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Återkallande av tillstånd för träskyddsbehandling genom tryck- 
och vakuumimpregnering på fastigheten Medora 168:118 i 
Älvkarleby kommun 
Anläggningsnummer 0319-109 

 
 

BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar det 
den 18 juni 2002 (dnr. 2410-14117-01) enligt 9 kap. miljöbalken (MB) meddelade 
tillståndet för dåvarande Norlida AB, numera Setra Byggprodukter Norlida AB, 
(org.nr. 556056-8890), i den del som berör träskyddsbehandling av högst 
50 000 m3 träprodukter per år genom tryck- och vakuumimpregnering på 
fastigheten Medora 168:118 i Älvkarleby kommun. 
 
Länsstyrelsen upphäver även villkor 4 i ovan nämnda beslut eftersom det är 
kopplat till impregneringsverksamheten. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Tidigare tillstånd 
Länsstyrelsen meddelade den 18 juni 2002 (dnr. 2410-14117-01) dåvarande 
Norlida AB, numera Setra Byggprodukter Norlida AB, (org.nr. 556056-8890), 
tillstånd enligt 9 kap. MB till dåvarande och utökad produktion av hyvlade 
träprodukter samt träskyddsbehandling genom tryck- och vakuumimpregnering 
vid bolagets anläggning på fastigheten Medora 168:118 i Älvkarleby kommun. 
Tillståndet avser en förbrukning av högst 300 000 m3 virke (råvara) per år samt 
träskyddsbehandling av högst 50 000 m3 träprodukter per år. 
 

Setra Trävaror AB 
Skinnskatteberg Sågverk 
Box 100 
739 22 SKINNSKATTEBERG 

 
 Miljöprövningsdelegationen 

(MPD) 
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Prövningsgrunderna vid tidigare prövning var enligt bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följande: 
 

• Punkt 20.1 (sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 60 000 kubikmeter 
toppmätt volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) 
förbrukas per år). Prövningsnivå B. 

• Punkt –i1 (träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering 
där träskyddsmedel används). Prövningsnivå B. 

 
Länsstyrelsen meddelade genom beslut den 11 december 2003 (dnr. 551-17276-
02) bolaget slutliga villkor för externt industribuller från anläggningen. Frågan om 
slutliga villkor för buller från externa transporter till och från anläggningen 
avslutades inte, utan sattes på fortsatt prövotid. 
 
Genom ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är anläggning för yrkesmässig behandling av trä med träskyddsmedel 
genom tryck- eller vakuumimpregnering inte längre tillståndspliktig. Verksam-
heten har efter ändring koden 20.10 med prövningsnivå C, vilket innebär 
prövningsplikt efter anmälan till den kommunala miljönämnden. 
 
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per 
kalenderår har efter ändring koden 20.20 med prövningsnivå B. 
 
Nuvarande verksamhetsutövare är Setra Trävaror AB (org.nr. 556035-2196). 
 
Bolagets talan 
Setra Trävaror AB, nedan kallat Bolaget, har begärt att tillståndet upphävs. Som 
skäl för upphävandet har bolaget anfört att volymen tryckimpregnerade trä-
produkter ska utökas utöver vad nuvarande tillstånd medger. Nya bestämmelser 
har medfört att den utökade verksamheten inte längre är tillståndspliktig. 
Verksamheten är numera anmälningspliktig till tillsynsmyndigheten (Älvkarleby 
kommun). Bolaget utgår från att en anmälan av den utökade verksamheten till 
tillsynsmyndigheten hanteras snabbare än en prövning av länsstyrelsen och har 
därför lämnat in en sådan anmälan. Bolaget är dock medvetet om att ett tillstånd 
ger en annan rättssäkerhet och avser att återkomma till länsstyrelsen med en 
tillståndsansökan för en utökning till 150 000 m3 impregnerad volym träprodukter 
per år. Bolaget har även bifogat en kopia av Älvkarleby kommuns svar på 
anmälan om impregneringsverksamhet. 
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Ärendets handläggning 
Bygg- och miljökontoret i Älvkarleby kommun har informerats om Bolagets 
ansökan om återkallelse av tillståndet. Kontoret har svarat att de inte har några 
synpunkter på ett upphävande av den del av tillståndet som avser impregnerings-
verksamhet. Kontoret har även påpekat att den anmälan som lämnats in avser både 
impregnering och målning. Anmälan avser träskyddsbehandling genom tryck- och 
vakuumimpregnering av högst 150 000 m3 träprodukter per år samt målning av 
40 000 m3 träprodukter med vattenbaserade produkter per år. I anmälningsbeslutet 
föreläggs verksamhetsutövaren ett antal försiktighetsåtgärder. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Nuvarande tillstånd för 
verksamheten är beslutat med stöd av miljöbalken. 
 
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 Bolagets motivering till varför tillståndet ska återkallas vill 
Länsstyrelsen påpeka följande. Den anmälan som har lämnats in och behandlats av 
bygg- och miljönämnden 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 impregneringsverksamheten vid 
Bolagets anläggning i Skutskär 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. 
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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 
 
 
 
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 
Skutskärs Sågverk, Box 37, 814 31 Skutskär 


