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Förlängd prövotid vad gäller utredning om buller från såg-
verksamheten vid Nyby sågverk i Björklinge, Uppsala kommun 
 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) beslutar med stöd av 
22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 § 10 miljöbalken (MB) att förlänga prövotiden 
gällande slutliga villkor för buller från Setra Sågade Trävaror AB:s (556035-
2196) sågverksamhet på fastigheterna Björklinge-Nyby 3:8 och Häggeby 2:7 i 
Björklinge (Nyby sågverk) i Uppsala kommun. 
 
Prövotiden förlängs till den 1 september 2007. Under prövotiden skall samråd ske 
med tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun) 
som kontinuerligt skall hållas underrättad om effekterna av de bullerreducerande 
åtgärderna. Redovisningen till Länsstyrelsen skall innehålla följande. 
• Effekterna av de bullerdämpande åtgärderna efter varje åtgärdsfas. 
• Vilka ytterligare bullerdämpningskrav som erfordras för att uppnå riktvärdet 

för befintlig respektive nyetablerad industri. 
• Förslag på eventuella ytterligare åtgärder och kostnader för dessa. 
 
Under den förlängda prövotiden skall i likhet med vad som tidigare gällt följande 
provisoriska föreskrift gälla. 
P1.  Buller från anläggningen skall begränsas så att inte högre ekvivalent 

ljudnivå uppkommer som riktvärde* utomhus vid närmaste 
bostäder/utbildningslokaler än 
55 dB(A) dagtid (kl 07-18) 
50 dB(A) kvällstid (kl 18-22) samt lördag, söndag och helgdag (kl 07-18) 
45 dB(A) nattetid (kl 22-07) 
Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får som riktvärde* maximalt uppgå 
till 55 dB(A) vid bostäder. 
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* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, ålägger verksamhetsutövaren att vidta 
åtgärder så att villkoret inte överskrids och förhindrar att överskridandet upprepas. 
 
 
 
TIDIGARE BESLUT 
 
Mellanskog Industri AB (556034-8483) meddelades den 25 april 2002 
(2410-7820-01) tillstånd enligt MB till dåvarande och utökad produktion av 
träprodukter på fastigheterna Björklinge-Nyby 3:8 och Häggeby 2:7 i Björklinge, 
Uppsala kommun. Tillståndet avser en förbrukning av högst 350 000 m³ toppmätt 
volym råvara per år, vilket motsvarar en produktion av cirka 200 000 m³ sågat 
virke. Vid samma tillfälle meddelades vidare tillstånd att på land lagra och 
vattenbegjuta högst 15 000 m³ toppmätt volym råvara. Detta beslut ändrades 
genom beslut den 21 augusti 2003 (2430-5901-01) till att omfatta 25 000 m³ 
toppmätt volym råvara. Länsstyrelsen beslutade med stöd av 22 kap. 27 § jämfört 
med 19 kap. 5§ 10 MB att under en prövotid till och med den 31 december 2002 
skjuta upp frågan om slutliga villkor för buller från sågverksamheten. 
 
Mellanskog Industri AB kom in med en prövotidsredovisning till Länsstyrelsen 
den 10 december 2002. Bolaget yrkade att riktvärdet för befintlig industri skall 
gälla som bullervillkor för verksamheten. När ansökan kungjordes och i remissen 
informerades om att Länsstyrelsen hade för avsikt att förlänga prövotiden och 
först därefter fastställa slutliga villkor för buller från sågverksamheten. Vidare 
informerades om att bolaget under prövotiden skulle redovisa effekterna av de 
bullerdämpande åtgärderna efter både fas 1 och fas 2 och vilka åtgärder som 
därefter erfordras för att uppnå riktvärdena för befintlig alternativt nyetablerad 
industri liksom förslag på åtgärder och kostnader. Länsstyrelsen beslutade 
den 15 maj 2003 (551-16527-02) att förlänga prövotiden till den 1 juni 2005. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Efter fusion med Assi-Domän drivs verksamheten vid Nyby sågverk numera av 
Setra Sågade Trävaror AB (556035-2196), nedan kallat Bolaget. 
 
Bolaget inkom den 16 december 2004 med en redogörelse om vilka åtgärder som 
vidtagits under åren 2003 och 2004 och vilka åtgärder som planeras att vidtagas 
under åren 2005 – 2007. Bolaget ansöker vidare om ytterligare förlängning av 
prövotiden vad gäller buller från sågverksamheten till den 1 september 2007. 
 
Ansökan om förlängd prövotid har kungjordes i Upsala Nya Tidning. 
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Ansökan har vidare remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala 
kommun och till företrädare för de närboende i området. 
 
 
 
 
BOLAGETS TALAN 
 
Bolaget har under år 2003 genomfört följande. 
 
Genomförda åtgärder år 2003  Kostnad i kr  
a) Inbyggnad av påläggsbord vid timmersortering  900 000  
b) Ljuddämpare på tork 3-5   70 000 
c) Fortsatt komplettering av bullervall   25 000 
Summa 995 000 
 
En bullermätning genomfördes under mars 2004 av Westin Akustik AB. Syftet 
med mätningen var att följa upp effekten vid mottagarpunkt M3 och M4 av 
inbyggnaden av påläggsbordet och den nya pannbyggnaden. Syftet var också att 
ta fram förslag på bullerdämpande åtgärder vid timmerintaget till sågen. 
Mätningen visade en bullerdämpning på cirka 10 dB(A) vid mottagarpunkt M3 
och en mer begränsad dämpning i punkt M4. Vilka åtgärder som genomförts och 
effekten av dessa rapporterades till tillsynsmyndigheten vid platsbesök den 2 juni 
2004. Vilka åtgärder som planerades att genomföras under år 2004 redovisades 
också och även synpunkter på i vilken takt som är möjlig när det gäller ytterligare 
åtgärder, se nedan.  
 
Åtgärder under 2004 Kostnad i kr 
d) Bullerplank vid vändände timmersortering  100 000 
e) Inklädnad strömottagare   45 000 
f) Skraptransportör under påläggsbord  650 000 
Summa  795 000 
 
Kostnaden för att montera ett bullerplank med utskjutande tak vid sågintaget 
uppskattas till cirka 2 500 000 kr. Att genomföra hela åtgärdspaketet under 
åren 2004 och 2005 är inte möjligt i den ekonomiska situation som företaget och 
hela branschen befinner sig i för närvarande. Under innevarande år beräknas 
koncernen gå med förlust och första halvåret 2005 ser inte ut att bli bättre. 
Företaget föreslår därför att resterande åtgärder delas upp i etapper och genomförs 
under åren 2005 – 2007.  
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YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN 
Bolaget yrkar om att prövotiden förlängs till den 1 september 2007 vad gäller 
bulleråtgärder och utredning om buller från verksamheten vid sågverket. Under 
tiden kommer nedan beskrivna åtgärder att genomföras och efter varje genomförd 
åtgärd görs en uppföljning av dämpningseffekten. 
 
Planerade åtgärder under år 2005  Kostnad i kr 
g) Ljuddämpare på tork l-2   70 000 
h) Huv friskluftsintag justerverk   10 000 
i) Slutförande av bullervall   75 000 
j) Huv vändände flistransportör   30 000 
Summa  185 000 
 
Planerade åtgärder under år 2006   
k) Bullerplank justerverk  500 000 
Summa  500 000 
 
Planerade åtgärder under år 2007   
I) Bullerplank med tak vid sågintag.  2 500 000 
Summa  2 500 000 
 
 
YTTRANDEN 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig och har inget att erinra mot att 
prövotiden vad gäller bulleråtgärder och fortsatt utredning om buller från 
verksamheten förlängs till den 1 september 2007. Något yttrande från närboende 
har ej inkommit. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 



 BESLUT 5 (6) 
 
 2005-06-01 Dnr: 551-13854-04 
 
 
 
  
Enligt 22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 § första stycket 10 MB får 
Länsstyrelsen när verkningarna av verksamheten inte kan förutses med tillräcklig 
säkerhet vid meddelande av tillstånd till verksamheten skjuta upp fråga om 
ersättning eller andra villkor till dess erfarenhet har vunnits av verksamhetens 
inverkan. Den uppskjutna frågan skall avgöras så snart som möjligt.  
 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller i miljön. I  
 
 
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön (2 kap. 3 § MB). 
 
Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 
dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder 
(2 kap. 7 § MB). 
 
Länsstyrelsen konstaterar att de åtgärder som bolaget föreslår för att minska 
ljudnivåerna till omgivningen är förenade med stora kostnader som inte med 
tillräcklig säkerhet kunde förutses när tillståndet gavs. Osäkerheten gäller även 
hur konjunkturläget för branschen skulle utveckla sig över tiden. Länsstyrelsen 
vill vidare poängtera vikten av att de åtgärder som vidtas är kostnadseffektiva. 
Åtgärderna bör göras etappvis med en uppföljning av effekterna efter varje etapp. 
Länsstyrelsen anser att det finns skäl till att prövotiden förlängs i enlighet med 
Bolagets yrkande. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1. 
 
Beslut om kungörelsedelgivning 
Se bilaga 2. 
 
Beslutet har fattas av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit läns-
assessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-Marie 
Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragit av miljöskyddshandläggare 
Mona J-Åkerström, miljöenheten. 
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Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 


