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Miljöprövningsdelegationen Sörmlands Printing Solution AB 
Högmossevägen 7 
641 82 Katrineholm 

DK 

Ansökan om ändring av villkor enligt miljöbalken för Sörmlands 
Printing Solution AB på fastigheten Mejeriet 12 i Katrineholms 
kommun 
Verksamhetskod 39.20 enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

BESLUT 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver med stöd 
av 24 kap. 8 § miljöbalken villkor 3 i tillstånd meddelat den 29 mars 2006 till 
Sörmlands Printing Solution AB på fastigheten Mejeriet 12 i Katrineholms 
kommun. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets handläggning 
Bolagets ansökan kom in den 31 mars 2016 och remitterades till Bygg- och 
miljönämnden vid Katrineholms kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands län 
för yttrande. Både Bygg- och milj önämnden och Länsstyrelsen har skickat in 
yttranden angående ansökan. 

Bolagets yrkanden 
Bolaget yrkar på att villkor 3 tas bort från deras tillstånd. 

Villkor 3: Förbrukningen av flyktiga organiska ämnen som ingår i kemiska 
produkter, där processoljor i heatsetfärg inte inräknas, får totalt som riktvärde högst 
uppgå till 0,5 kg flyktiga organiska ämnen/ton förbrukat papper. 

Bolaget anser det uppenbart att villkor 3 är strängare än nödvändigt och inte behövs 
då det inte säger något om utsläpp till luft, enbart inköp av kemikalier. Villkoret 
styr inte vilka utsläpp bolaget gör från anläggningen, utan enbart hur mycket VOC 
(Volatile Organic Compounds dvs, flyktiga organiska ämnen) som köps in i 
förhållande till använd mängd papper. Detta förhållande styrs mycket av körlängder 
och skiftgång. Ju oftare tryckpressarna måste stannas desto mer kemikalier 
används. Produktionen ser ut att gå mot tunnare papper vilket kommer göra att 
kemilealieåtgången blir större per ton förbrukat papper. Detta har ingen påverkan på 
reningsgraden. Bolaget kommer alltså inte släppa ut mer eller mindre VOC till 
luften även om förhållandet mellan inköpt mängd kemikalier och använd mängd 
papper går upp eller ner. Villkoret snedvrider dessutom konkurrensmöjlighetema då 
bolagets största konkurrent inte har liknande villkor. 
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Yttranden 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har inget att erinra mot att villkor 3 i 
gällande tillstånd för verksamheten upphävs med motiveringen att de totala 
utsläppen av VOC från anläggningen regleras genom villkor 4 i det gällande 
tillståndet. Länsstyrelsen i Södermanlands län konstaterar att villkor 3 finns 
med i de åtaganden och yrkanden som verksamhetsutövaren har angett i 
ansökan. 

Bygg- och miljönämnden vid Katrineholms kommun anser att villkor 3 kan 
upphävas då det enligt 24 kap. 8 § andra punkten miljöbalken är strängare än 
nödvändigt. Företagets utsläpp regleras i villkoren 4 och 5 vilket förvaltningen 
anser vara tillräckligt för att begränsa företagets utsläpp. 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING 
Bolaget har yrkat på att villkor 3 i nuvarande tillstånd tas bort eftersom det är för 
strängt och inte behövs. Villkoret fördes dock in i tillståndet på förslag från bolaget 
enligt tillståndsbeslut den 31 mars 2006. I tillståndsbeslutet framgår inte helt tydligt 
bakgrunden till varför villkoret tagits med men det verkar ha att göra med hur stora 
diffusa och totala utsläpp från anläggningen som kan ske och hur det kan regleras. 

Vid en jämförelse med ett antal liknande grafiska verksamheter finns inte samma 
typ av villkor. För dessa verksamheter finns haltvillkor om utsläpp av VOC efter 
rening och mängdvillkor om hur mycket som får släppas ut per år. Sådana villkor 
finns även i bolagets tillstånd (villkor 4 och 5). Utöver detta finns även 
bestämmelser i förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel 
som gäller för bolagets verksamhet. 

Bolagets förbrukning av VOC per ton förbrukat papper har de senaste åren närmat 
sig eller tangerat den maximala gränsen 0,5 kg VOC per ton förbrukat papper. Den 
faktiska förbrukningen av papper har dock varit ungefär hälften av vad bolaget får 
förbruka. Enligt bolaget ser produktionen ut att gå mot tunnare papper vilket gör att 
förbrukningen av VOC blir större i förhållande till förbrukad mängd papper. Enligt 
Milj öprövningsdelegationens bedömning verkar villkor 3 därmed inte stå i 
proportion till hur mycket papper som får förbrukas enligt tillståndsgiven mängd 
och kan utgöra ett hinder för bolaget att öka produktionen. 

Varken Länsstyrelsen i Södermanlands län eller tillsynsmyndigheten, Bygg- och 
milj önämnden vid Katrineholms kommun, har något att erinra emot att villkor 3 tas 
bort ur bolagets tillstånd. I 24 kap. 8 § milj öbalken anges att tillståndsmyndigheten 
efter ansökan av tillståndshavaren får upphäva villkor som uppenbart inte längre 
behövs eller är strängare än nödvändigt. Sammantaget anser 
Milj öprövningsdelegationen att villkor 3 är strängare än nödvändigt och att det är 
uppenbart att det inte behövs. Villkoret ska därför upphävas. 
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Beslut i ärendet har fattats av Milj öprövningsdelegationen. I beslutet har 
länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och miljöskyddshandläggare Pia Persson 
Holmberg, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har föredragits av 
miljöskyddshandläggare Fredrik Svanberg, milj öskyddsenheten. 

Mikaela Öster 

Bilaga 
Information om hur man överklagar. 

Sändlista 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
Bygg- och milj önämnden vid Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm 
Naturvårdsverket,  registratorgnaturvardsverket.se   

Miljöskyddsenheten 
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 milj ödomstolen 

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 fått 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. 
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