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Lantmännen Mills AB
Box 446
751 06 UPPSALA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Slutliga villkor avseende buller från den kvarnverksamhet som
Lant-männen Mills AB bedriver på fastigheten Kungsängen 1:17 i
Uppsala, Uppsala kommun
Platsnummer 0380-189

Verksamhetskod 15.90

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), godkänner den
nu aktuella prövotidsredovisningen och avslutar prövotiden vad gäller bullerutredning samt fastställer slutliga villkor för buller från den kvarnverksamhet som
Lantmännen Mills AB (org.nr. 556017-2222) bedriver på fastigheten Kungsängen
1:17 i Uppsala, Uppsala kommun, enligt Länsstyrelsens tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken (MB) den 27 januari 2005 (dnr. 551-8924-03).
Verksamheten klassas enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd numera med verksamhetskod 15.90, anläggning för
framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av mer än 300 ton produkter per dygn som kvartalsmedelvärde.
Prövningsnivån är B, vilket innebär tillståndsplikt med prövning i Länsstyrelsen.
Som slutliga villkor för buller från verksamheten ska följande gälla
7. Buller från fasta bullerkällor och transporter inom verksamhetsområdet ska
begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte
överskrider följande riktvärden*.
50 dB(A) vardagar dagtid (kl.07-18)
45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22), lör-, sön- och helgdagar (kl. 07-18)
40 dB(A) nattetid (kl. 22-07).
Den momentana bullernivån nattetid får inte överstiga 55 dB(A) som riktvärde*
utomhus vid bostäder.
* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för tillståndshavaren att
vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas.
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tidigare beslut
Nord Mills AB meddelades den 27 januari 2005 (dnr. 551-8924-03) tillstånd
enligt 9 kap. MB att på fastigheten Kungsängen 1:17 i Uppsala producera högst
150 000 ton spannmål per år.
Länsstyrelsen omprövade beslutet avseende frågan om buller från fasta
bullerkällor (villkor 6). I beslut den 21 april 2005 (dnr. 551-2336-05) upphävdes
villkor 6 och Nord Mills AB skulle under en prövotid utreda frågan om slutgiltigt
villkor för buller från fasta bullerkällor. Utredning med förslag till slutgiltigt
villkor skulle ha lämnats till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2006.
Nord Mills AB inkom den 21 juni 2006 med en ansökan om förlängd prövotid. I
beslut den 8 november 2006 (dnr. 551-8641-06) förlängdes prövotiden till och
med den 30 juni 2007. Under prövotiden skulle bolaget 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.
Till dess Länsstyrelsen beslutat annat skulle 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).
Den momentana bullernivån nattetid får inte överstiga 55 dB(A) som
riktvärde vid bostäder.
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Ärendets handläggning
Lantmännen Mills AB, nedan kallat Bolaget, inkom med en prövotidsredovisning
den 19 juni 2007.
Prövotidsredovisningen har kungjorts i Uppsala Nya Tidning den 14 september
2007.
Länsstyrelsen remitterade ärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala
kommun.
Yttrande har inkommit från Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden.
Bolaget har fått del av Länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet och beretts
tillfälle att komma in med synpunkter. Bolaget har meddelat att de inget har att
erinra.

BOLAGETS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Bolaget har genom anlitande av konsult utrett möjligheterna att nedbringa
bullernivåerna utomhus så att de klarar Naturvårdsverkets riktvärde för externt
industribuller för nyetablerad industri. Under slutet av år 2005 till våren 2007 har
flera ombyggnadsprojekt genomförts vid anläggningen som bidragit till att
reducera bullernivåerna.
Mätningar utförda den 7 juni 2007 tillsammans med beräkningsmodeller visar att
genom att dämpa bulleremissionen från ett blåsrör med ca 10 dB(A) kan riktvärdet
för nyetablering av industri innehållas. Numera är detta åtgärdat.
Med utgångspunkt från detta bedömer Bolaget att de riktvärden som gäller för
nyetablerade industrier skall kunna innehållas, senast den 1 januari 2008.

YTTRANDEN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig i sitt yttrande den 10 oktober 2007
bakom miljökontorets utlåtande att tillstyrka bolagets ansökan om slutliga villkor
gällande buller från verksamheten. Vidare framhålls att riktvärdena ska omfatta
hela verksamheten inklusive fläktar och transporter och gälla vid såväl befintliga
som planerade bostäder. Tillsynsmyndigheten har vid behov möjlighet att besluta
att en ny bullerutredning ska göras.
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Byggnadsnämnden konstaterar att bolaget klarar gränsvärdet för nyetablering av
industri.
Länsstyrelsen har inte kommunicerat yttrandena med Bolaget då i sak ärendet inte
tillförts något nytt.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Miljöbalkens mål och de allmänna hänsynsreglerna
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).
Skada på människors hälsa omfattar såväl fysisk som psykisk skada. Olägenhet för
människors hälsa definieras som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
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 kostnader för sådana åtgärder
(2 kap. 7 § MB).
Motivering av villkor
Bolaget har under prövotiden utfört bullermätningar för att utreda bulleremissionen från bolagets verksamhet. Med verksamhetsbuller avses även fläktljud
och transporter inom området. Beträffande buller från externa transporter är dock
frågan redan reglerad genom villkor 5 i tillståndet; ”Transporter av tung trafik till
och från anläggningen får huvudsakligen ske mellan kl. 07.00-18.00.
Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att utredningen är komplett och att
Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad industri kan uppnås.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun, har i sitt yttrande framfört att
riktvärdena även ska gälla tillkommande bostäder i området och att tillsynsmyndigheten vid behov har möjlighet att besluta att en ny bullerutredning ska
göras. Länsstyrelsen konstaterar att riktvärdena gäller för bostäder oavsett när de
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är byggda och att tillsynsmyndigheten alltid har lagstöd, om skäl föreligger, att
begära in en redovisning av hur villkor uppfylls. Verksamhetsutövaren har å sin
sida en skyldighet att se till att riktvärden hålls. Dessutom har verksamhetsutövaren skyldighet enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll att ha rutiner för att fortlöpande förebygga och kontrollera att inte
olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår.
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att de uppgifter som Bolaget har
redovisat i ärendet ger möjlighet att ställa villkor om buller vid verksamheten i
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad industri
(SNV RR 1978:5 rev. 1983). Det motsvarar också nuvarande praxis att vid
omprövningar av befintlig verksamhet tillämpa riktvärdena för nyetablering.
Riktvärdena är förenliga med MB:s mål och allmänna hänsynsregler, varför skäl
föreligger att slutligt fastställa villkor om buller vid verksamheten.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare
Ing-Marie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Tomas Waara, miljöenheten.

Roger Gustafsson

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

Ing-Marie Askaner
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SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Byggnadsnämnden i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

