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Skutskärs Hamn & Logistik AB
Box 274
80104 Gävle

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Förlängd prövotid avseende utredning av buller från verksamheten i Skutskärs hamn, fastigheterna Medora 152:1 och
152:2 i Älvkarleby kommun

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), förlänger tiden
för utredning av Skutskärs hamns bidrag till bullersituationen vid närliggande
bebyggelse med ytterligare ett år eller till och med den 30 april 2011.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tidigare beslut
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelade den
19 mars 2009 (dnr.551-2236-06) Skutskärs Industriservice AB
(org.nr. 556077-4019) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att på fastigheterna
Medora 152:1 och 152:2 i Älvkarleby kommun bedriva hamnverksamhet, med
maximalt 700 anlöp per år.
Länsstyrelsen uppsköt med stöd av 22 kap. 27 § MB frågan om vilka riktvärden
för buller som ska gälla för verksamheten. Skutskärs Industriservice AB skulle
under prövotiden med hjälp av immissions- och närfältsmätningar utreda verksamhetens bidrag till bullersituation vid närliggande bebyggelse, förväntad
bullersituation vid fullt utnyttjat tillstånd samt förslag till eventuella skyddsåtgärder och kostnaderna för dessa. I utredningen skulle särskilt studeras påverkan
från externa transporter till och från anläggningen.
Utredningen samt förslag till slutliga villkor skulle lämnas in till Länsstyrelsen
senast den 30 april 2010.

Länsstyrelsen Uppsala län
POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3
TELEFON: 018 - 19 50 00 TELEFAX: 018 – 19 52 01 E-POST::uppsala@lansstyrelsen.se
PlusGiro: 3 51 73-4 / 6 88 03-6 BankGiro: 5052-1848 / 5052-1855
ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2254 (VAT SE202100225401)

BESLUT

2 (4)

2010-10-28

Dnr: 551-1883-10

Ansökan
Skutskärs Hamn & Logistik AB ansöker om förlängd tid till och med den 30 april
2011 för att utreda vilka villkor som ska gälla för buller från verksamheten i
Skutskärs hamn.
Ärendets handläggning
Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 23 april 2010 och kompletterades
den 16 juni 2010. Ansökan skickades på remiss till Bygg- och miljönämnden i
Älvkarleby kommun den 22 juni 2010 och kungjordes i Gefle Dagblad och
Arbetarbladet den 30 juni 2010.
SÖKANDENS TALAN
Sedan tillståndet för Skutskärs hamn meddelades den 19 mars 2009 har det inte
skett någon ökning av verksamheten i form av ökad mängd externt gods som
hanteras via hamnen. Tvärtom har hamnverksamheten minskat i omfattning.
Däremot har hamnen fått en ny huvudman, Skutskärs Hamn o& Logistik AB, från
och med den 1 mars 2010. Som ny verksamhetsutövare har bolaget inte hunnit
planera för utvecklingen av verksamheten och det har därmed inte heller varit
möjligt att på ett seriöst sätt utreda bullerbelastningen i enlighet med Miljöprövningsdelegationens prövotidsförordnande. Den tidigare verksamhetsutövaren,
Skutskärs Industriservice AB, har inte heller haft möjlighet att planera för framtiden under den tid som förhandlingarna pågått, eftersom man svävat i ovisshet
om sin framtida roll.
För att Skutskärs Hamn o& Logistik AB ska kunna göra en rättvisande utredning
krävs det att bolaget får möjlighet att utifrån sina utgångspunkter lägga upp
planeringen för framtiden och hur man ser att godsflödena kommer att hanteras.
Utifrån det kan sedan en bullerutredning göras med beaktande av såväl nuvarande
belastning som framtida belastning.
Skutskärs Hamn & Logistik AB begär därför ytterligare tid fram till och med
den 30 april 2011 med att inkomma med prövotidsutredning avseende buller i
enlighet med vad Miljöprövningsdelegationen föreskrivit i sitt beslut
den 19 mars 2009.
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YTTRANDEN
Inga yttranden har kommit in under remisstiden.
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Bytet av huvudman har medfört att det har varit svårt att avgöra hur den framtida
verksamheten kommer att se ut. Det har också medfört att den planerade
utvidgningen av verksamheten ännu inte har kommit till stånd. Med en förlängd
utredningstid får den nuvarande verksamhetsutövaren, Skutskärs Hamn & Logistik AB, bättre möjligheter att ta hänsyn till de framtida planerna för hamnen,
vilket bör ge en bättre utredning. Det har inte heller i detta ärende inkommit några
klagomål på buller från den nuvarande verksamheten, som skulle tyda på att det är
akut att införa ytterligare bullerbegränsande åtgärder. Länsstyrelsen anser därför
att tiden för bullerutredningen kan förlängas i enlighet med den nuvarande verksamhetsutövarens begäran.
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 miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljöenheten.

Roger Gustafsson

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

Ing-Marie Askaner
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SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär
Kommunstyrelsen i Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping
Fiskeriverket, Stora Torget 3, 871 30 Härnösand
Stora Enso Pulp AB, 814 81 Skutskär
Skutskärs Industriservice AB, 814 81 Skutskär

