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Förlängd prövotid vad gäller utredning om externa transporter 
vid Skutskärs hyvleri, Älvkarleby 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 externa transporter i den verksamhet som Setra Byggprodukter AB 
(556000-8145) bedriver på fastigheten Medora 168:118 i Skutskär (Skutskärs 
Hyvleri) i Älvkarleby kommun.  
 
Prövotiden förlängs till och med den 31 december 2005. Under prövotiden skall 
Setra Byggprodukter AB utreda vilka möjligheter som finns för bolaget att minska 
påverkan från transporterna på bostadsbebyggelsen längs Hamnvägen och 
Gagnefvägen i Skutskär. 
 
Under den förlängda prövotiden skall i likhet med vad som tidigare gällt följande 
provisoriska föreskrift gälla. 
P1.  Externa tunga transporter till och från anläggningen får inte ske mellan 

kl. 22.00 – 07.00. 
 
TIDIGARE BESLUT 
 
Norlida AB (556056-8890) meddelades den 18 juni 2002 (2410-14117-01) 
tillstånd enligt MB till dåvarande och utökad produktion av hyvlade träprodukter 
vid Skutskärs Hyvleri på fastigheten Medora 168:118 i Skutskär, Älvkarleby 
kommun. Tillståndet avser en förbrukning av högst 300 000 m3 virke (råvara) per 
år. Bolaget meddelades vidare tillstånd att på samma fastighet genom tryck- och 
vakuumimpregnering träskyddsbehandla högst 50 000 m3 träprodukter per år. 
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 
vilka slutliga villkor som skall gälla för buller från verksamheten. 
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Norlida AB kom in med en prövotidsredovisning till Länsstyrelsen den 20 
december 2002. Bolaget yrkade att riktvärdet för befintlig industri skall gälla som 
bullervillkor för verksamheten. Länsstyrelsen konstaterade att bolaget inte 
uppfyller de riktvärden för bullernivåer som gäller för befintlig industri. Den mest 
betydande störningen från verksamheten orsakas av de transporter som sker till 
och från verksamhetsområdet. Länsstyrelsen beslutade den 11 december 2003 
(551-17276-02) att godkänna prövotiden vad gäller externt industribuller samt att 
fastställa slutliga villkor för buller i den hyvleri- och träskyddsbehandlings-
verksamhet (Skutskärs Hyvleri) som bolaget bedriver. Länsstyrelsen beslutade 
vidare med stöd av 22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 § första stycket 10 MB att 
uppskjuta frågan om vilka slutliga villkor som skall gälla för de externa 
transporterna till och från anläggningen och föreskrev att bolaget under en 
prövotid till och med den 31 december 2004 skall utreda vilka möjligheter som 
finns för bolaget att minska påverkan på bostadsbebyggelsen längs Hamnvägen 
och Gagnefvägen i Skutskär från transporterna till och från verksamheten. Det 
föreskrevs vidare att utredningen även skall belysa de kostnads- och miljömässiga 
aspekterna på de olika åtgärdsförslagen. Som provisorisk föreskrift under 
prövotiden gäller enligt beslutet att externa transporter till- och från anläggningen 
inte får ske mellan kl. 22.00 – 07.00. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Efter fusion den 10 januari 2005 drivs verksamheten vid Skutskärs Hyvleri 
numera av Setra Byggprodukter AB (556000-8145), nedan kallat Bolaget. 
 
Bolaget inkom den 3 januari 2005 med en skrivelse och yrkar att prövotiden 
avseende de externa transporterna till och från anläggningen förslängs till och 
med den 30 juni 2005.  
 
Ansökan om förlängd prövotid kungjordes den 26 april 2005 i Arbetarbladet och i 
Gefle Dagblad. 
 
Ansökan har vidare remitterats till Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby 
kommun och till de boende i området. 
 
 
BOLAGETS TALAN 
 
Bolaget yrkar på en förlängd prövotid till och med den 30 juni 2005. Anledningen 
är att bolaget väntar på svar från Stora Enso om genomfart på Storas industri-
område. 
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YTTRANDEN 
 
Bygg- och miljönämnden har inget att erinra mot att prövotiden förlängs till och 
med den 30 juni 2005. Något yttrande från närboende har ej inkommit. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 
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.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att de möjligheter för att minska påverkan från de 
externa transporterna till och från verksamheten som Bolaget undersöker är 
beroende av annan verksamhetsutövare (Stora Enso). Hur lång tid besked från den 
andra verksamhetsutövaren skulle ta kunde inte förutses när tillståndet gavs. Den 
andra verksamhetsutövaren har ännu inte lämnat något besked. Länsstyrelsen 
anser därför att det finns skäl till att prövotiden förlängs till och med den 31 
december 2005. 
 
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. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
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BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Bygg- och miljönämnden, Box 4, 814 21 Skutskär 
Boende 


