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Milj öprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Delbeslut om igångsättningsmedgivande för AGA Gas AB,
Enköpings kommun
Verksamhetskod 24.45 enligt 12 kap. 45 5S' miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län förklarar med stöd av
22 kap. 26 § första stycket miljöbalken att den ansökta verksamheten på fastigheten
Hagalund 1:5 i Enköpings kommun är tillåtlig i enlighet med vad AGA Gas AB
(bolaget), med organisationsnummer 556069-8119, har angett eller åtagit sig i
ansökningshandlingarna och i ärendet i övrigt
Milj öprövningsdelegationen lämnar bolaget tillstånd att uppföra byggnaden för
distributions- och fyllningscentralen och de övriga mark- och anläggningsarbeten
som krävs för att uppföra byggnaden.
Miljöprö-vningsdelegationen avslår ansökan om igångsättningsmedgivande i övriga
delar.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Villkor under byggnadsskedet
1. Buller under tiden för bygg- och anläggningsskeden ska begränsas så att det
inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som frifaltsvärden utomhus vid
bostäder än:
60 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fre dagtid
nattetid
övrig tid

(kl. 6.00-18.00)
(kl. 22.00-6.00)

Momentana ljud nattetid (kl. 22.00-7.00) får inte överskrida 55 dBA vid
bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge "fast".

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

DELBESLUT
LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

2017-06-07

2 (22)
Dnr: 551-8299-16

Miljöprövningsdelegationen

Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller
närfältsmätningar och beräkningar Resultaten ska redovisas som frifältsvärden.
Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan och när
verksamhet pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen
som tillsynsmyndigheten bestämmer.
2.

Under byggskedet ska bolaget se till att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppstår i omgivningarna. Om olägenheter uppstår ska bolaget vidta
åtgärder omgående.

Delegationer
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor
avseende försiktighetsåtgärder för att motverka olägenheter och olycksrisker under
byggskedet.

Verkställighet
Milj öprövningsdelegationen bifaller bolagets yrkande om
verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har
vunnit laga kraft.
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningen Enköpingsposten, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att bolaget planerar att utöka verksamheten i Enköping.
Tidigare tillståndsbeslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala lämnade den 3 juni 2010
bolaget tillstånd att driva anläggning för fyllning av gasol och koldioxid samt
blandning av specialgaser (dnr 551-4519-05).
Den 18 februari 2016 beslutade Milj öprövningsdelegationen att upphäva villkor 4 i
tillståndet och ändra villkor 3, avseende tillåtna maximalt hanterade mängder av
farliga ämnen (dnr 551-4302-14).
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Samråd
Samråd har genomförts genom möten den 15 februari 2016 med Länsstyrelsen
Uppsala län och Räddningstjänsten i Enköping-Håbo och den 17 mars 2016 med
Enköpings kommun.
Samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och
Trafikverket har skett genom utskick av e-post med samrådsunderlag den 18 mars
2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lämnat synpunkter.
Trafikverket har meddelat att de inte har något att erinra. Naturvårdsverket har inte
lämnat något svar.
Samråd med närliggande verksamheter och markägare har skett genom utskick av
e-post med samrådsunderlag den 18 mars 2016 till Big Bag AB, Lappset AB, Hans
Andersson Metall AB, Ragnsells AB, Viking Motor Park, Snedens skyttecentrum,
Peab AB, Magnus Ivedal och Inga Kristina Viktoria Adolfson. Synpunkter har
lämnats av Hans Andersson Metall AB, PEAB och Magnus Ivedal. Övriga har inte
lämnat några svar. '
Samråd med Naturskyddsföreningen i Enköping har skett genom utskick av e-post
med samrådsunderlag den 18 mars 2016. Samråd med närmaste boende har skett
genom utdelning av material i brevlådor. Samråd med allmänhet och övriga särskilt
berörda har skett i genom annons i Ena-Håbo Tidningen (26 mars-1 april) och
Enköpingsposten den 24 mars 2016. Inga synpunkter har lämnats.
Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 29 december 2016. Ansökan kungjordes i ortstidningen Enköpingsposten och
har remitterats till Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Räddningstjänsten
Enköping/Håbo, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Försvarsmakten. Länsstyrelsen
har avstått från att yttra sig. Yttranden har kommit in från övriga remissinstanser.
Bolaget har fått tillfålle att bemöta yttrandena.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
AGA Gas yrkar tillstånd enligt 9 kap. milj öbalken till fortsatt och utökad
verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten Hagalund 1:5 i Enköpings
kommun, i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ansökan och i
övrint i målet.
AGA Gas AB yrkar att milj öprövningsdelegationen med stöd av 22 kap. 26 §
milj öbalken i delbeslut ska förklara verksamheten tillåtlig och lämna tillstånd till
följande mark- och anläggningsarbeten.
Skogen på området för tillkommande anläggningsarbeten är redan
avverkad. Stubbröjning kommer att utföras på hela den avverkade ytan,
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dvs, man gräver upp stubbar för att förhindra framtida sättningar på
grund av nedbrutet organiskt material.
Råmarken består av blockrik terräng på en lagrad morän med vissa
inslag av humussedimenterade partier som kommer att utskiftas.
Stenblock och jordstenar (ej synlig sten i mark) kommer att transporteras
bort. Större block, cirka 2-3 m3 kommer att spräckas/delas genom
sprängning/spräckning för att kunna hanteras. Delar av materialet
kommer att återanvändas som fyllnadsmaterial inom anläggningen.
Grundläggning av byggnader kommer inte att kräva pålning. Det
kommer att krävas sprängning av berg, då det kan konstateras synligt
berg i dagen. Det bedöms att omfattningen av sprängningsarbeten är
relativt liten. Den fullständiga omfattningen ges först efter påbörjan av
schaktarbeten. Mängd berg som behöver sprängas bedöms initialt till
några hundra kvadratmeter.
Byggnader inom området bedöms kunna plattgrundläggas på packad
fyllning på fast botten eller grundläggas på plintar till fast botten.
Komplettering kommer att ske med ledningar i mark för bland annat el och
avlopp. Marken kommer att iordningsställas och hårdgöras.
Inom anläggningsarbeten ingår även att uppföra byggnader och montera all
utrustning.
AGA Gas begär milj öprövningsdelegationens förordnande om omedelbar
verkställighet av det beslut vari begärt tillstånd lämnas.
Åtaganden
Den utrustning för återvinning av koldioxid vid torrisproduktionen som år 2005
installerades i anläggningen i Köping kommer att flyttas med till anläggningen i
Enköping.
För att återvinna spillvärme från utrustning kommer värmepumpar att installeras i
kombination med befintliga el- och gaspannor.
Den utrustning för återvinning av dikväveoxid som år 2011 installerades i
anläggningen i Rotebro kommer att flyttas med till anläggningen i Enköping.
För byggmaterial och avfall som hanteras på byggarbetsplatsen under
anläggningsskedet gäller följande.
• Upplag av brännbart byggmaterial placeras ej i anslutning till byggnad.
• Lättantändligt avfall förvaras i obrännbara behållare med lock.
• Brännbart byggmaterial ska inte förvaras i byggnaden.
• Öppna avfallscontainrar, lastpallar mm placeras minst 5 meter från byggnad.
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• Upplag med brännbara ämnen för anläggningsarbeten placeras på säkert
avstånd från oxygentankar och giftiga eller brännbara gaser.
För att minska risken för brandspridning från skog och mellan de olika företagen i
närheten kommer övervakning installeras som upptäcker risk för brandspridning in
på området även då anläggningen är obemannad.
Mängden brännbart material minimeras, ris och sly beskärs årligen och lagras ej på
anläggningen, ytor anläggs i grus och asfalt utan brännbara material - vilket
kommer att minska risken för brandspridning från omgivningen.
Om motorparken blir verklighet har AGA för avsikt att utöka skyddsåtgärderna
enligt följande:
• Fasta installationer med möjlighet att kyla en gasoltankbil som är exponerad
för värmestrålning från en brand inne på anläggningen, t.ex. i form av en
pölbrand efter ett spill av gasol.
• Verka för automatiska bommar som stoppar utomstående från att ta sig in i
riskområdet vid en brand.
• Verka för säkerställande av säkra evakueringsvägar från motorbanan.
• Verka för alternativa insatsvägar till anläggningen i händelse av
trafikstockning på motorbanans tillfartsvägar.
Förslag till villkor
AGA Gas föreslår följande slutliga villkor.
1

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas
huvudsakligen i enlighet med vad AGA Gas AB angivit i ansökan
eller i övrigt åtagit sig i ärendet.

2

Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov
till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder och
utbildningslokaler än:
50 dB(A) dagtid måndag-fredag (kl. 06-18)
40 dB(A) nattetid (kl. 22-06)
45 dB(A) övrig tid
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana
ljudnivåer över 55 dB(A) får inte utföras nattetid (kl. 22-06).
För återkommande impulsljud eller hörbara tonkomponenter ska
den ekvivalenta ljudnivån sänkas motsvarande 5 dB(A)-enheter
jämfört med vad som anges inom ovanståendeintervall.
De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom
omgivningsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar.
Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tidsperioder som anges
ovan. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer.
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3

De samtidigt hanterade mängderna av farliga ämnen i
verksamheten och enhetsvolymerna av farliga ämnen får inte
överstiga följande värden.
Änme
gasol
(propan)
oxygen

Maximalt samtidigt
hanterad mängd (ton)
400

184 kg (undantaget den
markförlagda tanken)

350

ammoniak 15
4

Maximal enhetsstorlek

995 1

Farligt avfall och flytande kemiska produkter, med undantag för
kondenserade gaser, ska lagras på tät, invallad yta under tak.
Invallningen ska rymma en volym som motsvarar den största
behållarens volym plus minst 10 % av övriga behållares volym.

Bolagets beskrivning av verksamheten
I Enköping driver bolaget en anläggning för fyllning på flaskor av gasol, koldioxid
och specialgaser, som levereras till anläggningen från andra anläggningar. Bolaget
har för avsikt att centralisera och automatisera sin verksamhet i Sverige avseende
fyllning av gasol samt industri-, läkemedels- och specialgaser. Därför planerar
bolaget att till anläggningen i Enköping flytta sådan verksamhet som för närvarande
bedrivs vid andra anläggningar.
Befintlig verksamhet
Den befmtliga anläggningen består av två delar; en för lagring och fyllning av gasol
och koldioxid (gasolenheten) och en för motsvarande hantering av specialgaser
(specialgasenheten). Gasol som levererats till anläggningen lagras i en tank förlagd i
mark och förs sedan via en markförlagd ledning till fyllningen som sker avskilt från
lagringen. Koldioxid lagras i en tank ovan mark. Vid fyllningen tappas gasolen och
koldioxiden på flaskor som sedan lagras i avvaktan på utleverans.

Rågaser till specialgasenheten lagras i tankar, i så kallade paket (ett antal flaskor
som kommunicerar med varandra) eller i kemikalieflaskor (där råvaran lagras i
vätskeform). Rågaserna fylls i flaskor antingen från gasramper, där fyllningen sker
automatiskt och i ett antal flaskor samtidigt eller i paket och med rågaserna fast
anslutna via rörledningar, eller styckevis och manuellt. Rågaserna fylls var och en
för sig eller i blandning efter särskilda recept.
Utökad verksamhet
Bolaget avser att uppföra en ny enhet, en så kallad distributions- och
fyllningscentral (DFC). I DFC kommer bolaget att bedriva lagring och annan
hantering av industrigaser (hydrogen, acetylen, koldioxid, nitrogen, argon och
oxygen) och medicingaser (oxygen, dikväveoxid och koldioxid) samt produktion av
torris (koldioxid). Till DFC kommer även verksamhet från de befintliga enheterna
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att flyttas (hantering av koldioxid och en mindre del av hanteringen av fyllda
gasolflaskor från gasolenheten samt hanteringen av tomma flaskor och viss del av
hanteringen av fyllda flaskor från specialgasenheten).
Hydrogen kommer att levereras till anläggningen i flak med ett större antal
sammankopplade i flaskor som sedan lagras på en särskild uppställningsplats med
tak och skyddsmurar. Flaskorna kommer att vara anslutna till utrustning för fyllning
via rörledningar.
Acetylen kommer endast att lastas om med undantag för små mängder som kommer
att användas för att göra några få flaskor med blandgas. All hantering av
medicingaser kommer att ske i ett eget utrymme. Här kommer det att ske manuell
sortering av flaskor, delvis manuell och delvis automatisk fyllning och manuell
plockning. Lagring av medicingaser kommer att ske separat i ett eget så kallat
fullager.
Tonis kommer att tillverkas med flytande koldioxid som råvara.
Fyllning av industrigaser och medicingaser i DFC kommer att ske automatiskt,
semiautomatiskt och manuellt. Fyllningen av brandfarliga gaser kommer att ske
manuellt.
De fyllda flaskorna kommer att förvaras i ett höglager, utom flaskorna med
brandfarliga gaser som kommer att förvaras utomhus. Transporter i DFC kommer
att ske med automatiskt styrda truckar.
Vidare planeras vissa förändringar av de befintliga enheterna (förutom den ovan
beskrivna flyttningen av olika verksamhetsdelar). Bland annat kommer en ny
giftbur att anläggas. Vidare kommer AGA Gas att upphöra med förvaring och
hantering av klor, klorväte, arsin, fosfin och silanföreningar.

Milj ökonsekvensb eskrivning
Vattenförbrukning
Vatten används för rengöring, städning, disk, toalett, dusch och kök.
Vattenförbrukningen i den befintliga anläggningen är cirka 3 000 m3/år och bedöms för
den planerade verksamheten öka till ca 5 000 m3/år.
Energiförbrukning
Uppvärmning av lokaler sker med två separata vattenburna system, ett för
gasolanläggningen och ett för specialgasanläggningen. Uppvärmningen av
gasolanläggningen sker genom en gasolpanna på cirka 420 kW och av
specialgasanläggningen med två elpannor, 225 kW vardera. Det totala behovet av
uppvärmning kommer att öka med den tillkommande verksamheten från cirka 655 till
1 305 MWh per år. Alternativa lösningar för uppvärmning har studerats. För att
återvinna spillvärme från utrustning kommer värmepumpar att installeras i kombination
med befintliga el- och gaspannor.
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Förbrukningen av el kommer att öka genom de tillkommande anläggningsdelarna, som
består bland annat av kompressorer, pumpar, utrustning för sortering och fyllning av
flaskor samt annan processel. I nedanstående tabell redovisas den totala
energiförbrukningen för uppvärmning och övrig elförbrukning för den planerade
verksamheten.
Bedömning av uppvärmningsbehov och elförbrukning, jämförelse av befintlig och planerad
anläggning, MWh per år

Uppvärmning totalt
-varav gasol
-varav el till tillkommande
verksamhet
-varav spillvärme
Elförbrukning exklusive
uppvärmning
-varav befintlig
anläggning
-varav DFC
Summa elförbrukning

Befintlig anläggning,
MWh/år
655

Planering anläggning,
MWhIår
1 305

165
-

255

1 200

770
6 200

1 200

1 200

1 690

5 000
6 570

165

Kontroll och bedömning av energi- och underhållsbehov görs regelbundet av
anläggningen i Enköping, den senaste genomfördes under 2015. Flera föreslagna
åtgärder genomfördes såsom installation av rörelsedetektorer för belysning,
energimätare på högförbrukande utrustning och byte av tryckluftskompressorer i
specialgasanläggningen.
Konstruktionen på byggnaden kommer att dimensioneras för att möjliggöra att det i
framtiden ska kunna vara möjligt att montera solceller, men med rådande elpriser anser
bolaget att det för närvarande inte är aktuellt. Rutiner för inköp av elförbrukande
utrustning enligt bolagets energiledningssystem kommer att gälla för genomförandet av
projektet. Där anges att antingen ska utrustning av högsta energieffektiva klass köpas
alternativt livscykelkostnadsberäkning (LCC) utföras för minst två alternativa
utrustningar, ett konventionellt och minst ett energieffektivt alternativ.
Utsläpp till vatten
Verksamheten kommer att ge upphov till avloppsvatten i form av sanitärt
spillvatten, inldusive vatten från rengöring av golvytor och mindre mängder från
tillkommande flasktvättar, samt dagvatten. Spillvattnet tillförs kommunens
spillvattennät.
Dagvattnet leds till det kommunala dagvattennätet via en ny dagvattendamm som
har uppförts efter anmälan till tillsynsmyndigheten. I denna sker en utjämning av
flödet samt rening genom sedimentering. Efter dagvattendammen finns en
olj eavskilj are. Olj eavskilj aren är försedd med automatiskt nivålarm som varnar vid
hög oljenivå, brunn för provtagning av utgående dagvatten och en automatisk
avstängningsventil som stänger avskilj aren vid uppnådd maximal lagringsvolym.
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Alla hårdgj orda ytor utomhus har lutning antingen mot dagvattenbrurmar där
dagvattnet via ledningssystemet leds direkt till dammen, eller mot diken som leder
till dammen.
Släckvatten vid eventuell brand leds som övrigt vatten. Om det uppkommer i en
byggnad leds det till det kommunala spillvattennätet och om det uppkommer
utomhus leds det till dagvattennätet. Brunnar och ledningar är dimensionerade för
att ta emot släckvatten. Det finns tillräcklig volym för släckvatten i dammen. Vid
behov, till exempel om dammen är full med kontaminerat släckvatten, kan
dagvatten passera dagvattendammen genom en bypassfunktion. I nedanstående
tabell sammanställs bolagets bedömning av utsläpp av föroreningar via dagvatten
från befintlig anläggning utan dagvattendamm jämfört med den planerade
anläggningen med dagvattendamm.
Bedömning av årliga utslänn av föroreningar med da vatten.
Parameter
Befintlig
Planerad anläggning
anläggning
Mängd, kg/år
Antagen
Utgående mängd,
reduktionsgrad, %
kg/år
Fosfor, totalt
5,8
50
4,9
Kväve, totalt
32
15
46
Bly
50
0,50
0,43
50
Koppar
0,7
0,6
Zink
4,3
50
3,7
Kadmium
0,02
50
0,02
Krom
0,2
50
0,2
Suspenderade
1 590
80
546
ämnen
23,2
Oljeindex
33,8
60
BOD
50
154
179

Utsläpp till luft
Utsläpp till luft sker via läckage från fyllning och underhåll av flaskor, vid
produktion av torris, med rökgaser från gasolpannan samt från transporter inom
verksamhetsområdet.
I samband med revision och fyllning av flaskor erhålls ett visst utsläpp av gaser
beroende på kvarvarande restvolymer i flaskorna. För den planerade verksamheten
tillkommer utsläpp av koldioxid vid produktion av torris. I nedanstående tabell
redovisas en bedömning av de årliga utsläppen för befmtlig och planerad
verksamhet i Enköping. De största förändringarna med den planerade verksamheten
jämfört med den befintliga anläggningen är stora ökningar av utsläpp av koldioxid
och dikväveoxid. Utsläppen av gasol ökar något och utsläpp av hydrogen
tillkommer
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Bedömning av utsläpp till luft från flaskhantering och produktion av torris, kg
er år.
Ämne
Befmtlig verksamhet Planerad verksamhet
enligt tillstånd
Koldioxid, totalt*
35 500
1 308 500
35 500
58 500
-varav flaskhantering
-varav torrisproduktion
1 250 000
100
100
Kväveoxider (NO+NO2)

Dikväveoxid
Kolmonoxid
Svaveldioxid
Gasol
Metan
Svavelhexafluorid
Svavelväte
Butan
Propen
Eten
Etan
Hydrogen

195
500
2
550
35
1)
15
1
2
1
2
1
-

6 195
800
2
570
35
10
1
2
1
2
1
100

*koldioxiden är biprodukt från en annan process, som är baserad på biomassa.
1) 11,3 kg 2015 enligt prövotidsredovisning den 30 april 2016.

Vid anläggningen i Rotebro installerades år 2011 utrustning för att återvinna
dikväveoxid. Utrustningen har inneburit att utsläppen har minskat med cirka 95 %.
Verksamheten i Rotebro och återvinningsutrustningen kommer att flyttas till
Enköping.
Vid anläggning i Köping installerades år 2005 utrustning för återvinning av
koldioxid vid torrisproduktionen. Bolaget bedömer att utrustningen har halverat
förlusterna. Återvinningsutrustningen kommer att flyttas med till Enköping.
För att minska utsläppen av svavelhexafluorid kommer ett återvinningssystem för
svavelhexafluorid att installeras.
Bolaget anser att dessa lösningar för återvinning är att betrakta som bästa möjliga
teknik.
Utsläppen från gasolpannan kommer att bli oförändrade med den planerade
verksamheten. Utsläppen blir till största delen koldioxid och kväveoxider. Gasolen
innehåller i princip inget svavel eller några partiklar, inte heller tungmetaller.
Bolaget beräknar utsläppen från förbränning i gasolpannan till 42 000 kg koldioxid
per år och 32 kg kväveoxider per år.
Buller
Utgående från en bullermätning på den befintliga verksamheten och beräkningar,
bedömer bolaget att bullernivåerna, uttryckt som ekvivalenta ljudnivåbidrag från
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bolagets verksamhet, med god marginal understiger gällande bullervillkor och
Naturvårdsverkets riktlinjer under alla tider på dygnet.
Risker för allvarliga kemikalieolyckor
Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt lagen och förordningen om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och
anläggningen är en så kallad Sevesoanläggning. Därför finns en säkerhetsrapport
bilagd tillståndsansökan.

Risken för påverkan på omgivningen från den befintliga anläggningen är låg.
Följande risker i fallande ordning finns i den befintliga anläggningen:
1. Störst är risken i närheten av lossningsplatsen för gasoltankbilar på grund av
den allvarliga konsekvens som kan uppstå om innehållet i en fulltankad
gasoltankbil läcker ut och exploderar. Denna händelse medför störst risk för
den intilliggande skjutbanan. Inom riskområdet kan personer drabbas av
brännskador och även riskera att träffas av projektiler från den brustna
tanken.
2. På området förvaras gasflaskor och andra behållare med giftig gas. Om en
behållare brister till följd av att den skadas allvarligt eller blir utsatt för
hettan från en brand i dess närhet, kan hela innehållet läcka ut på några
sekunder. I så fall bildas ett gasmoln som driver iväg med vinden. Dessa
gaser kommer spädas ut efterhand som de sprids, och kommer så
småningom spädas ut till en nivå som är ofarlig. Personer som utsätts för
högre halter av giftgas riskerar att få akuta skador på luftvägar och även
andra förgiftningssymptom. Förgiftningsrisken är lägre än explosionsrisken
till följd av gasoltankbilarna, och området som riskerar att drabbas mindre.
3. I anläggningen förvaras behållare med brandfarlig gas, såsom gasolflaskor.
En brand i ett lager med gasflaskor kan slunga flaskor upp till 250 meter
bort. Inom de närmaste 150 meterna kan omfattande skador på egendom ske,
bränder uppstå och fönsterrutor förstöras av tryckvågor. Personrisken är
lägre eftersom det går att sätta personer i säkerhet innan branden blir så
allvarlig att den hotar omgivningen.
I den planerade anläggningen kommer riskerna att ändras något jämfört med idag:
Hantering och lagring av några av de giftiga gaserna kommer att upphöra vid
anläggningen i Enköping i och med den tillkommande verksamheten. I och med
detta har förgiftningsrisken i omgivningen minskat.
Den planerade anläggningen innebär att ökade mängder av oxiderande gaser lagras.
Detta kommer dock inte att ge någon signifikant påverkan på riskerna i
omgivningen, eftersom effekterna av en olycka med oxiderade gaser till största del
stannar inom anläggningen.
Den nya uppställningsplatsen för lastbilar som uppförs inom ramen för befintligt
tillstånd efter en anmälan juni 2016 kommer ge ökad risk för påverkan i
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omgivningen i händelse av brand eller explosion på dessa platser, i och med att
gasflaskor vid en brand kan slungas i väg långa sträckor.
Störst risk för omgivningen såväl i dagens situation som i den planerade
verksamheten innebär en brand i brandfarlig gas, som i värsta fall kan ge ett
riskområde på 400 meter. Bolaget åtar sig följande åtgärder för att minska denna
risk.
• För att minska risken för brandspridning från skog och mellan de olika
företagen i närheten kommer övervakning installeras som upptäcker risk för
brandspridning in på området även då anläggningen är obemannad.
• Mängden brännbart material minimeras, ris och sly beskärs årligen och
lagras ej på anläggningen, ytor anläggs i grus och asfalt utan brännbara
material - vilket kommer att minska risken för brandspridning från
omgivningen.
Transportriskerna kommer att öka i proportion till ökningen av gasoltransporter (sex
procent). Det beräknade riskområdet på ömse sidor av farligt gods vägar är cirka
300 meter i händelse av en gasoltankbilsexplosion. Om trafiken ökar i närområdet
kan det påverka räddningstjänstens möjlighet att ta sig till området, t.ex. om det är
trafikstockning under ett evenemang på den planerade motorparken.
Bolaget har utgående från genomförda riskanalyser beräknat individrisk och
samhällsrisk. Med individrisk avses sannolikheten att omkomma per år för en
person som befinner sig på en viss fysisk plats utomhus hela året. Begreppet
samhällsrisk beskrivs av bolaget som ett mått på hur sannolikt det är med olyckor
som medför ett visst antal omkomna. Samhällsrisken presenteras i F/N-kurvor, där
F står för frekvensen av olyckor med N antal omkomna. Bolaget jämför sedan de
beräknade riskerna med bolagets egna riskkriterier och med de kriterier för när
riskerna ska anses som små, som föreslås i Räddningsverkets rapport "Värdering av
risk (1997).
De beräknade samhällsriskerna är lägre än de nivåer som anses som små enligt
Räddningsverkets föreslagna kriterier. Enligt bolagets egna kriterier är dock inte
den beräknade sannolikheten för omkomna i intervallet 100-600 personer tolerabel.
Dessa storolyckor hänger samman med risken för en BLEVE, tankexplosion eller
gasmolnsexplosion i samband med ett stort antal besökare på den planerade
motorbanan.
Innan motorparken har blivit verklighet är samhällsrisken tolerabel även enligt
bolagets kriterier.
Om motorparken blir verklighet har AGA därför för avsikt att utöka
skyddsåtgärderna enligt följande:
• Fasta installationer med möjlighet att kyla en gasoltankbil som är exponerad
för värmestrålning från en brand inne på anläggningen, t.ex. i form av en
pölbrand efter ett spill av gasol.
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•

Verka för automatiska bommar som stoppar utomstående från att ta sig in i
riskområdet vid en brand.

•

Verka för säkerställande av säkra evakueringsvägar från motorbanan.

•

Verka för alternativa insatsvägar till anläggningen i händelse av
trafikstockning på motorbanans tillfartsvägar.

På så sätt finns möjlighet att samhällsrisken reduceras till en tolerabel nivå även
med bolagets kriterier.
Med de skyddsåtgärder som bolaget åtar sig att genomföra, understiger
samhällsrisken kriterierna för när riskerna ska anses små.
Slutsatsen av denna milj öriskanalys är att de inneboende riskerna i den planerade
anläggningen är reducerade så långt att risken för ett det ska inträffa en allvarlig
kemikalieolycka som påverkar områden utanför verksamhetsområdet bedöms som
mycket osannolik.

Miljökonsekvenser under anläggningsskedet
Buller
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser kommer att innehållas
under byggskedet. Moment som kan orsaka buller är pålning, arbetsmaskiner för
schaktning, ett visst sprängningsarbete och bearbetning av stenblock.
Förorening av mark och grundvatten
Arbetet under byggtiden bedöms inte medföra några betydande föroreningar i markoch grundvatten
Damning
Det kommer att ske olika typer av schaktnings-, bygg- och montagearbeten. Dessa
bedöms inte som speciellt störande. Eventuellt kan nedskräpning och damning i
anläggningens direkta omgivning orsakas av arbetsfordon under byggtiden. Närmaste
bostäder bedöms inte påverkas av detta.

Identifierade risker under anläggningsskedet
Under uppförandet av den planerade anläggningen kommer en rad
anläggningsarbeten genomföras. Det som kan vara riskfyllt är sprängningsarbeten,
ökade interna transporter, upplag av brännbara material och heta arbeten.
Risker kring uppförande av byggnader och strukturer inom verksamhetsområdet är
att sprängningsarbeten, en brand i byggområdet eller en trafikolycka skadar någon
av giftgastankarna eller startar en brand i lagren med brännbar gas.
På en byggarbetsplats är sannolikheten för en uppkommen brand förhöjd i
jämförelse med när noimal verksamhet bedrivs i kontorsverksamhet. Vid ändringar
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och tillbyggnader ändras ofta förutsättningarna för den befmtliga verksamhetens
brandskydd vilket behöver tas i beaktande. Vid arbeten där värmning och/eller
gnistbildning sker finns en förhöjd risk att brand uppstår.
Felaktig placering av byggbodar samt containrar med brännbart avfall kan leda till
en förhöjd sannolikhet för anlagda samt uppkomna bränder med spridningsrisk till
byggarbetsplatsen eller pågående verksamhet.
Provisorisk lagring av byggnadsmaterial eller lös inredning skapar en förhöjd risk
med exempelvis höjd brandbelastning, blockering av gångstråk och/eller felaktig
lagring av brandfarlig vara.
Det kan ske utsläpp av diesel och hydraoljor från de arbetsfordon och maskiner som
används i anläggningsarbetena.
Sprängningar kan komma att påverka utrustning och lagerkärl för kemikalier.
Konsekvenser av olyckor
En brand i byggområdet eller en trafikolycka kan skada någon av giftgastankarna,
eller starta en brand i lagren med brännbar gas, med konsekvenser beskrivna i
säkerhetsrapporten för den ordinarie verksamheten. Även sprängarbeten kan
påverka.
Eftersom det kommer vara fler människor på anläggningen då byggarbetena är i
gång kan antalet skadade öka vid ett eventuellt läckage av giftgas.

Skyddsåtgärder under anläggningsskedet
Brandskydd
För att minimera konsekvenserna av en olycka på byggnadsarbetsplatsen krävs
samordning mellan verksamhetsutövare i den pågående verksamheten och
entreprenören på den anslutande tillbyggnaden. För att uppnå ett gott brandskydd
ska byggarbetsplatsen inte påverka befintliga byggnader på ett negativt sätt. Detta
innebär att den befintliga verksamheten brandtekniskt avskiljs mot
byggarbetsplatsen.
Brister i avskiljande byggnadsdelar
Befintliga byggnader ligger åtskilda och riskerna är därmed begränsade.
Hantering av byggmaterial och avfall
För byggmaterial och avfall som hanteras på byggarbetsplatsen gäller följande.
• Upplag av brännbart byggmaterial placeras ej i anslutning till byggnad.
• Lättantändligt avfall förvaras i obrännbara behållare med lock.
• Brännbart byggmaterial ska inte förvaras i byggnaden.
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•

Öppna avfallscontainrar, lastpallar mm placeras minst 5 meter från byggnad.

•

Upplag med brännbara ämnen för anläggningsarbeten placeras på säkert
avstånd från oxygentankar och giftiga eller brännbara gaser.

Samordning
För att brandskyddsarbetet ska fungera och minska konsekvenserna vid en eventuell
olycka ska samordningsmöten mellan entreprenören och verksamhetsansvariga för
den dagliga driften genomföras där det diskuteras risker med verksamheten samt
åtgärder för att förhindra skador.
Sprängning
För att minska riskerna vid sprängning finns det ett flertal åtgärder som vidtas, t.ex.
försiktig sprängning, sågning i berget, flyttande eller borttagning av giftiga gaser,
tömning av cisterner mm. Exakt hur det ska genomföras kan först fastslås i samband
med projekteringen av genomförandet, eftersom det är många hänsyn som behöver
tas.
Byggbodar
Vid uppförande av byggbodar ska följande tas i beaktande:
• Byggbodar placeras minst 5 meter från fasad.
• Om placering av byggbodar sker närmare än 5 meter från fasad kläs bodens fasad
och fönster med brandskyddsmatta eller gips.
Transporter
Ökande transporter löses med nya alternativa vägar för byggtransporter. Området för
anläggningsarbeten omgärdas med stängsel och kommer att ha en egen infart för
byggtransporter.
Hantering av heta arbeten
Heta arbeten regleras med hjälp av ett tillståndsförfarande. Vid dessa arbeten förutsätts
att entreprenör arbetar efter och följer de riktlinjer som finns för Heta Arbeten "Brandfarliga heta arbeten".
För att förhindra skador på entreprenörernas personal kommer dessa att larmas i
händelse av ett gasläckage. De kommer att få utbildning om riskerna vid anläggningen
och hur man skyddar sig.
Släckutrustning
Släckutrustning finns i form av inomhusbrandposter samt handbrandsläckare i
befintliga delar av byggnader. Inom byggarbetsplatsen ska dessa kompletteras med
handbrandsläckare så att maximalt gångavstånd på 25 meter till närmaste släckare
upprätthålls. Släckutrustning ska tydligt märkas ut med skyltar.
Utrymningsvägar
Tillfredsställande utrymning från pågående verksamhet ska säkerställas under hela
byggtiden. Två av varandra oberoende utrymningsvägar ska finnas tillgängliga. Om
byggarbetet påverkar de befintliga utrymningsvägarna ska utrymningsvägar vara fria
för utrymning samt märkas upp inne i byggarbetsplatsen så de utrymmande tar sig till
säker plats i det fria. Ansvarig för att uppmärksamma detta är berörd entreprenör.
Utrymningsvägar som går genom byggarbetsplats ska:
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• vara utmärkta med vägledande markering,
• ha en öppningsfunktion som överbryggar låsanordningar,
• ha dörrar med en fri bredd på minst 0,8 meter och fri höjd på minst 2,0 meter och
• vara nödbelysta vilket innebär minst 1 lux på gångstråk mätt i gånglinjen.
Tillfälliga utrymningsplaner upprättas och anslås som visar de förändrade
förhållandena.
Utrymningsvägar får inte blockeras eller belamras. Det är entreprenörens ansvar att
identifiera dessa problempunkter och åtgärda dessa i samråd med verksamhetsansvariga
för pågående verksamhet som påverkas.
Kontrollronder av brandskydd
Brandskyddsrond ska ske varje dag där minst följande punkter ska kontrolleras.
• Utrymningsvägar, framkomlighet samt belamring.
• Brandceller intakta.
• Släckutrustning tillgänglig.
• Placering containrar.
• Framkomlighet för räddningsinsats.
• Placering av byggbodar och containrar samt innehåll i eventuella containrar med
°brännbart avfall.
Dokumentation av brandskyddsrond ska ske och noterade brister ska följas upp av
brandskyddsansvarig.
Entreprenören har det övergripande ansvaret för brandskyddet under byggtiden, vilket
innebär att denne planerar, samordnar och följer upp brandskyddsarbetet.
Verksamhetsutövaren för befintlig verksamhet ska hållas informerade om förändringar i
brandskyddet som påverkar verksamhet och ansvarar för att utbilda sin personal i de
brandskyddsfrågor som berör pågående verksamhet under byggtiden.
Utbildning av personal
Alla anställda samt inhyrd personal får en introduktionsutbildning som innehåller bl.a.
grundkunskaper i säkerhet. Proceduren för introduktionen gäller för alla som arbetar
med uppgifter initierade av AGA Gas AB i Enköping och som kan innebära risker på
kort och lång sikt för människor, egendom och miljö. Syftet med
introduktionsutbildningen är att säkerställa att alla har tillräcklig kompetens för att
förutse och undvika riskfyllda situationer samt för att undvika att själv skapa riskfyllda
situationer.
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Yttranden
Miljö- och byggnadsnämnden, Enköpings kommun
I miljö- och byggnadsnämndens yttrande redogörs även för synpunkter från
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att bolagets nya ansökan delvis har
uppdaterats och utökats jämfört med den föregående ansökan och att samråd har
hållits med berörda parter. Det är positivt att bolaget inte längre kommer att hantera
några av de giftigaste gaserna på anläggningen.
Miljö- och byggnadsnämndens anser att det finns ett antal frågor i
ansökningshandlingarna som behöver belysas innan påverkan från anläggningen
blir tydlig. Miljö- och byggnadsnämnden anser att delar av ansökan som behandlar
risk- och säkerhetsfrågor behöver utvecklas och förtydligas. Det finns även ett antal
frågeställningar som rör anläggningens miljöpåverkan som miljö- och
byggnadsnämnden vill att bolaget svarar på Sammanfattningsvis vill miljö- och
byggnadsnämnden att bolaget:
•
•
•
•
•

besvarar frågor tillhörande villkor 3,
förtydligar kemikaliehanteringen,
utvecklar beskrivningen av energiförbrukningen,
klargör vattenhanteringen, utsläpp till luft och alternativa tekniker och
kontrollerar och utvecklar frågor som rör risk och säkerhet.

Därutöver har nämnden i sitt yttrande lämnat följande synpunkter angående
utformningen av tillståndet för verksamheten.
Villkor 3
I AGA Gas AB:s ansökan lämnas förslag på utformningen av villkor 3. Bolaget
föreslår att "samtidigt hanterad mängd" samt "största enhetsvolym" regleras för tre
av de farliga gaserna: gasol, oxygen och ammoniak. Urvalet av ämnen motiveras
med att det är de som vid en olycka riskerar att ge upphov till påtagliga, negativa
effekter för miljön eller människors hälsa. Andra i ansökan redovisade ämnen,
inklusive farliga ämnen, regleras genom det allmänna villkoret. Miljö- och
byggnadsnämnden uppfattar att de ämnen som utöver gasol, oxygen och ammoniak
anges som farliga sammanfattas i ansökningshandlingar-na på följande ställen.

• Teknisk beskrivning, bilaga A, tabell 6
• Säkerhetsrapporten, bilaga E, D.3.1
• Beredskapsplan, bilaga E3, 10
Miljö- och byggnadsnämnden anser att alla farliga ämnen som anges på
ovanstående sidor i ansökan bör införlivas i tabellen som återfinns under bolagets
förslag till villkor 3, tillsammans med gasol, oxygen och ammoniak.
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Avloppsvatten
Nämnden uppfattar den tekniska beskrivningen så att spolvatten från golvbrunnar
kommer ledas via en oljeavskiljare till kommunens spillvattennät. Oljeavskiljare
brukar normalt installeras i verksamheter som hanterar olja och där olja riskerar att
släppas ut på spill- eller dagvattennätet. Mer lämpligt är att installera annan typ av
reningsutrustning om det enbart är ett tvätt- och spolvatten som ska renas.
Miljäriskanalys
Det är positivt att antalet framtida personer som kommer vistas i närområdet tas
med i beräkningar av samhällsrisker, men antagandena om antal
arbetstillfällen/personer är för låga för Företagsparken och Norra Varghällar
(40+40). Inom Norra Varghällar skulle 170 personer arbeta om man utgår ifrån
liknande förutsättningar som finns i Södra Varghällar. För företagsparken kan man
med samma enlda beräkningar (baserade på befmtliga verksamheter i AGA:s
närområde) anta att cirka 200 personer kan komma att arbeta. Även att antalet
personer på Snedens skjutbanor är lågt skattat. Under skjutsäsong är betydligt fler
personer/grupper och övar på skjutbanorna än angivna 10 personer.
Transporter
Det är lämpligt att bolaget själva samverkar med Trafikverket för att diskutera
lösningar kring korsningen RV 55 och Baltzar von Platens väg då den farliga
godstrafiken kommer att öka påtagligt.
Säkerhetsrapporten
Närheten till Försvarsmaktens område innebär en hotbild som AGA Gas bör ha en
dialog kring med Försvarsmakten för att anläggningen inte på något sätt ska riskera
att hota riksintresset.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB konstaterar att de åtgärder som bolaget har åtagit sig om motorparken blir
verklighet omfattas av det allmänna villkoret. MSB anser att det även behövs en
delegation enligt 22 kap 25 § tredje stycket milj öbalken som överlåter till
tillsynsmyndigheten att föreskriva om ytterligare säkerhetsvillkor.
I övrigt har MSB inget att erinra om att tillstånd ges.

Räddningstjänsten Enköping- Håbo
Räddningstjänsten har inget att erinra i det aktuella ärendet.

Försvarsmakten
Försvarsmakten hemställer att Ledningsregementet finns med i AGA Gas larmlista vid
olyckor. Detta med anledning av att Försvarsmakten ska kunna vidta åtgärder för att
begränsa eventuell påverkan på Försvarsmaktens verksamhet inom Enköpings
Garnison.
1 övrigt har Försvarsmakten inget att erinra i rubricerat ärende.
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Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning 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 § milj öbalken.
Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Ansökan avser både befintlig verksamhet och den planerade utökningen. I detta
delbeslut prövar Milj öprövningsdelegationen enbart verksamhetens tillåtlighet och
tillstånd till mark- och anläggningsarbeten.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § milj öbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. Vid bland annat tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap. milj öbalken tillämpas endast i de fall som gäller
ändrad användning av mark- eller vattenområden. Bolaget har visat att
lokaliseringen är lämplig och i övrigt förenlig med bestämmelserna i 2 kap 6 §
milj öbalken.
Planförhållanden
Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock
göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.
Det aktuella området omfattas av detaljplan antagen den 25 april 1991.
Verksamhetsområdet ligger inom område som enligt planen är avsett för kontor,
industri - ej störande - och handel - dock ej livsmedelshandel.
Inom riskområdet för de olycksscenarier som bolaget har identifierat finns
detaljplaner för Viking Motor Park, beslutad den 22 juni 2011, och Hagalund
företagspark, beslutad den 31 mars 2015. Strax utanför riskområdet finns detaljplan
för Norra Varghällar, beslutad den 19 oktober 2015.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte strider mot gällande
detaljplaner.
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § milj öbalken 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 ökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare
har Vattenmyndigheten för Östersjöns vattendistrikt, med stöd av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmilj ön, beslutat om milj ökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster. Milj öprövningsdelegationen
fmner att verksamheten inte kommer att medföra att någon milj ökvalitetsnonn
enligt ovan nämnda förordningar överskrids eller kommer att överskridas.
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella milj ökvalitetsmål. Även om verksamheten ger
upphov till påverkan på bland annat milj ökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan,
på grund av vissa klimatpåverkande utsläpp och utsläpp orsakade av
lastbilstransporter, bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten endast
marginellt kommer att motverka möjligheten att uppnå de nationella
milj ökvalitetsmålen.
Bedömning av tillåtligheten
Den påverkan på hälsa och miljö som har identifierats för den planerade
verksamheten utgörs av olycksrisker kopplade till hanteringen av farliga ämnen,
utsläpp till luft från flaskfyllning och produktion av torris, utsläpp till vatten via
framförallt dagvatten och andra typer av störningar för omgivningen i form av till
exempel buller och trafik.

Bolaget har bedömt att riskerna för storskaliga kemikalieolyckor är tolererbara i de
riskanalyser som redogörs i säkerhetsrapporten och med de åtgärder bolaget har
åtagit sig för att minska konsekvenserna av eller följderna av olyckor. I sin
bedömning har bolaget bland annat jämfört beräknade risker med bolagsintema
kriterier och med kriterier föreslagna i Räddningsverkets rapport "Värdering av
risker" (1997).
Milj öprövningsdelegationen bedömer att riskerna kopplade till den storskaliga
kemikaliehanteringen med de skyddsåtgärder bolaget har åtagit sig inte utgör ett
hinder för tillåtligheten.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att utsläpp till luft och vatten vid normal drift
inte riskerar att ge sådan negativ påverkan att det påverkar tillåtlighetsbedömningen. Vattenförbrukningen är förhållandevis liten och därmed är också
utsläppen av föroreningar via vatten begränsad.
Milj öprövningsdelegationen bedömer vidare att den planerade verksamhetens
utsläpp till luft inte förväntas ge sådan negativ påverkan på hälsa eller miljön att det
påverkar tillåtligheten. 1 detta delbeslut tar dock Milj öprövningsdelegationen inte
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ställning till bedömningen av vad som är bästa möjliga teknik avseende till exempel
utrustning för återvinning av gaser eller detaljutformningen av sådan utrustning.
Sammanfattningsvis bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten är
tillåtlig. Att verksamheten beslutats vara tillåtlig innebär att bolaget kommer att få
tillstånd till den sökta verksamheten med den lokalisering och den huvudsakliga
processutformning och kapacitet som bolaget angivit. Även om den sökta
verksamheten förklarats tillåtlig, kan kommande tillståndsbeslut med villkor
komma att begränsa verksamheten mer eller på annat sätt än enligt ansökan. Det
kan således vid den prövningen komma att ställas andra krav på den mer detaljerade
processutformningen och användningen av produktionsutrustningen och fler och
strängare villkor än bolaget föreslagit.
Igångsättningsmedgivande
Bolagets begäran om igångsättningsmedgivande omfattar samtliga mark- och
anläggningsarbeten som behövs för den planerade verksamheten.

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att ingen av remissinstanserna har motsagt
sig att bolaget ges igångsättningsmedgivande.
Milj öprövningsdelegationen gör följande bedömning. Bolaget har angivit att
byggnadsarbetena för distributionscentralen och höglagret behöver bli klart innan
vintern. Yrkandet avseende distributionscentralen och höglagret avser inte sådana
arbeten som kan föregripa den slutliga prövningen av tillstånd till och villkor för
den sökta verksamheten. De skäl bolaget har angett avseende begäran att få påbörja
anläggningsarbeten är tillräckliga i den del som avser den nya byggnaden för
distributionscentralen och höglagret. Milj öprövningsdelegationen finner därför att
hinder inte föreligger att lämna tillstånd till arbetena. Detta gäller även de övriga
arbeten som behöver utföras i samband med att dessa byggnadsdelar uppförs.
Det framstår som uppenbart att det är mycket angeläget för bolaget att arbetena kan
komma igång snarast. Verkställighetstillstånd ska därför lämnas för anläggandet av
distributionscentralen och höglagret.
Vad gäller övriga byggnadsarbeten med mera kan dessa komma att påverkas av det
slutliga beslutet, till exempel på grund av hantering av dagvatten och utrustning för
återvinning av gaser. Därför är det inte lämpligt att påbörja anläggningsarbetet för
dessa delar innan det slutliga beslutet är fattat. Igångsättningsmedgivande i övriga
delar ska därför avslås.
Villkor och delegationer
Arbetena kan befaras medföra ökade störningar, främst i form av buller, för
närboende.För buller fmns riktlinjer i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2004:15) om buller från byggplatser som kan ligga till grund för krav på
skyddsåtgärder och annat som behövs för att begränsa störningar. Bolaget har inte
nämnare beskrivit dessa störningar eller vilka skyddsåtgärder som skäligen bör
vidtas. Arbetena är emellertid av sådan natur att de bäst lämpar sig för reglering
efter hand som arbetena planeras och fortskrider.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 12 juli 2017.

Detta beslut har fattats av Millöprömingsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och •
miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg, miljösalckunnig, deltagit. Ärendet
har beretts av miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson.

a Israelsson

Pia Pet/
son H

Torbjörn Johansson

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Länsstyrelsen i Uppsala län
Enköpings kommun, Miljö- och byggnadsnämnden,
milj o.byggnadsforvaltningen@enkoping.se
Enköpings kommun, kommunen@enkoping.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Försvarsmakten, exp-hkv@mil se
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, raddningstjansten@rtjeh.se

Akten
Miljöskyddsenheten (TJ och LA)
Rättsenheten (Al)

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
milj ödomstolen.
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.

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 7 juni
2017 (dnr: 551-8299-16) beslutat att den verksamhet som AGA Gas AB
ansökt om att få bedriva på Hagalund 1:5 i Enköpings kommun är tillåtlig.
Ansökan omfattar för befintlig och utökad verksamhet bestående av fyllning
av upp till 1 700 000 flaskor per år av gasol, koldioxid, industri-, läkemedelsoch specialgaser samt produktion av ca 2 500 ton torris per år.
Milj öprövningsdelegationen lämnar bolaget tillstånd att uppföra byggnaden
för distributions- och fyllningscentralen och de övriga mark- och
anläggningsarbeten som krävs för att uppföra byggnaden.
Milj öprövningsdelegationen avslår ansökan om igångsättningsmedgivande i
övriga delar.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på Miljö- och byggnadsförvaltningen, Enköpings kommun,
Kungsgatan 42, Enköping. Aktförvarare är Ingegerd Björkner.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 21 juni 2016, då
delgivning anses ha skett.

