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Delgivningskvitto

Upphävande av tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig
verksamhet på fastigheten Stämjärnet 5 i Trosa kommun
I bilaga

BESLUT
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver med stöd
av 24 kap 8 § la milj öbalken Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 7
oktober 2002, dnr 551-180-2002 om tillstånd enligt miljöbalken, till Camfil
Svenska AB (bolaget), orgnr. 556088-1327, att bedriva tillverkning av
plastprodukter på fastigheten Stämjärnet 5 i Trosa kommun.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Camfil Svenska AB (bolaget) i Trosa kommun har den 2 maj 2017 kommit in med
en ansökan om att tillståndsbeslutet den 7 oktober 2002, dnr 551-180-2002, till
tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare
polymerisering, på fastigheten Stämjärnet 5 i Trosa kommun ska upphävas. Som
grund för bolagets ansökan anförs att tillståndsplikten, enligt
milj öprövningsförordningen (2013:251), för verksamheten har upphört.
Milj öprövningsdelegationen har remitterat ansökan till Milj önämnden i Trosa
kommun, samt till Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Milj önämnden som är tillsynsmyndighet har i sitt yttrande meddelat att de inte har
några invändningar mot tolkningen att bolaget inte längre omfattas av
tillståndsplikt. Enligt vad som framkommit i ansökan behöver bolaget skicka in en
anmälan om miljöfarlig verksamhet med verksamhetskod 25.30 till Trosa kommun.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har inte yttrat sig.
Bolaget har anmält miljöfarlig verksamhet till tillsynsmyndigheten och kopia på
anmälan lämnades in till Miljöprövningsdelegationen den 1 november 2017.
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN
Enligt 24 kap 8 § la milj öbalken får tillståndsmyndigheten efter ansökan från
tillståndshavaren besluta att upphäva ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet, om
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verksamheten anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för
verksamheten upphört.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att en anmälan har skett till
tillsynsmyndigheten och den verksamhet som idag bedrivs inte är tillståndspliktig.
Det föreligger därför inget hinder mot att upphäva bolagets tillstånd enligt
miljöbalken. Milj öprövningsdelegationen finner därför att ansökan ska bifalls.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Torbjöm Johansson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg.

Mikaela Öster

Mj örn Johansson

Pia Persson HoirnSerg
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