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Återkallande av tillstånd för träskyddsbehandling genom tryck-
impregnering på fastigheten Tebo 2:3 i Älvkarleby kommun 
Platsnummer 0319-107 
 

 

BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar det 
den 18 april 1994 (dnr. 2410-215-94) meddelade tillståndet enligt miljöskydds-
lagen (1969:387) för Skutskärs Trä AB till träskyddsbehandling genom 
tryckimpregnering på fastigheten Tebo 2:3 i Älvkarleby kommun. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen meddelade den 18 april 1994 (dnr. 2410-215-94) Skutskärs Trä AB 
tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva träskyddsbehandling genom tryck-
impregnering på fastigheten Tebo 2:3 i Älvkarleby kommun. Prövningsgrunden 
var punkt 33.04 (anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuum-
impregnering eller doppning) i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364) 
med prövningsnivå B. 
 
Genom ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är verksamheten inte längre tillståndspliktig. 
 
Skutskärs Trä AB har begärt att tillståndet upphävs. Som skäl för upphävandet har 
bolaget anfört att nya bestämmelser har medfört att bolagets nya utökade tillstånd 
finns hos Älvkarleby kommun. 
 
Ansökan om återkallelse av tillståndet har remitterats till Älvkarleby kommun. 
Bygg- och miljökontoret i Älvkarleby kommun har svarat och bifogat en kopia på 
gällande anmälningsbeslut daterat den 26 februari 2009 (dnr. 2008-589-7). 
Anmälan avser träskyddsbehandling genom tryck- och vakuumimpregnering av 
högst 35 000 m3 träprodukter årligen. I anmälningsbeslutet föreläggs verksam-
hetsutövaren ett antal försiktighetsåtgärder. 

Skutskärs Trä AB 
Industrigatan 5 
814 41 SKUTSKÄR 
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5 § lagen (1998:811) 
om införande av miljöbalken ska tillstånd enligt miljöskyddslagen fortsätta att 
gälla och ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i MB. 
 
Enligt punkt 20.10 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är sedan den 1 januari 2008 anläggning för yrkesmässig behandling av 
trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning 
anmälningspliktig (prövningsnivå C) till den kommunala miljönämnden, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt punkt 39.10 eller 39.20. 
 
Med anledning av Skutskärs Trä AB:s motivering till varför tillståndet ska 
återkallas vill Länsstyrelsen påpeka följande. Den anmälan som har lämnats in och 
behandlats av bygg- och miljökontoret i Älvkarleby kommun är inte något 
tillstånd enligt MB och saknar därför rättskraft som ett sådant tillstånd medger 
verksamhetsutövaren. 
 
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser finns det alltid möjlighet att 
återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren begär det och verksamheten inte längre 
är tillståndspliktig. Med hänsyn härtill och till att verksamheten vid Skutskärs Trä 
AB inte längre är en tillståndspliktig verksamhet enligt MB ska tillståndet 
återkallas i enlighet med ansökan. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till miljödomstolen, Nacka tingsrätt, 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 miljöskydds-
handläggare Daniel Melin, miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
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BILAGOR 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Kommunstyrelsen i Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär 
Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär 


