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Scan AB
Box 30223
104 25 STOCKHOLM

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Återkallande av tillstånd till slakteriverksamhet, på fastigheten
Boländerna 19:1 i Uppsala kommun.
Platsnummer 0380-106

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen, återkallar med stöd av
24 kap. 3 § första stycket 5 miljöbalken (MB) det den 27 februari 1997
(dnr 2410-5562-94) meddelade tillståndet enligt miljöskyddslagen (1969:387) för
Scan Farmek ek för att bedriva slakteriverksamhet på fastigheten Boländerna 19:1
i Uppsala.
BAKGRUND
Länsstyrelsen meddelade den 27 februari 1997 Scan Farmek ek för tillstånd enligt
miljöskyddslagen till befintlig och utökad slakteriverksamhet på fastigheten
Boländerna 19:1 i Uppsala. Tillståndet omfattar slakt om högst 40 000 ton per år
och styckning om högst 30 000 ton per år. Om slakten blir mindre än vad
tillståndet medger får styckningen utökas i samma utsträckning som slakten
minskar, dock får högst 40 000 ton per år styckas.
Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen, beslutade den 3 april 2001
(dnr. 2410-1429-99) att fastställa kompletterande slutliga villkor för slakteriverksamheten. Verksamheten bedrevs då av Swedish Meats Support AB.
Den senaste verksamhetsutövaren för slakteriverksamheten, Scan AB, inkom
den 1 december 2010 med en hemställan om att återkalla tillståndet då
verksamheten vid slakteriet i Uppsala har avvecklats och fastigheten sålts.
Tillsynsmyndigheten, företrädd av miljöinspektör Camilla Lindholm, har per
telefon den 7 december 2010 meddelat att Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte
har något att erinra mot att tillståndet återkallas.
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Tillstånd meddelade enligt miljöskyddslagen ska enligt 5 § lagen (1998:811) om
införande av miljöbalken anses meddelade med stöd av MB. Enligt 24 kap.
3 § första stycket 5 MB får tillståndsmyndigheten återkalla tillstånd om verksamheten slutligt har upphört.
Av utredningen i ärendet framgår att verksamheten vid slakteriet i Uppsala slutligt
har upphört. Begäran ska därför bifallas och tillståndet enligt miljöskyddslagen
den 27 februari 1997 (dnr 2410-5562-94) ska återkallas.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos 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 IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljöskyddsenheten.

Roger Gustafsson

BILAGOR
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

Ing-Marie Askaner

BESLUT

3 (3)

2010-12-09

Dnr: 551-5021-10

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Swedish Meats Support AB, 532 89 Skara

