Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

BESLUT

1 (3)

2002-09-26

Dnr: 2410-6443-02

Mellanskog Industri AB
Box 127
751 04 UPPSALA
Delgivningskvitto

Omprövning av beslut om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken
(MB) att lagra och vattenbegjuta sågtimmer vid Nyby Såg i
Björklinge, Uppsala kommun
BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län (miljöprövningsdelegationen) omprövar beslutet den
25 april 2002 (2410-7820-01) i den del som avser tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) för Mellanskog Industri AB att på fastigheten Björklinge-Nyby 3:8
inom Nyby Sågs verksamhetsområde i Björklinge, Uppsala kommun, på land
lagra och vattenbegjuta sågtimmer (prövningsgrund –t1). Beslutet ändras på så
sätt att Mellanskog Industri AB vid varje tillfälle på fastigheten får lagra och
vattenbegjuta högst 25 000 m3 toppmätt volym råvara (rundvirke).
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) meddelade den 25 april
2002 (2410-7820-01) Mellanskog Industri AB tillstånd enligt 9 kap. MB till
nuvarande och utökad produktion av träprodukter på fastigheterna BjörklingeNyby 3:8 och Häggeby 2:7 i Björklinge, Uppsala kommun. Tillståndet avser en
förbrukning av högst 350 000 m³ toppmätt volym råvara (rundvirke) per år, vilket
motsvarar en produktion av cirka 200 000 m³ sågat virke. Länsstyrelsen
meddelade i samma beslut Bolaget även rätt att på fastigheten Björklinge-Nyby
3:8 inom Nyby Sågs verksamhetsområde vid varje tillfälle, på land lagra och
vattenbegjuta högst 15 000 m³ toppmätt volym råvara (rundvirke).
Mellanskog Industri AB har överkla gat beslutet och yrkar att få lagra och
vattenbegjuta 25 000 m³ toppmätt volym råvara (rundvirke) och i övrigt anfört
följande. Volymen bevattnad råvara varierar kraftigt mellan olika år på grund av
en rad förhållanden som tjällossning, stormfällning av skog och risk för
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angrepp av skadeinsekter. Den högsta volymen bevattnad råvara som vid en
tidpunkt lagras inom området inom bevattningsperioden vid nuvarande
produktionsvolym på 130 000 m³ sågat virke är 16 000 m³ toppmätt rundvirke.
Det nya tillståndet på 200 000 m³ sågat virke kan medföra behov att under vissa
förhållanden lagra och eventuellt bevattna en större volym rundvirke. En skälig
lagringsvolym skulle vara cirka 25 000 m³ toppmätt rundvirke, vilket är mindre än
en månads förbrukning. Den nu yrkade volymen är resultatet av en uppräkning
motsvarande ökningen av tillståndsgiven produktionsvolym i förhållande till
tidigare produktion.
Överklagandet med förslag till ändring har översänts för yttrande till (XXX)
granne med Nyby Såg och som får anses representera de närboende i området.
Han har emellertid inte hörts av inom föreskriven tid.
MOTIVERING
Länsstyrelsen prövar möjligheten att genom omprövning ändra det överklagade
beslutet i enlighet med yrkandet. Länsstyrelsen får härvidlag anföra följande.
I 27 § förvaltningslagen (1986:223) finns regler om myndighetens omprövningsplikt. Sålunda framgår att finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat
som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständligheter eller av
någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt
och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Omprövningsskyldigheten enligt 27 § förvaltningslagen är en minimireglering. Den är inte
avsedd att inskränka mynd igheternas självrättelsebefogenhet med hänsyn till de
sedvanerättsliga reglerna om förvaltningsbesluts rättskraft. Enligt dessa principer
har myndigheterna vidsträckta befogenheter att ompröva sina beslut.
Den beslutade volymen toppmätt rundvirke (15 000 m3 ) enligt det överklagade
beslutet den 25 april 2002 överensstämmer med Bolagets dåvarande yrkande i
denna del. Enligt Bolaget så förbisågs de särskilda omständigheter i form av
stormfällning etc. som i vissa fall ger upphov till en lagringskapacitet utöver det
normala. Länsstyrelsen bedömer därför, utifrån vad som framkommit i
miljökonsekvensbeskrivningen och i ansökan, att den begärda utökningen av
maximalt tillåten lagrad och bevattnad volym virkesråvara vid ett tillfälle kan
accepteras. Det är rimligt att den lagrade mängden står i en viss relation till den
maximal produktionen. Beslutet skall därför ändras i enlighet med Bolagets
yrkande. Till följd härav förfaller överklagandet (se 28 § första stycket
förvaltningslagen).
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
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Beslutet har fattas av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Mona J-Åkerström, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun, Box 216, 751 04 Uppsala
Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, Box 216, 751 04 Uppsala
(XXX) Björklinge
Fyrisåns vattenförbund, Miljökontoret, Box 216, 751 04 Uppsala

