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Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Tekniska byrån
Box 7070
750 07 UPPSALA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Delgivningskvitto

Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för
träimpregneringsverksamhet inom södra Ultunaområdet,
Uppsala kommun

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), beslutar med stöd av
24 kap. 3 § 5 miljöbalken (MB) att återkalla det den 15 december 1982 (11.18211514-82) meddelade tillståndet enligt miljöskyddslagen (1969:387) för Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) att bedriva träimpregneringsverksamhet inom södra
Ultunaområdet, Uppsala kommun.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen meddelade den 15 december 1982 (11.1821-1514-82) SLU tillstånd
enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva en tryckimpregneringsanläggning inom
södra Ultunaområdet i Uppsala kommun. Anläggningens syfte var att för
forskningsändamål impregnera provvirke med olika kreosotblandningar. Prövningsgrunden var punkt 33.04 i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364).
SLU har anmält att verksamheten upphört och att anläggningen kommer att monteras
ned och begärt att tillståndet enligt miljöskyddslagen återkallas. SLU har vidare anfört
följande. Anläggningen har redan tömts på kreosotolja och någon
impregneringsverksamhet har inte bedrivits vid anläggningen under år 2002. SLU
kommer under våren år 2003 att undersöka om marken där det kreosot-impregnerade
virket förvarats behöver saneras. Förslag på uppläggning av undersökningen och
eventuell sanering kommer att underställas Miljökontoret för godkännande.
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
MB trädde i kraft den 1 januari 1999 då miljöskyddslagen upphörde att gälla. Enligt 5 §
lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall tillstånd enligt miljöskyddslagen
fortsätta att gälla och skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i
MB.
Enligt 24 kap. 3 § första stycket 5 MB får tillståndsmyndigheten helt eller delvis bland
annat återkalla tillstånd om verksamheten slutligt har upphört.
Eftersom den aktuella impregneringsverksamheten slutligen har upphört skall
ovannämnda tillstånd enligt miljöskyddslagen återkallas.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagits
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-Marie
Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Mona JÅkerström, 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, 753 75 Uppsala

----------------------Akten
Miljöenheten (MJÅ och IMA)
Rättsenheten (RG)
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