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Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen 
vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten Kungs-
ängen 1:17 i Uppsala, Uppsala kommun 
 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) beslutar att förlänga 
prövotiden enligt beslutet den 21 april 2005 (dnr. 551-2336-05) för utredning av 
frågan om vilket slutgiltigt villkor som skall gälla för buller från fasta bullerkällor 
i den verksamhet som Lantmännen Mills AB (org.nr. 556017-2222) bedriver på 
fastigheten Kungsängen 1:17 i Uppsala, Uppsala kommun. 
 
Prövotiden förlängs till och med den 30 juni 2007. Lantmännen Mills AB skall 
under prövotiden genomföra följande utredning. 
 
U 1. Lantmännen Mills AB skall utreda möjligheterna att nedbringa 

bullernivåerna så att högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde* utomhus vid 
närmaste bostäder inte uppkommer än; 

 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18), 
 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt lördagar, söndagar och helgdagar 
 (kl. 07-18) och 
 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07). 

 Momentana ljud nattetid (kl. 22-07) får som riktvärde* maximalt uppgå till 
 55 dB(A) vid bostäder. 
 
Intill dess Länsstyrelsen beslutat annat skall följande provisoriska föreskrift gälla. 
 
P 1. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet 

skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte 
överstiger följande riktvärden*. 

 55 dB(A) dagtid (kl. 07-18), 
 50 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt lördagar, söndagar och helgdagar 
 (kl. 07-18) och 
 45 dB(A) nattetid (kl. 22-07). 
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Den momentana bullernivån nattetid får inte överstiga 55 dB(A) som 
riktvärde* vid bostäder. 

 
* 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 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) meddelade 
den 27 januari 2005 (dnr. 551-8924-03) Nord Mills AB tillstånd enligt 9 kap. MB 
att på fastigheten Kungsängen 1:17 i Uppsala, Uppsala kommun, producera högst 
150 000 ton spannmålsprodukter per år (SNI-kod 15.61-1). 
 
Med anledning av överklagande av Länsstyrelsens ovannämnda beslut beslutade 
Länsstyrelsen den 21 april 2005 (dnr. 551-2336-05) att omprövade beslutet 
avseende frågan om buller från fasta bullerkällor vid verksamheten (villkor 6). 
Länsstyrelsen upphävde därvidlag villkor 6 och ålade Nord Mills AB i stället att 
under en prövotid utreda möjligheterna att nedbringa bullernivåerna och att 
därefter komma in med förslag till slutgiltigt villkor för buller från de fasta 
bullerkällorna vid anläggningen. Länsstyrelsen fastställde provisoriska föreskrifter 
som gäller under prövotiden. Utredning med förslag till slutgiltigt villkor skulle 
enligt omprövningsbeslutet ha lämnats till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2006. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Nord Mills AB bytte den 15 februari 2006 namn till Lantmännen Mills AB, nedan 
kallat Bolaget. 
 
Bolaget kom den 21 juni 2006 in med en ansökan om förlängning av prövotiden 
med ytterligare ett år. 
 
Ansökan om förlängning kungjordes den 11 augusti 2006 i Uppsala Nya Tidning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har underrättats i ärendet. 
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BOLAGETS TALAN 
 
Bolaget ansöker om utökad svarstid med bullerutredning samt förslag på 
slutgiltiga villkor för buller från fasta källor till och med den 30 juni 2007. Av 
ansökningshandlingarna framgår huvudsakligen följande. 
 
I juni 2005 genomfördes en extern bullerutredning vid anläggningen. Därefter 
redovisades en bullerkartläggning av anläggningen samt en åtgärdsplan för att 
sänka ljudnivån till omgivningen. De föreslagna bullerdämpande åtgärderna har 
till stor del genomförts, men några enstaka återstår. Den 22 november 2005 
genomfördes en ny bullermätning som visade att flera av de åtgärder som hunnit 
åtgärdas hade avsedd verkan. 
 
Vid anläggningen påbörjades två större projekt under slutet av år 2005, vilka 
beräknas medföra förändrade bullernivåer. Dels genomfördes fasadförbättringar, 
bl.a. byte av cirka 380 fönster, och dels påbörjades ett ”spannmåls-siloprojekt” för 
att utveckla mottagningsprestandan i spannmålssilosarna. Det senare projektet är 
uppdelat i två etapper där etapp 1 (silo 2) påbörjades i september 2005 och etapp 2 
(silo 3 och 4) kommer att påbörjas i december 2006. Etapp 2 beräknas vara 
avslutat i månadsskiftet mars/april 2007. 
 
Eftersom projekten inte är slutförda och enstaka åtgärder kvarstår har Bolaget inte 
funnit det lämpligt att utföra uppföljande bullermätning för att verifiera att 
vidtagna åtgärder haft förväntad effekt. Nya mätningar av buller från fasta 
bullerkällor vid verksamheten planeras att utföras i början på maj 2007. Först 
därefter kan förslag på slutligt villkor om bullernivåer ges. Bolaget ansöker därför 
om utökad svarstid med ytterligare ett år. 
 
 
YTTRANDEN 
 
Inga yttranden har kommit in i ärendet. 
 
 
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. 
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Länsstyrelsen anser att bullerutredningen borde varit klar och att förslag på slutligt 
villkor om buller vid anläggningen borde ha kommit in till Länsstyrelsen inom 
utsatt tid, dvs. senast den 30 juni 2006. Som anförts ovan skall sk. uppskjutna 
frågor avgöras så snart som möjligt. I övrigt kom ansökan om förlängning av 
utredningstiden in väl sent. 
 
Länsstyrelsen ställer sig således tveksam till den ansökta förlängningen. Med 
hänsyn till att Bolaget genomfört vissa bullermätningar och påbörjat vissa andra 
bullerdämpande åtgärder och till den av Bolaget redovisade tidsplanen för 
slutförande av åtgärderna samt ny bullermätning finner emellertid Länsstyrelsen 
inte skäl att motsätta sig den begärda förlängningen. Praktiska skäl talar för att 
ansökan om förlängning av prövotiden skall bifallas. I övrigt skall utrednings-
uppdraget U 1 och den provisoriska föreskriften P 1 i Länsstyrelsens beslut 
den 21 april 2005 (dnr. 551-2336-05) fortsätta att gälla även under den nu 
förlängda prövotiden. 
 
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 miljöskydds-
handläggare Cajsa Hellstedt, miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
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