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f.d. Prometek Holding AB
c/o Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203
751 42 UPPSALA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till
verkstadsmekanisk bearbetning och ytbehandling på fastigheten
Boländerna 5:14 i Uppsala, Uppsala kommun
BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar med
stöd av 24 kap. 3 § första stycket 5 miljöbalken (MB) tillståndet enligt
miljöskyddslagen (1969:387) meddelat Prometek AB (org.nr. 556143-1825) den
31 maj 2001 (dnr. 2410-9985-98) för verkstadsmekanisk bearbetning och
ytbehandling på fastigheten Boländerna 5:14 i Uppsala, Uppsala kommun.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen meddelade den 31 maj 2001 (dnr 2410-9985-98) Prometek AB
(org.nr. 556143-1825) tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva verkstadsmekanisk bearbetning och ytbehandling på nuvarande fastigheten Boländerna 5:14
i Uppsala, Uppsala kommun.
Verksamheten enligt tillståndet har därefter övergått till Prometek Holding AB
(org.nr. 556608-7655).
Prometek AB försattes i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 2 april 2004. Till
konkursförvaltare utsågs advokat NN. Konkursen är numera avslutad. Vidare
försattes Promeket Holding AB i konkurs vid Uppsala tingsrätt den 2 mars 2005.
Även i den konkursen utsågs advokat NN till konkursförvaltare. Även sistnämnda
konkurs är numera avslutad.
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Konkursförvaltaren har begärt att ovannämnda tillstånd upphävs. Han har som
grund för ansökan anfört följande. Verksamheten som krävde miljötillstånd var en
ytbehandlingsanläggning. Verksamheten i anslutning till
ytbehandlingsanläggningen avslutades den 31 maj 2005. Hela anläggningen,
inklusive reningsverk, avvecklades därefter och allt miljöfarligt avfall
omhändertogs. Allt detta rapporterades till Uppsala kommuns miljökontor.
Avvecklingen var avslutad under hösten 2005.
Företrädare för G.I. Support AB (org.nr. 556626:6564), har lämnat följande
uppgifter i ärendet. Det är de som numera driver verksamheten i fd. Prometek men
de bedriver ingen sk. B-anläggning. De tillstyrker att tillståndet tas tillbaka.
Ansökan om återkallelse av tillståndet kungjordes den 8 augusti 2006 i Uppsala
Nya Tidning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har underrättats i ärendet och
har meddelat att de inte har några synpunkter.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999. 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 återkalla ett
tillstånd om verksamheten slutligt upphört.
Länsstyrelsen finner av utredningen i ärendet att den tillståndspliktiga verksamhet
som tidigare bedrevs av Prometek AB och av Prometek Holding AB och som
omfattades av Länsstyrelsens tillstånd den 31 maj 2001 (dnr. 2410-9985-98)
numera slutligt har upphört. Tillståndet skall därför återkallas.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.

BESLUT

3 (3)

2006-11-08

Dnr: 551-8858-06

Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagits
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Cajsa Hellstedt, 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
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
G.I. Support AB, Marsjöhultsvägen 15, 511 71 Fritsla

