ska hela verksamheten prövas.

Beslut i ärendet har fattats av milj öprövningsdelegationen. I beslutet har
länsassessor Mikaela Öster, ordförande och milj öskyddshandläggare Pia Persson
Holmberg, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har föredragits av
miljöskyddshandläggare Fredrik Svanberg, miljöskyddsenheten.

Mikaela Öster

Pia Pers on Holm

Fredrik Svanberg

Bilaga

Infonnation om hur man överklagar.
SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Hallstahammars kommun, Bygg- och miljönämnden, 734 80 Hallstahammar
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås
Miljöskyddsenheten (PPH)
Rättsenheten (MÖ)

Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur
Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fatt Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

