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Miljöprövningsdelegationen

Svensk Kross &Återvinning i Uppland AB
Vallentunavägen 113
194 92 Upplands Väsby

Kungörelsedelgivning

Ändringstillstånd enligt miljöbalken avseende utökad
asfaltstillverkning vid bergtäkt m.m. på fastigheten TenstaForsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun
Verksamhetskod 26.150 enligt 14 kap. 17 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, lämnar
Svensk Kross & Återvinning i Uppland AB, orgnr. 556530-7641, ändringstillstånd
enligt 16 kap. 2 § milj öbalken till utökad asfaltstillverkning inom fastigheten
Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun. Ändringstillståndet gäller för
produktion av 150 000 ton asfalt per år.
Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. milj öbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1. Asfalt som lagras, krossas och återvinns får inte innehålla högre halter av
16-PAH än 70 mg/kg.
Uppskjuten fråga
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket
milj öbalken upp avgörandet av slutliga villkor för energianvändning vid
asfaltstillverkning.
Ul
Bolaget ska under prövotiden utreda förutsättningar för att ställa om
asfalttillverkningen till att drivas med förnyelsebart bränsle, alternativt annat
bränsle med mindre koldioxid- respektive svavelutsläpp än eldningsolja.
Utredningen ska visa vilka investeringar som krävs för att helt övergå till
förnyelsebart bränsle alternativt effektivare bränsle ur utsläppssynpunkt. Om extern
asfalttillverkare planeras att kontrakteras ska utredningen visa vilka möjligheter det
finns att ställa krav på drivmedel enligt ovan. Lämnade uppgifter ska kunna gå att
härleda till faktiska förhållanden och bygga på kalkyler enligt de modeller som
generellt används för investeringsbeslut enligt företagsekonomisk praxis. I kalkylen
ska fortsatt drift med eldningsolja ställas mot drift med fömyelsebart bränsle eller
effektivare bränsle ur utsläppssynpunkt. Redovisningen ska återge förväntad pay off
respektive en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost) där hänsyn tas till investeringens
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lönsamhet med utgångspunkt från bergtäktens livslängd. Utredningarna med förslag
till slutliga villkor för energianvändning ska lämnas till Milj öprövningsdelegationen
senast den 31 december 2017.
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts
igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningen Upsala Nya Tidning, se bilaga 2. Kungörelsedelgivningen sker enligt
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Bolaget bedriver, genom Markona på underentreprenad, på uppdrag av Veidekke
Industri AB asfalttillverkning om max 50 000 ton/år enligt gällande tillstånd.
Efterfrågan på asfalt är stor i Uppsalaområdet och för att möta den växande
efterfrågan, och minimera transportavstånden inom regionen, önskar Bolaget utöka
asfaltsproduktionen genom en ändring av befintligt tillstånd. Markona har tilldelats
beläggningsarbeten i upphandling av Trafikverket, vilket innebär ökat behov av
beläggning, utläggning och tillverkning av asfalt. Både Trafikverket och Markona
förordar korta transportavståndet från asfaltverk till utläggningsplats. Asfaltverket i
Tensta-Forsa anses ligga bäst till geografiskt för detta.
Tidigare tillståndsbeslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län meddelade den 9 juni
2011 (dnr. 551-8196-09) Veidekke Industri AB tillstånd enligt milj öbalken till bergoch moräntäkt, deponi för inert avfall, asfaltstillverkning, återvinning av asfalt och
tillverkning av jord. Tillståndet avsåg bl.a. tillfällig produktion av 50 000 ton asfalt
per år.
Samråd
Samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten, Uppsala kommun, utfördes i
april och maj 2016. Samråd med närboende har skett genom brevutskick, annons i
Upsala Nya Tidning, samt möte i Tensta bygdegård den 26 april 2016.
Samråd har även skett med Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen beslutade att ändringen av verksamheten inte ska antas utgöra
betydande miljöpåverkan i balkens mening.
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Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 25 maj 2016. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i Upsala Nya Tidning
och har remitterats till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Brandförsvaret och Miljö- och hälso skyddsnämnden i Uppsala kommun,
Trafikverket och MSB. Yttranden har kommit in från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun och Trafikverket. Bolaget har fått tillfälle
att bemöta yttrandena.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget yrkar på att inom fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 öka
produktionen av asfalt till maximalt 150 000 ton/år. Bolaget yrkar inte på några
förändringar av gällande villkor i tillståndet för verksamheten.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Den planerade verksamheten ryms inom det befintliga verksamhetsområdet och
inom ramen för befintlig produktionsanläggning. Inga nya områden kommer att
ianspråktas. Verksamhetens miljöpåverkan är främst buller och damm från
transporter, samt utsläpp från verket i faun av stoft och lukt.
Asfalten produceras i ett asfaltverk inne på verksamhetsområdet. Åtgärder har
vidtagits för att minimera miljöpåverkan såsom byte av partikelfilter och montering
av ljudfällor. Justeringar har gjorts för att öka mängden återvinningsmassa från 8 %
till 15 % under året. Inga andra åtgärder än ovanstående antas behövas.
Arbetstiderna kommer inte att förändras jämfört med nuvarande verksamhet.
Ansökan omfattar en ökad produktion av asfalt från 50 000 till 150 000 ton per år.
Transporterna antas dock innehållas inom ramen för gällande tillstånd, som medger
ett uttag av maximalt 300 000 ton berg under enstaka år, uttag av i genomsnitt
25 000 ton morän per år, samt deponering av totalt 3 000 000 ton massor. Med
största sannolikhet kommer en stor del av de 300 000 ton berg gå ut i form av färdig
asfalt från anläggningen, istället för att transporteras i form av ballast till externt
asfaltverk.
Planförhållanden m. m.
Områdets utnyttjande för täktverksamhet m.m. innebär inte någon konflikt med
kommunens översiktsplan. Verksamhetsområdet berörs inte av detaljplan eller
områdesbestämmelser. Verksamhet är etablerad på platsen och berör inga
riksintressen, fornlämningar eller utpekade naturvärden.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Behov och ersättlighet
Efterfrågan på asfalt är stor i Uppsalaområdet och Bolaget har tilldelats
beläggningsarbeten i upphandling av Trafikverket vilket innebär ökat behov av
asfaltstillverkning. Det finns en strävan att minimera transportavstånden inom
regionen. Asfaltverket i Tensta-Forsa anses ligga bra till logistiskt för att uppfylla
detta syfte.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att asfalten till de olika arbetsområdena kommer att tas från
annat/andra asfaltverk, dvs, köpas in externt, t.ex. från Vällsta som använts i
beräkningarna som exempel. Förutom de ökade kostnaderna så innebär det ökade
koldioxidutsläpp. Baserat på 100 000 ton enkel väg och närmaste väg till verk,
skulle nollalternativet kunna innebära extra koldioxidutsläpp om
ca 21 000-47 000 ton. Med en förbrukning om 0,0321/ton-km (VTI Rapport 445)
uppskattas detta ge upphov till ca 116 440 ton extra koldioxid jämfört med
huvudaltemativet enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell.
Alternativa lokaliseringar
Då ansökan avser ett ändringstillstånd krävs ingen redovisning av alternativa
lokaliseringar.
Buller
För att minimera buller från transporterna planerar Bolaget att asfaltera infartsvägen
under 2016. Bolaget har låtit montera ljudfållor på asfaltsverket.
Damning, utsläpp till luft
För att minimera damning från transporterna planerar Bolaget att asfaltera
infartsvägen under år 2016. Vid behov kommer dammbekämpning att utföras.
Utsläpp till luften förväntas öka på grund av den ökade produktionen. Åtgärder har
vidtagits i form av byte av partikelfilter för att minimera risken för stoftolägenhet.
Transporter
Ansökan omfattar en utökad produktion av asfalt från 50 000 till 150 000 ton per år.
Dock antas transporterna innehållas inom ramen för gällande tillstånd, som medger
ett uttag av maximalt 300 000 ton berg under enstaka år, uttag av 25 000 ton morän
per år, samt deponering av totalt 3 000 000 ton massor. Med största sannolikhet
kommer en stor del av det utbrutna berget att gå ut i form av färdig asfalt från
anläggningen istället för att transporteras i form av ballast till externt asfaltverk.
Trafikintensiteten till/från täkten år 2015 var ca 160 transporter/dygn under
högsäsong med en snittvikt om 21 ton. De sökta 100 000 extra ton asfalt antas
generera ca 14 bilar/dygn, vilket motsvarar en ökning om ca 9 %, eftersom asfalten
till största del antas köras på trailer då tillverkningen är föranledd av ett stort projekt
som lättare kan planeras i förväg.
Energi
Motorerna i asfaltsverket drivs med el från det fasta elnätet. Brännaren i
asfaltsverket drivs med eldningsolja som är ett fossilt bränsle. Om produktionen av
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asfalt ökar från 50 000 till 150 000 ton per år kommer förbrukningen av el- och
eldningsolja öka i samma storleksordning, dvs, den kommer att blir tre gånger så
stor.
Natur, kultur och rekreation
Verksamheten kommer inte att påverka några natur-, kultur- eller rekreationsvärden
då det rör sig om en utökning inom befintligt verksamhetsområde.
Utsläpp till yt- och grundvatten
Den utökade verksamheten bedöms inte utgöra någon ytterligare påverkan på yteller grundvatten. Verksamheten har inga begränsningsvärden för utsläpp till vatten.
Planförhållanden
Verksamhetsområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Verksamheten innebär inte någon konflikt med kommunens översiktsplan och berör
inga riksintressen.

Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun tillstyrker sökt
tillståndsändring. Nämnden ser inte något behov av att ändra eller lägga till villkor
på grund av den ökade produktionen asfalt.
Trafikverket har inget att invända mot att Bolaget utökar sin asfaltsproduktion.
Trafikverket ser positivt på kortare transporter från asfaltverk till utläggningsplats.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen anser att miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig i
förhållande till de krav som ställs enligt 6 kap. milj öbalken.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att lokaliseringen av verksamheten och den
totala miljöpåverkan verksamheten medför redan har prövats av
Milj öprövningsdelegationen i tillståndsbeslut från år 2011. Verksamheten är således
relativt nyprövad enligt milj öbalken. Bolaget har inte begärt någon villkorsändring i
samband med ansökan om ändringstillståndet.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Bolaget bl.a. har tillstånd till tillfällig
produktion av 50 000 ton asfalt per år. På grund av en ökad efterfrågan av asfalt
ansöker Bolaget om en utökning av befintligt tillstånd. Bolagets yrkande om
ändringstillstånd avser en ökning av produktionen till maximalt 150 000 ton asfalt
per år.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att utökningen av asfaltstillverkningen inte
kommer att ha någon nämnbar ökad påverkan på omgivningen. Eventuell ökad
miljöpåverkan skulle kunna bestå av buller från transporter och damning Bolaget
har bl.a. åtagit sig att asfaltera utfartsvägen för att motverka buller och damning.
Nya partikelfilter för att minimera risken för stoftolägenheter har installerats.
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Utsläppen av växthusgaser kommer att öka, men motverkas om
asfaltstillverkningen sker nära utläggningsplatsen.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten är relativt nyprövad och
att villkoren i befintligt tillstånd anpassades till omfattningen av den tillståndsgivna
verksamheten. Några särskilda villkor med avseende på asfaltstillverkningen
meddelades inte vid tillståndsgivningen.
Befintligt tillstånd omfattar bl.a. återvinning av maximalt 20 000 ton asfalt per år.
Bolaget har i ansökan om ändringstillstånd angett att åtgärder för att öka andelen
återvunnen asfalt i asfaltsmassan har utförts. Med anledning av att
asfaltsproduktionen kommer att utökas väsentligt samt att andelen återvunnen asfalt
kan komma att öka, ser Milj öprövningsdelegationen att det är motiverat att förena
ändringstillståndet med dels ett villkor om föroreningshalten i återvunnen asfalt,
dels ett utredningsvillkor om energianvändning vid asfaltstillverkning.
Miljöprövningsdelegationens samlade bedömning är att ändringstillstånd enligt 16
kap. 2 § milj öbalken kan medges.
Motivering av villkor
Trafikverket har i sin publikation "Hantering av tjärhaltiga beläggningar", rapport
2004:90, angett riktvärden för när gammal asfalt kan användas fritt för återvinning
med avseende på innehåll av tjära (16 PAR). Vid halter <70 mg/kg 16 PAH
betraktas asfalt vara fri från tjära. Milj öprövningsdelegationens uppfattning är att
riktvärdena numer är vedertagna och att de även bör kunna användas som
begränsningsvärden vid aktuell anläggning.

Uppskjutna frågor
Mängden asfalt som produceras kommer att öka markant från 50 000 ton per år till
150 000 ton per år, vilket är tre gånger så mycket som tidigare. Detta innebär att
även volymen eldningsolja som används som bränsle till asfaltsverkets brännare
kommer att öka i samma storleksordning. Med anledning av detta anser
Milj öprövningsdelegationen att det är rimligt att kräva att Bolaget utreder
möjligheten att använda effektivare eller fömyelsebart bränsle istället för fossilt
bränsle i asfaltstillverkningen för att minska verksamhetens utsläpp av koldioxid
och svavel. Det finns exempel på asfaltverk vars brännare drivs med t.ex. träpellets
vilket resulterat i att utsläppen av koldioxid och svavel har minskat.
Miljöprövningsdelegationens sammanfattande bedömning
Milj öprövningsdelegationen anser att, om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten
går att förena med de allmänna hänsynsreglema och målen i milj öbalken samt med
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 24 februari
2017.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Marie Låås.

Mikaela Öster

Lars Andersson

Marie Låås

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen (aktförvarare Mats Dahlkn), 753 75 Uppsala
Akten
Milj öskyddsenheten (LA och GD)
Rättsenheten (MÖ och AI)

Bilaga 1

Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Hur man överklagar
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer I överklagandet ska Ni
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert
överklagande inte tas upp.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
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Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har
den 20 januari 2017 (dnr. 551-3668-16) beslutat att meddela Svensk Kross &
Återvinning i Uppland AB ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken att
vid bergtäkten m.m. på fastigheten Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala
kommun, tillverka maximalt 150 000 ton asfalt per år.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Uppsala kommun, Milj öförvaltningen, Kungsängsvägen 27 i Uppsala.
Aktförvarare är Mats Dahlhn.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 3 februari 2017, då
delgivning anses ha skett.

