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Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för Volvo
Parts AB på fastigheten Talja 1:26 i Flens kommun
Verksamhetskod 28.80 B och 28.95 C enligt 16 kap 8 och 10 §§, 34.10 C och 34.80 C enligt 18 kap 1 och 8
§§ och 39.30 C enligt 19 kap 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken, Volvo Parts AB (bolaget), med organisationsnummer 5563659746, tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Flen Talja 1:26 i Flens
kommun. Tillståndet gäller för tillverkning och renovering av motorer och andra
komponenter innefattande bränning med termiska metoder för borttagning av färg
m.m. av upp till 4 000 ton metallgods per år, på en verkstadsyta om ca 18 000
kvadratmeter.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i ärendet
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit
sig i ärendet.
2. För utsläpp till luft från ytor där blästring sker ska fungerande stoftavskiljare
finnas. Utsläpp till luft av stoft efter rening får inte överstiga 5 mg/m3 (normal torr
gas).
Utsläpp av stoft ska kontrolleras genom mätning minst en gång vart tredje år eller
med ett annat intervall som godkänts av tillsynsmyndigheten. Kontroll ska
därutöver ske så snart det skett förändringar eller störningar i verksamheten som
kan medföra mer än obetydligt ökade utsläpp av stoft eller efter anmodan från
tillsynsmyndigheten. Mätning och analyser ska ske i enlighet med Svensk
standard eller med jämförbar metod som har godkänts av tillsynsmyndigheten.
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3. Vid utsläpp av förbränningsgaser från termisk behandling av metallgods (i
brännugnar), får resthalten av kolväten, räknat som totalkol, uppgå till högst 20
mg/m³, omräknat till 12 % syrgashalt.
Utsläpp av kolväten ska kontrolleras genom mätning minst en gång vart tredje år
eller med ett annat intervall som godkänts av tillsynsmyndigheten. Kontroll ska
därutöver ske så snart det skett förändringar eller störningar i verksamheten som
kan medföra mer än obetydligt ökade utsläpp av stoft eller efter anmodan från
tillsynsmyndigheten. Mätning och analyser ska ske i enlighet med Svensk
standard eller med jämförbar metod som har godkänts av tillsynsmyndigheten.
4. Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från avfettning, målning och
lackering av motorer och andra produkter får uppgå till högst 4 000 kg per år.
Kontroll ska ske genom beräkningar.
5. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande värden.
50 dBA

kl. 06.00-18.00

45 dBA

vardagar utom
lördagar
lördagar,
söndagar och
helgdagar
kvällstid

40 dBA

nattetid

kl. 22.00-06.00

45 dBA

kl. 06.00-18.00
kl. 18.00-22.00

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dBA vid
bostäder.
De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska bestämmas för de
tider då verksamheten pågår.
Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan
medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer, eller efter anmodan från
tillsynsmyndigheten.
6. Kemiska produkter och farligt avfall ska vara märkta och förvaras i täta behållare
på tät yta som är skyddad från nederbörd och påkörning. Flytande kemiska
produkter och flytande farligt avfall ska dessutom förvaras inom tät invallning.
Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga
behållares sammanlagda volym. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger
någon risk att sinsemellan reaktiva föroreningar kan komma samman.
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Motorbränslen, exempelvis diesel, ska lagras inom tät invallning som ska rymma
hela volymen eller i dubbelmantlade cisterner. Lagringen ska vara skyddad från
påkörning.
Kemiska produkter och farligt avfall som förekommer i maskiner och utrustning
ska hanteras så att eventuella läckage inte kan förorena omgivningen.
Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska så att obehöriga förhindras
tillträde.
7. Tätningsutrustning till dagvattenbrunnarna ska finnas lättillgänglig för att i
förebyggande syfte kunna täta dagvattenbrunnar vid t.ex. lastning/lossning av
flytande kemikalier eller farligt avfall eller för att snabbt kunna hindra utflöde av
miljöfarliga ämnen vid t.ex. en olycka.
Bolaget ska senast 6 månader efter det att verksamheten satts igång lämna in en
redovisning angående bedömt behov av installation av oljeavskiljare utifrån risker
(inomhus och utomhus) att petroleumprodukter eller ämnen med liknande
avskiljningsegenskaper kan nå dagvattnet eller spillvattennätet. I redovisningen
ska framgå vilka åtgärder som redan har vidtagits samt tidsplan för kvarvarande
åtgärder (delegation).
8. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet
ska bland annat ange hur verksamhetens påverkan på omgivningen kontrolleras
med avseende på mät-/kontrollmetod, mät-/kontrollfrekvens och
utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska tas fram och ges in till
tillsynsmyndigheten innan verksamheten har satts igång.
9. Om verksamheten i dess helhet eller någon inte obetydlig del av denna upphör ska
detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten.
Uppskjutna frågor
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket miljöbalken
upp avgörandet av slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten och
energihushållning.
Bolaget ska under prövotiden genomföra följande utredningar.
U1

Bolaget ska installera och driftsätta en reningsanläggning i form av
indunstningsanläggning och under en tid om minst sex månader därefter utreda
anläggningens effektivitet och reningsgrad, möjlighet till återanvändning av renat
vatten samt hantering av slam och renat vatten som inte återanvänds. Innan
anläggningen driftsätts ska bolaget ge in ett förslag till provtagningsprogram för
utredningen till tillsynsmyndigheten för godkännande.
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Utredningen ska tillsammans med förslag till slutliga villkor avseende utsläpp av renat
processavloppsvatten redovisas till Miljöprövningsdelegationen senast arton månader
efter det att verksamheten satts igång.
U2

Bolaget ska utreda energibesparande åtgärder som är tekniskt möjliga att
genomföra samt kostnaden och energibesparingen för respektive åtgärd.
Utredningen ska bl.a. innefatta möjliga åtgärder för återvinning av värme
från produktionsmaskiner och arbetslokaler, både för intern
energianvändning och leverans externt, t.ex. till fjärrvärmenät. Betydande
mervärden till följd av åtgärderna ska också framgå av utredningen samt
vilka åtgärder som bolaget är berett att vidta och en motivering till varför
övriga redovisade åtgärder inte kommer att vidtas.

Utredningen ska tillsammans med förslag till slutliga villkor avseende energi redovisas
till Miljöprövningsdelegationen senast ett år efter det att verksamheten satts igång.
Under prövotiden U1 och till dess att Miljöprövningsdelegationen har beslutat annat ska
följande provisoriska föreskrifter gälla.
P1

Under prövotiden ska processavloppsvatten omhändertas och skickas iväg
till godkänd avfallsmottagare. Från det att reningsanläggningen har driftsatts
och fungerar som avsett får bolaget istället avleda renat
processavloppsvatten till spillvattennätet om förfarandet och
föroreningsnivåerna har godkänts av huvudmannen för spillvattennätet.

Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende
att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende installation av oljeavskiljare.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast tre år efter det att
detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. Tillsynsmyndigheten ska
meddelas när verksamheten sätts igång.
Verkställighet
Miljöprövningsdelegationen bifaller bolagets yrkande om verkställighetsförordnande.
Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
Återkallelse av tidigare beslut
Tillståndet meddelat av Länsstyrelsen i Södermanlands läns, den 21 januari 2010 (dnr
551-8005-2008), upphör att gälla från och med att beslutet har vunnit laga kraft samt tre
månader har passerat efter meddelade om igångsättning av verksamheten till
tillsynsmyndigheten.
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Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas inom 10
dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna
Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen
sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att bolaget bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera
den befintliga anläggningen är begränsade och området runt anläggning utvecklats och
blivit mer tätbebyggt, med följd att det finns både bostäder och skola i närheten av
anläggningen. Bolaget har för avsikt att flytta verksamheten till en befintlig byggnad på
fastigheten Flen Talja 1:26 i Norra Talja industriområde i utkanten av Flen. En sådan
lokalisering skulle minska påverkan från verksamheten på andra intressen och därtill
möjliggöra en modernisering och effektivisering av verksamheten.
Tidigare tillståndsbeslut
Tillstånd för verksamheten, vid nuvarande lokalisering, meddelades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län den 21 januari 2010 (dnr 551-8005-2008).
Samråd
Samråd har genomförts genom möte med Länsstyrelsen i Södermanlands län och
Samhällsbyggnadsnämnden i Flen den 12 juni 2019, brevutskick till särskilt berörda och
annonsering i Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren. Länsstyrelsen i
Södermanlands län beslutade den 30 september 2019 att verksamheten inte ska antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Sörmland vatten, huvudman för den allmänna VA-anläggningen, har inkommit med ett
yttrande och anför i huvudsak följande.


Industriellt spillvatten som uppkommer inom fastighet där rengöring eller annan
hantering sker av motorer m.m. ska förses med oljeavskiljning och rening innan
det släpps ut på det allmänna VA-ledningsnätet.



Industriellt avloppsvatten får inte innehålla föroreningar/parametrar som
överskrider de gränsvärden som anges i kommunens allmänna bestämmelser för
användande av Flen kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar
(ABVA). Uppstår andra föroreningar ska tillstånd inhämtas innan industriellt
spillvatten får avledas till det allmänna VA-ledningsnätet.

Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 8
november 2019. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna
Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren och har remitterats till Länsstyrelsen i
Södermanlands län, Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun och Sörmland vatten
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och avfall AB. Yttrande har kommit in från Länsstyrelsen i Södermanlands län och
Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. Bolaget har fått tillfälle att bemöta
yttrandet.

Ansökan med yrkanden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till verkstadsindustri inom fastigheten
Flen Talja 1:26 i Norra Talja industriområde i Flens kommun, för tillverkning och
renovering av motorer samt andra komponenter såsom drivlinekomponenter för fordon,
marina applikationer och industri, innefattande bränning med termiska metoder för att ta
bort färg, sot och olja av upp till 4 000 ton metallgods, på en verkstadsyta om ca 18 000
kvadratmeter.
Bolaget yrkar vidare
1. att miljöprövningsdelegationen godkänner den till ansökan bifogade
miljökonsekvensbeskrivningen;
2. att miljöprövningsdelegationen förordnar att tillståndet enligt punkt 1, med stöd
av 22 kap. 28 § miljöbalken, får tas i anspråk utan hinder av att det inte har vunnit
laga kraft (verkställighetsförordnande);
3. att miljöprövningsdelegationen bestämmer tiden för igångsättning till tre år från
dagen då tillståndet vunnit laga kraft;
4.

att miljöprövningsdelegationen beslutar att bolagets nuvarande tillstånd till
verksamhet på fastigheten Blocket 4 i Flen, meddelat 21 januari 2010 (dnr 5518005-2008), ska upphöra att gälla tre månader efter den dag då bolaget skriftligen
har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har satts igång.

Åtaganden
I syfte att begränsa spridningen av ett eventuellt oljespill kommer en oljeavskiljare att
installeras för dagvatten från gården där lossning av inkommande objekt sker.
En oljeavskiljare kommer att installeras på dagvattenledningen ut från fastigheten utifrån
eventuella behov och krav från kommunen.
En ny bullermätning kommer att genomföras vid den nya lokaliseringen i enlighet med
kontrollprogrammet.
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Förslag till villkor
Allmänt villkor
1. Om inte annat framgår av övriga villkor, ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad bolaget har angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
Anmälan till tillsynsmyndigheten
2. Bolaget ska anmäla till tillsynsmyndigheten när tillståndet har tagits i anspråk
samt när verksamheten har satts igång. Bolaget ska även anmäla till
tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten i sin helhet eller till väsentlig
del upphör. Om det finns behov får tillsynsmyndigheten efter anmälan föreskriva
att en avvecklingsplan ska ges in.
Hushållning med energi
3. Bolaget ska i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten fortlöpande
redovisa hur arbetet med att effektivisera energianvändningen för hela
anläggningen fortskrider.
Utsläpp till luft
4. För utsläpp till luft från ytor där blästring sker ska fungerande stoftavskiljare
finnas. Samtliga stoftavskiljare ska vara dimensionerade och drivas för att kunna
hålla stofthalten i renad luft så att halten inte ska överstiga 5 mg/m3 normal torr
gas.
Förslag i andra hand
För det fall Miljöprövningsdelegationen finner att ett begränsningsvärde för
stofthalt ska föreskrivas är bolagets uppfattning att 5 mg/m3 ntg är ett
lämpligt begränsningsvärde, och att de periodiska mätningarna ska
genomföras vart tredje år. Bolaget föreslår att ett sådant villkor utformas
enligt följande.
För utsläpp till luft från ytor där blästring sker ska fungerande stoftavskiljare
finnas. Utsläpp av stoft från varje enskild stoftavskiljare får som
begränsningsvärde inte överstiga 5 mg/m3 normal torr gas. Mätningar av
utsläppshalten från varje enskild stoftavskiljare ska ske vart tredje år.
5. Vid utsläpp av förbränningsgaser från termisk behandling av metallgods (i
brännugnar), får resthalten av kolväten, räknat som totalkol, uppgå till högst 20
mg/m³, omräknat till 12 % syrgashalt.
6. Kontroll av utsläppshalten av stoft från varje enskild stoftavskiljare samt av
kolväten från brännugnarna ska ske minst vart tredje år. Mätningar ska dock alltid
göras vid förändringar i verksamheten som kan medföra ökade utsläppshalter,
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eller om det framkommit berättigade klagomål på utsläpp till luft från
verksamheten.
7. Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från avfettning, målning och
lackering av motorer och andra produkter får som begränsningsvärde uppgå till
högst 4 000 kg per år (såsom beräknat värde).
8. Bolaget ska i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten fortlöpande
redovisa genomförda åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid (CO₂),
kväveoxider (NO, NO₂), flyktiga organiska ämnen (VOC) och stoft.
Utsläpp till vatten
9. Bolaget ska fortlöpande bedöma behovet av oljeavskiljare i dagvattenbrunnar eller
andra åtgärder inom de delar av verksamhetsområdet där det finns risk för att spill
av petroleumprodukter eller ämnen med liknande avskiljningsegenskaper kan nå
dagvattnet. Bolaget ska i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten
fortlöpande redovisa resultatet av dessa bedömningar och vidtagna och föreslagna
åtgärder. Tätningsutrustning till dagvattenbrunnarna ska finnas lättillgänglig för
att i förebyggande syfte kunna täta dagvattenbrunnar vid t.ex. lastning/lossning av
flytande kemikalier eller farligt avfall eller för att snabbt kunna hindra utflöde av
miljöfarliga ämnen vid t.ex. en olycka.
Förslag i andra hand
Olje- och slamavskiljare ska installeras i brunnar för dagvatten från ytor
utomhus där lastning och lossning av inkommande objekt för renovering
sker och risk för spill av petroleumprodukter eller ämnen med liknande
avskiljningsegenskaper i mer än ringa volym föreligger. Tätningsutrustning
till dagvattenbrunnar ska finnas lättillgänglig för att i förebyggande syfte där
så bedöms nödvändigt kunna täta dagvattenbrunnar vid exempelvis lastning
och lossning av flytande kemikalier eller farligt avfall för att snabbt kunna
hindra utflöde av miljöfarliga ämnen vid en olycka.
Kemiska produkter och farligt avfall
10. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på torr och mot omgivningen tät
plats så att eventuella läckage inte kan förorena omgivningen. Detta gäller inte
kemiska produkter och farligt avfall som förekommer i maskiner och utrustning.
För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska lagrings- och
uppställningsplatser invallas så att minst hälften av den totala volymen, dock
minst den största behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlens volym, kan
innehållas i invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förhindras tillträde.
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Buller
11. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid bostäder än följande värden:
50 dB(A) helgfri måndag–fredag (kl. 06–18) 40 dB(A) nattetid (22–06) 45
dB(A) övrig tid
Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan. Kontroll
ska ske genom antingen immissionsmätningar eller närfältsmätningar när
kontroll är påkallad efter förändringar i verksamheten eller berättigade
klagomål på buller från verksamheten.
Kontrollprogram
12. Ett kontrollprogram som gör det möjligt att kontrollera villkorsuppfyllnaden ska
upprättas. Ett kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre
månader efter det att tillståndet tagits i anspråk. Kontrollprogrammet ska hållas
aktuellt och justeras allt eftersom verksamheten fortskrider.
Uppskjuten fråga
Volvo Parts föreslår att frågan om slutligt villkor för hantering av
processavloppsvatten skjuts upp under en prövotid, med följande utredningsvillkor
och provisoriska villkor.
U1. Bolaget ska under prövotiden installera och driftsätta en reningsanläggning i
form av indunstningsanläggning och under en tid om minst sex månader därefter
utreda anläggningens effektivitet och reningsgrad, möjlighet till återanvändning
av renat vatten samt hantering av slam och renat vatten som inte återanvänds.
Bolaget ska inom arton månader efter det att tillståndet tagits i anspråk samt
vunnit laga kraft inkomma med förslag till slutliga villkor för utsläpp av renat
processavloppsvatten.
P1. Under prövotiden ska processavloppsvatten omhändertas och skickas iväg för
behandling av en extern restprodukthanterare. Från det att reningsanläggningen
har driftsatts och bedömts fungera tillfredsställande får bolaget istället släppa
renat processavloppsvatten till det kommunala spillvattennätet.
Förslag i andra hand
U1. Bolaget ska under prövotiden installera och driftsätta en reningsanläggning i
form av indunstningsanläggning och under en tid om minst sex månader därefter
utreda anläggningens effektivitet och reningsgrad, möjlighet till återanvändning
av renat vatten samt hantering av slam och renat vatten som inte återanvänds.
Innan anläggningen driftsätts ska bolaget ge in ett förslag till
provtagningsprogram för utredningen till tillsynsmyndigheten för godkännande.
Bolaget ska inom arton månader efter det att tillståndet tagits i anspråk samt
vunnit laga kraft inkomma med förslag till slutliga villkor för utsläpp av renat
processavloppsvatten.
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Bolagets beskrivning av verksamheten
Övergripande beskrivning
Verksamheten omfattar produktion med nytt material, renovering av begagnat material
samt packning av drivlinekomponenter för fordon, marin verksamhet och industri.
Bolaget tar emot bl.a. fordonsmotorer för renovering från Volvokoncernen och andra
tillverkare. Genom olika bearbetningssteg, omfattande bl.a maskinell bearbetning och
putsning, förnyas och repareras produkternas enskilda komponenter och bildar efter
montering en färdigrenoverad produkt. Vid nyproduktion av produkter sammanfogas
och/eller monteras inkommande material till en komplett produkt. I figur 1 nedan
illustreras flödesbeskrivning och processteg.
Figur 1. Flödesbeskrivning/processteg

Processer
Objekthantering
Bolaget kommer att ta emot till verksamheten inkommande objekt på Gårdsplan 1,
genom lastning och/eller lossning med gaffeltruckar. Eltruckar kommer att användas.
Exempel på objekt som kommer in till verksamheten för renovering är begagnade
motorer eller växellådor. De inkommande objekten hanteras inledningsvis i Kallförråd 1
Page 10 of 38

Beslut
2020-10-19

11(37)
551-8155-2019

och Hall 1. För att säkerställa att de mottagna objekten inte innehåller t.ex. olja eller
diesel m.m. så dräneras de på vätskor.
Demontering och rengöring
Demontering och rengöring kommer att ske främst i Hall 2. Utefter behov rengörs
komponenterna innan demontering genom tvätt eller blästring. Efter demontering,
rengörs respektive komponent genom till exempel bränning, blästring eller tvätt.
Elugnar kommer att användas.
Vid demontering och rengöring uppkommer stoft från blästring och VOC från bl.a.
användningen av tvättkemikalier. Bolaget planerar att installera ett reningsverk
(indunstningsanläggning) för tvättvatten. Reningsverket planeras att ligga norr om
Hall 2.
Bearbetning
Vissa komponenter bearbetas vilket innebär allt från mekanisk bearbetning till
putsning och polering. Bearbetningen kan ske torrt men även med hjälp av
skärvätskor. Huvudsakligen bearbetas renoverade produkter och det kommer främst
att utföras i Hall 2 och 3.
Förråd
Nytt material från leverantörer kommer att lossas på Gårdsplan 2 och förvaras i
huvudförrådet i Hall 3 och Hall 4. Godsmottagningen kommer att ske i Lasthall 1.
Det mesta av materialet kommer i pall och lossningen sker med gaffeltruckar. Från
förrådet dukas (plockas) materialet ut till montering.
Provning
Inom verksamheten tillämpas olika metoder för provning av färdiga produkter.
Provningen kommer att ske i Hall 4 och norr om hallen planeras en installation av
kyltorn.
Målning
Vissa komponenter maskeras och målas med vattenbaserad färg. Målning sker
genom spraymålning, huvudsakligen med tryckluftsdriven färgspruta i torrfilterbox.
Torrfilterboxen har filter som byts regelbundet enligt förutbestämd frekvens.
Målningen sker i Hall 4.
Packning
Inför leverans skyltas, förpackas, adresseras och rapporteras produkterna och ställs
på avsändningsplats i Lasthall 2.
Produkt- och processutveckling
I verksamheten pågår kontinuerligt ett arbete med att utveckla
tillverkningsprocesserna för att förbättra och effektivisera processerna samt möta
nya produktbehov. Elektrifieringen inom fordonsindustrin kan på sikt innebära nya
processer och tillverkningsmetoder, men i dagsläget är dessa inte möjliga att
förutse. Vidare utvärderas möjligheten att utveckla dagens reningsmetoder och
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ersätta dagens konventionella maskinpark i bearbetningen med
fleroperationsmaskiner.
Kemiska produkter
Förbrukning av kemiska produkter
I verksamheten används kemiska produkter såsom limmer, tvättmedel, oljor, silikon
och färg. Samtliga kemiska produkter finns sammanställda i bolagets
kemikalieförteckning. De största produktgrupperna är diesel och motorolja,
tvättmedel, rostskydd för motorer, färg, skärvätskor och kylarvätska.
Lagring av kemiska produkter
Lagring av kemikalier kommer huvudsakligen att ske inom ett separat område med
god ventilation. På lagringsplatsen står behållarna för de kemiska produkterna på
uppsamlingskärl för att kunna ta upp eventuellt spill. Behållarna är tydligt
uppmärkta och skyddsblad finns till hands. Inom området finns det föreskrivna
skyddsåtgärder. Det är väl anslaget vad som ska göras vid eventuellt spill och hur
det avhjälpande arbetet ska organiseras.
Val och hantering av kemiska produkter
De kemiska produkter som ingår i processen vid renovering och tillverkning väljs
utifrån de bästa produktionsegenskaperna samt med så låg inverkan på miljö och
arbetsmiljö som möjligt. Bolaget arbetar kontinuerligt med att eliminera, alternativt
minimera, utsläpp och miljöpåverkan. Vid införande av nya kemiska produkter i
verksamheten finns en rutin för bedömning av produktens miljö- och
hälsopåverkan.
Media- och energiförsörjning
Se under avsnittet ”Miljökonsekvenser m.m.”
Miljökonsekvenser m.m.
Nuläge
Bolagets nuvarande verksamhet på fastigheten Blocket 4 i centrala Flen omfattar
nyproduktion och renovering av motorer inklusive komponenter. De industriella
processerna omfattar demontering, blästring, tvättning, bränning i dieseleldade
brännugnar, mekanisk bearbetning, montering, provning av motorer samt målning och
rostskyddsbehandling.
Frånluft från processer renas i spärrfilter och cykloner. Miljöfarligt avfall såsom
tvättvatten och emulsioner omhändertas av extern avfallsmottagare. Enligt bolagets
miljörapport för år 2018 behandlades ca 1 500 ton metallgods i brännugnarna under året
och ca 2000 motorer samt komponenter producerades. Verksamheten har villkor dels för
resthalter av kolväten från brännugnarna och stoft från enskilda stoftfilter. Dessutom
finns mängdvillkor i utgående luft för VOC, NOx, stoft mm. Bolaget har också villkor för
de bullernivåer anläggningen ger upphov till vid bostäder och tysta verksamheter i
omgivningarna.
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Nollalternativet
Nollalternativet innebär att bolaget fortsatt bedriver verksamheten på anläggningen
belägen i centrala Flen utifrån nuvarande tillstånd vilket innebär att produktionen kan öka
avsevärt jämfört med dagens produktion. Bolaget kommer då inte att ha samma
möjligheter att genomföra de förändringar som planeras vid den nya lokaliseringen
omfattande t.ex. installationer av elektriska brännugnar, intern vattenreningsanläggning
m.m. De förbättringar av logistiken inom produktionen som den nya lokaliseringen
innebär blir inte heller möjliga.
Miljökonsekvenserna vid nollalternativet kommer inledningsvis att vara desamma som i
nuläget. Ökad produktion jämfört med nuläget innebär fler transporter, ökad hantering av
gods, förnödenheter, avfall m.m. De störningar på omgivningen, och risker med
transporter i tätbebyggt område, som finns i dag riskerar då att öka.
Ansökt verksamhet
Bolaget planerar att flytta befintlig verksamhet till nya lokaler inom Talja industriområde.
Ansökan omfattar tillverkning och renovering av motorer samt komponenter såsom
drivlinekomponenter för fordon, marina applikationer och industri, innefattande bränning
med termiska metoder för att ta bort färg, sot och olja på upp till 4 000 ton metallgods, på
en verkstadsyta om upp till 18 000 kvadratmeter. Vid den nya lokaliseringen planerar
bolaget att installera nya elektiska brännugnar samt ett internt slutet reningssystem för
processavloppsvatten. Enligt miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas vid
yrkesmässig verksamhet så långt det inte är orimligt. De planerade installationerna och de
processer som används i verksamheten, inklusive organisatoriska och tekniska
skyddsåtgärder, bedöms motsvara bästa möjliga teknik.
Lokalisering och omgivningsförhållanden
Motiv för vald lokalisering
Bolagets nuvarande verksamhet på fastigheten Blocket 4 omges av centrumbebyggelse,
skolor, bostäder och en idrottsanläggning. Avståndet till närmaste bostadshuset och skola
är ca 50 m. Lokaliseringen av en industriell verksamhet som medför transporter, utsläpp
till luft och buller kan anses vara olämplig med tanke på närheten till bland annat skolor
och bostäder.
Lokaliseringen av verksamheten till industriområdet Norra Talja innebär att det bara
kommer att finnas andra industriverksamheter i det direkta närområdet. Avståndet till
närmaste bostadshus är ca 500 m åt norr och sydöst. Avskärmande skogsridåer finns i
princip i alla riktningar runt industriområdet. Industriområdet har en väl utbyggd
infrastruktur i form av vägar, energiförsörjning, vatten och avlopp. De lokaler som
bolaget avser flytta till är väl lämpade för den planerade verksamheten och möjliggör
förbättrad logistik och effektivisering av processer. Sammantaget bedöms den valda
lokaliseringen medföra "minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön".
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Omgivning och planfrågor
Industriområdet Norra Talja ligger ca 2 km norr om Flens centrala delar. Inom
industriområdet finns ett fjärrvärmeverk samt bygg- och logistikföretag. En grustäkt
ligger ca 150 m norr om fastigheten. Industriområdet omges av skog och åkermark åt
norr, väster och öster. Åt söder ligger industriområdet Södra Talja. Väg 55 går direkt
öster om industriområdet och järnväg och en mindre väg (Norra Kungsgatan) går ca 200
m åt väster. Närmaste bostäder ligger ca 500 m åt norr respektive sydost samt ca 800 m åt
sydväst (småhusområde väster om Norra Kungsgatan). Närmaste ytvattendrag är en
bäck/dike som rinner söder om fastigheten mot sjön Orrhammaren ca 750 m åt väster.
Bäcken/diket passerar en igenväxt damm, Dysjön, ca 300 m åt sydväst. Taljasjön ligger
ca 600 m åt söder mellan Talja industriområde och Flens tätort.
Fastigheten Flen Talja 1:26 omfattas av stadsplan Tjärtunnan m.fl. daterad 1970-03-11.
Det aktuella området inklusive omgivande fastigheter i norr och väster är enligt planen
klassat som Js, område för storindustriändamål. Enligt Flens kommuns Fördjupning av
översiktsplan (2014) är området mellan industriområdena Norra och Södra Talja sankt
och marken där är därför inte lämplig för bebyggelse. I fördjupningen föreslås för norra
delen av Talja att det byggs ut i enlighet med planerad detaljplan. Inga ytterligare
utbyggnadsmöjligheter bedöms vara möjliga. Fastighetens yta är 78 850 m2, varav
huvudbyggnaden upptar en markyta på ca 18 000 m2. Fastigheten är till stor del asfalterad
och sluttar från norr till söder.
Naturvärden i omgivningarna
Det finns inga skyddade områden inom 2 km från anläggningen såsom kommunala
naturvårdsintressen, vattenskyddsområden, naturreservat, Natura 2000 områden m.m.
Sjön Orrhammaren är en vattenförekomst och är klassad enligt VISS som "god ekologisk
status" bl.a. avseende växtplankton och näringsämnen. Kemisk status klassas som
"uppnår ej god status" för överallt överskridande ämnen. Sjön är påverkad av jordbruk,
avlopp och urban markanvändning. Förslag till åtgärder omfattar bl.a. skyddszoner på
åkermark och diken/dammar för minskning av fosfor.
Geologi/hydrogeologi
De naturliga jordarterna inom området består främst av lera på morän eller berg (enligt
SGUs jordartskarta). Den södra delen av fastigheten utgörs av kärrtorv. I samband med
utförda geotekniska undersökningar på 1970-talet påträffades berggrunden ca 3 meter
under markytan. SGU anger att uttagsmöjligheter av vatten från urberget är mindre goda mediankapacitet <600 I/h (<ca 15 m3/d).
Den norra delen av fastigheten (nuvarande parkering) ligger på nivån 35 m över havet
och den södra delen (tältlagret) ligger 28 m över havet. Enligt SGU finns inga
dricksvattenbrunnar inom 200 m avstånd från fastigheten. Ett flertal energibrunnar finns
på ett avstånd av 500 m, främst söder och öster om fastigheten.
Miljöpåverkan generellt
Miljöpåverkan av verksamheten vid anläggningen inom industriområdet Talja är generellt
sett liten. Produktionen medför dock vissa utsläpp till luft, vatten och buller. Dessutom
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förbrukas energi- och vatten och produktionen medför uppkomst av avfall. Transporter av
råvaror, förnödenheter och färdigprodukter sker till och från anläggningen.
Utsläpp till luft
Recipientförhållanden
Enligt Flens kommuns hemsida är "vägtrafikens och industriers påverkan på
luftkvaliteten begränsad och risken för att någon av miljökvalitetsnormerna ska
överskridas till följd av sådana luftutsläpp måste betraktas som mycket liten".
Anläggningen kommer att lokaliseras till ett industriområde. Andra källor till utsläpp till
luft i området är kommunens fjärrvärmeverk samt utsläpp från fordon och arbetsmaskiner
(t.ex. inom grustaget beläget i norra delen av industriområdet). Halterna av
luftföroreningar bedöms dock vara låga i området.
Ämnen m.m.
Utsläpp till luft uppkommer vid förbränning, provning och kemikalieanvändning.
Rengöring och borttagning av främst färg, sot och olja utförs med termiska metoder
(brännugn), tvätt/behandling med lösningsmedel och blästring. Inga klorerade
lösningsmedel används i verksamheten.
Bearbetnings- och rengöringsprocesserna medför utsläpp av flyktiga organiska ämnen
(VOC) och stoft. Förbränning av diesel medför utsläpp av förbränningsgaser (CO, CO2,
svaveldioxid, NOx) och stoft. Eftersom elugnar kommer att ersätta de dieseleldade
brännugnarna och eldrivna truckar att ersätta dieseldrivna kommer utsläppen från
förbränning att minska avsevärt vid ansökt verksamhet. Motorprovning och viss
användning av dieseldrivna truckar medför dock att en del förbränningsavgaser kommer
att släppas ut även vid ansökt verksamhet. För motorprovning används diesel med mycket
låg svavelhalt.
Brännugnarna är idag utrustade med efterbrännkammare där halterna organiska ämnen
och partiklar i utgående rökgaser reduceras. De nya elektriska ugnarna som bolaget
planerar att installera kommer att vara utrustade med ett liknande reningssystem.
Utgående luft från ugnarna kommer därmed endast att innehålla mycket låga halter av
organiska ämnen och partiklar. Enligt kontrollprogrammet utförs mätningar avseende
stoft samt resthalt kolväte (total kol) var tredje år på utgående luft från ugnarna.
I tabell 1 nedan redovisas utsläppen till luft. Notera att mängderna är beräknade och
baserade på förbrukning av bränslen och kemikalier. Vad gäller VOC är beräkningen
konservativ och de faktiska utsläppen till luft bedöms vara lägre.
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Tabell 1. Utsläppsmängder till luft

Som kan utläsas av tabellen är utsläppen av stoft och svaveldioxid från förbränning av
fossila bränslen små och kommer att minska ytterligare vid ansökt verksamhet.
Stoftavskiljare kommer att installeras på utgående luftströmmar med höga halter stoft,
t.ex. från områden där blästring sker, på motsvarande sätt som vid befintlig verksamhet.
Halterna av stoft och svaveldioxid utanför anläggningen bedöms bli mycket låga
(försumbara) och därmed blir också påverkan på hälsa och miljö mycket liten.
Flyktiga organiska ämnen VOC
I verksamheten används avfettningsmedel och färger som innehåller viss andel
lösningsmedel, vilket medför utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), där
avfettningsmedel står för det största andelen. I nuläget är den totala mängden av VOC i
de avfettningsmedel och färger som används i verksamheten ca 1,2 ton. I ansökt
verksamhet bedöms den totala mängden VOC teoretiskt öka till ca 4 ton baserat på
innehåll i de produkter som används. Utsläpp av lösningsmedel från lackering har
minskat genom åren tack vare substitution till vattenbaserad färg.
VOC bedöms huvudsakligen avgå vid avledning av ånga från tvättmaskinerna. En möjlig
metod för avskiljning av VOC är att ångan avleds genom filter med aktivt kol. Bolaget
har uppskattat kostnaderna för sådan behandling till högre än 400 kr/kg VOC.
Sammanfattningsvis bedöms halterna av flyktiga organiska ämnen i luft utanför
anläggningen bli mycket låga och den sammantagna risken för konsekvenser på hälsa och
miljö av emissioner av lättflyktiga organiska ämnen från verksamheten bedöms bli
försumbar.
Svaveldioxid
Utsläpp av svaveldioxid uppkommer idag ifrån förbränning av diesel för uppvärmning av
brännugnarna. Utsläppen av svaveldioxid kommer i princip att upphöra eftersom att de

Page 16 of 38

Beslut
2020-10-19

17(37)
551-8155-2019

dieseldrivna ugnarna kommer att ersättas med eldrivna ugnar. För motorprovning
används diesel med mycket låg svavelhalt.
Kväveoxider
Utsläpp från verksamheten av kvävedioxider uppkommer vid förbränning av fossila
bränslen. Utbyte till elugnar och eldrivna truckar medför att utsläppen av kvävedioxider
kommer att minska vid ansökt verksamhet.
Förbränning av diesel utförs dock vid motorprovning som ökar vid ansökt verksamhet
jämfört med nuläget och utsläppet av kvävedioxider bedöms uppgå ca 1,5 ton. Utsläppet
medför endast låga halter av kvävedioxider i omgivningarna och bedöms inte medföra
någon negativ påverkan på hälsa eller miljö.
Bolaget kan inte styra över bränslevalet vid provningen av motorer. Vilket bränsle som
måste användas vid provningen bestäms utifrån ett konstruktionsperspektiv, d.v.s.
konstruktionen av och specifikationerna för den motor som prövas är avgörande för vilket
bränsle som kan användas. Motorerna behöver funktionsprovas med de bränslen som är
godkända för motorerna och som motorerna kommer att använda i trafiken, i den
omfattning som krävs för att säkerställa att motorprovningen är korrekt. Vilket bränsle
som måste användas är således förutbestämt, och det är inte möjligt för bolaget att ersätta
bränslet vid provning av en enskild motor helt eller delvis med biobaserat bränsle. I takt
med att biobaserade bränslen blir godkända för fler motortyper, kommer bolaget att
kunna använda sig av sådana bränslen i större utsträckning.
Koldioxid
Utsläpp från verksamheten av koldioxid uppkommer vid förbränning av fossila bränslen.
Utbyte till elugnar och eldrivna truckar medför att utsläppen av koldioxid minskar från ca
260 ton till ca 150 ton/per år. Se även stycket ovan angående bränsleval.
Stoft
På motsvarande sätt som vid befintlig anläggning kommer luftreningsanläggningarna att
bestå av både torr och våt stoftavskiljning. Det torra stoftet från blästringen kommer att
omhändertas via slangfilter och stoftavskiljare. Efter denna rening skickas luften till
uteluft antingen direkt eller via anläggningens allmänventilation (frånluft). Stoftavskiljare
kommer att installeras på utgående luftströmmar med höga halter stoft, t.ex. från områden
där blästring sker, på motsvarande sätt som vid befintlig verksamhet. Stoftavskiljarna
kommer också att avleda stoft och luft från ytor där olika typer av kratsning och putsning
genererar mindre mängder stoft (processutsug). Halterna av stoft utanför anläggningen
bedöms bli försumbara.
Stoftavskiljarna vid anläggningen kommer att kontrolleras regelbundet genom mätning av
tryckskillnad över filtren och därvid utförs noggrann egenkontroll samt skriftlig
dokumentation av resultaten.
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Utsläpp till vatten
Spillvatten
I verksamheten förbrukas vatten för sanitära behov (bl.a. tvätt och toaletter) och för
processer. Tvättmaskiner och bearbetningsmaskiner står för merparten av
vattenförbrukningen i processerna. Processvattenförbrukningen är proportionell
mot produktionen.
Industriellt spillvatten i form av tvätt-/processvätskor uppkommer vid rengöring och
bearbetning av motorer och komponenter samt skurvatten vid rengöring av golv m.m.
Bolaget planerar att vid den nya lokaliseringen installera en intern reningsanläggning för
industriellt spillvatten (emulsioner). Reningsanläggningen som planeras är en s.k.
indunstningsanläggning där vattnet separeras från föroreningar genom olika typer av
filter (avskiljning av olja och finare partiklar) samt genom uppvärmning, förångning och
kondensering av vattnet. Olja och partiklar som avskiljs bildar ett slam som pumpas till
en uppsamlingstank för att därefter skickas till extern mottagare för
destruktion/återvinning.
Bolaget planerar att i första hand återanvända det renade vattnet i processen. I andra hand
planeras för avledning av renat vatten till det kommunala spillvattennätet. Inget
spillvatten kommer att avledas direkt till recipient. Det vatten som avleds till kommunens
spillvattennät måste klara kommunens gränsvärden (gäller vissa tungmetaller, oljeindex
och pH).
Den planerade hanteringen av industriellt spillvatten medför att vattenförbrukningen
minskar och även mängden farligt avfall i form av industriellt spillvatten/emulsioner
minskar. Hanteringen medför inga beaktansvärda negativa miljökonsekvenser. Fram till
att den nya processen installeras kommer industriellt spillvatten/emulsioner att hanteras
av en extern restprodukthanterare på samma sätt som vid dagens anläggning. I det fall
reningsanläggningen inte installeras så kommer uppkomna tvättvätskor/emulsioner att
skickas iväg som avfall till godkänd avfallsmottagare på samma sätt som vid dagens
verksamhet. Förbrukningen av vatten och transporter av avfall kommer då inte att minska
vid den nya lokaliseringen jämfört med dagens verksamhet.
Sanitärt spillvatten kommer att avledas till det kommunala spillvattennätet.
Dagvatten
Vid den nya lokaliseringen kommer ytor/områden där olja eller kemikalier hanteras att
utformas med möjlighet till kontroll och insamling av eventuella spill. Det gäller t.ex.
ytor där förvaring av inkommande motorer sker eller petroleumprodukter lagras. På
anläggningen kommer att finnas "tätningar" för dagvattenbrunnar så att spridning av
eventuella spill förhindras eller som förebyggande åtgärd vid t.ex. lossning av
oljeprodukter.
Vid anläggningen kommer det inte att bedrivas någon verksamhet utomhus utöver
lossning och lastning av inkommande objekt som ska renoveras (t.ex. motorer och
transmissioner) samt hantering av material för återvinning. Vid hanteringen av
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inkommande objekt utomhus kan objekt ställas på marken innan de lastas in i respektive
arbetshall. Den eventuella risk som objektshanteringen utomhus kan medföra är en risk
för oljespill. Enligt bolagets instruktioner ska objekt som skickas till bolaget för
renovering vara helt tömda vid leverans till anläggningen. I syfte att begränsa
spridningen, om oljespill trots detta skulle inträffa, kommer en oljeavskiljare att
installeras för dagvatten från gården där lossning av inkommande objekt sker. Bolaget
bedömer därför sammantaget att risken för utsläpp till dagvatten är mycket liten. Vid
hanteringen av material för återvinning, t.ex. papp, metall och trä, bedöms risken för
utsläpp också som mycket liten. Skulle en risk för utsläpp uppdagas kommer berörda
containers där material för återvinning förvaras att täckas med tak och invallas.
Dagvatten uppkommer av regn som faller på tak och hårdgjorda ytor. Dagvatten kan
innehålla partiklar och andra ämnen som hanteras utomhus på anläggningen.
Anläggningen ligger på en sluttning mot söder. På den södra sidan av fastigheten finns en
asfalterad gårdsplan. Dagvatten avrinner i dagvattenledningar och på asfaltsytan som
lutar mot söder och samlas upp i diken i södra/sydvästra delen av fastigheten. Vattnet
avleds vidare i ett dike (och våtmark) som mynnar i sjön Orrhammaren.
En oljeavskiljare kommer även att installeras på dagvattenledningen ut från fastigheten
utifrån eventuella behov och krav från kommunen. Sammantaget bedöms risken för
spridning av föroreningar via dagvatten vara liten med hänsyn taget till planerade
skyddsåtgärder. Vidare är avståndet till närmaste skyddsvärda recipient relativt stort.
Miljökvalitetsnormerna för vatten
I anslutning till anläggningen finns enbart en vattenförekomst, vilket är sjön
Orrhammaren (VISS SE654989-154505), belägen ca 800 m i västlig/sydvästlig riktning
om anläggningen. Vattenförekomsten bedöms ha god ekologisk status (enligt
förvaltningscykel 3 (2017–2021)), men på grund av de överallt överskridande ämnena
kvicksilver och bromerade difenyletrar uppnår den inte god kemisk status (enligt
förvaltningscykel 2 (2010–2016)). De källor i omgivningarna som bedöms kunna påverka
vattenförekomsten är diffusa källor i form av urban markanvändning, jordbruk och
enskilda avlopp. Dessa källor bedöms i samtliga fall kunna bidra till övergödning genom
belastning av näringsämnen (totalfosfor).
Bolagets verksamhet vid anläggningen kommer inte att medföra några direkta utsläpp till
vatten. Dagvatten från anläggningen avleds till en bäck som via ett våtmarksområde
rinner till Orrhammaren. Föroreningsinnehåll i dagvatten från exploaterade områden och
vägar innehåller i första hand partiklar och metaller. Vilka halter av föroreningar som
finns i dagvattnet beror på verksamhetstyp och trafikintensitet. Bolaget kommer inte att
lagra några oljeprodukter eller kemikalier utomhus och trafiken till och från anläggningen
kommer att vara begränsad. Dagvattnets föroreningsinnehåll bedöms därmed vara av
samma karaktär som från en mindre väg. Vattnet kommer inte att innehålla några
näringsämnen. De ytor på gårdsplanen där lossning av objekt som ska renoveras sker
kommer att avvattnas via oljeavskiljare för att begränsa utsläpp. Verksamheten vid
anläggningen bedöms således inte riskera att försämra relevanta kvalitetsfaktorer eller
äventyra uppnåendet av god status i den aktuella vattenförekomsten.
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Köldmedier
I verksamheten finns idag utrustningar med olika typer av köldmedium. En översyn av
verksamhetens behov kommer att göras vid den nya anläggningen och eventuell framtida
förändring av antal och innehåll kommer att kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
Bästa möjliga teknik
I den befintliga verksamheten vid nuvarande lokalisering sker ingen rening av utgående
vatten. I samband med flytten till den nya lokaliseringen önskar bolaget en annan
hantering av processavloppsvattnet med egen rening istället för att skicka allt vatten
externt. Bolaget bedömer att detta innebär en miljömässig förbättring av verksamheten.
Bolaget har övervägt olika utformningar och i det arbetet bl.a. konsulterat andra
verksamheter inom koncernen som nyligen har installerat liknande reningsanläggningar.
Rening genom indunstning är en etablerad och driftsäker teknik som ger en effektiv och
långtgående rening. Tekniken används bl.a. vid flera av koncernens
produktionsanläggningar med mycket gott resultat. Förutom att den avfallsmängd som
uppkommer vid anläggningen minskar, och därmed behovet av transporter, minskar även
vattenförbrukningen genom recirkulering i s.k. closed loop. Redovisad
indunstningsanläggning för vattenrening uppfyller enligt bolaget kravet på bästa möjliga
teknik för anläggningen.
Bolaget har föreslagit att det under en prövotid ska installera och driftsätta
reningsanläggningen samt utreda anläggningens effektivitet och reningsgrad. Bolaget
menar som sagt att denna metod uppfyller kravet på bästa möjliga teknik och ser en
fördel i att kunna installera reningsanläggningen på ett tidigt stadium i samband med
flytten. För det fall MPD anser att en ytterligare utredning av teknikval är nödvändig, bör
den uppskjutna frågan i ett första steg avse sådan utredning, och först i ett andra steg avse
installation, driftsättning och utvärdering.
Reningsanläggningarna för luft är valda utifrån det bolaget bedömer vara bästa möjliga
teknik. Bolaget har vid valet av reningsanläggningar beaktat att det vid anläggningen ska
eftersträvas en god industristandard, med en bra utrustning och tillräckligt hög filterklass
för att uppnå bästa möjliga rening i förhållande till produktionsekonomi. De
reningsanläggningar för luft som kommer att användas, såsom efterbrännkammare från
förbränningsugnarna, stoftavskiljare och andra filter utgör etablerade och effektiva
tekniker och uppfyller enligt bolaget kravet på bästa möjliga teknik.
Transporter
Interna transporter utförs till största delen med truckar. Externa transporter med
produkter/komponenter sker idag med ca 20-30 tunga fordonsrörelser in och ut från
området varje dag. Produkterna kommer från både interna och externa leverantörer och
dessa samordnas för att minska miljöpåverkan. Transporter med tunga fordon sker även
för hantering av restprodukter/avfall.
Mängden gods som transporteras in respektive ut från bolagets verksamhet bedöms öka
vid ansökt verksamhet jämfört med nuläget. Transporter till och från området kommer
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inte att passera genom centrala Flen utan transporterna kommer huvudsakligen att ske
till/från fastigheten via riksväg 55.
De totala emissionerna och energiförbrukningen av transporterna är beroende av
transportavstånd och transportsätt. Koncernen har som mål att minska koldioxidutsläppen
från sina godstransporter. Detta uppnås bland annat genom upphandlingskrav på fordon
(t.ex. krav på motorklass) samt bättre fyllnadsgrader.
Riksväg 55 som främst används för transporter in och ut från Talja industriområde är
relativt trafikerad, och den ökning av antalet transporter som den ansökta verksamheten
förväntas medföra bedöms vara marginell.
Buller
Bullerkällor inom bolagets verksamhet är ventilationsanläggningar, motorprovning och
transporter. Buller från processfläktar och allmänventilation står för det huvudsakliga
bidraget till omgivningsbuller. Buller i omgivningarna mäts idag vart tredje år i enlighet
med bolagets kontrollprogram. En ny bullermätning kommer att genomföras vid den nya
lokaliseringen i enlighet med kontrollprogrammet.
Generellt gäller att bolaget vid projektering och val av ny utrustning (fläktar etc.) väljer
teknik motsvarande bästa möjliga teknik för att minska bulleremissioner. I dagsläget
finns inga planer på installation av ny bullrande utrustning vid anläggningen jämfört med
dagens anläggning/utrustning. Snarare kommer platserna där motorprovning utförs att bli
färre. Den planerade lokaliseringen av anläggningen inom ett industriområde och med
relativt långt avstånd (ca 500 m) till närmaste bostäder medför att risken för att närboende
ska drabbas av bullerstörningar minskar. Gällande riktvärden för externt buller kommer
att kunna innehållas. Bolaget arbetar med bullerbegränsande åtgärder i både
verksamheten och vad gäller transporter. Detta arbete kommer fortsatt att bedrivas vid
den nya lokaliseringen.
Avfall
Det avfall som uppstår vid anläggningen utgörs främst av olika metallfraktioner (främst
järn). Utöver detta uppkommer även farligt avfall, trä och förpackningsmaterial. Det
farliga avfallet utgörs idag till största delen av tvättemulsioner. Förutsatt att den planerade
reningsanläggningen kan installeras kommer denna mängd att minska. Mindre mängder
elektronik, blästerstoft och oljefilter uppkommer i verksamheten och klassas som farligt
avfall. Farligt flytande avfall förvaras inom tät invallad yta inomhus med möjlighet till
uppsamling av eventuella spill. Avfallsmängderna står i mer eller mindre direkt
proportion till produktionen. Mängden avfall som uppkommer i verksamheten, bortsett
från tvättemulsioner, bedöms vara i samma storleksordning efter flytten till Flen Talja
1:26 som idag. Vid ansökt verksamhet bedöms dock avfallet som genereras att öka med
ca 25 % jämfört med nuläget men bedömningen är att det kommer att kunna sorteras
bättre genom ett nära samarbete med avfallsmottagaren.
Avfallet hanteras huvudsakligen genom återvinning. Farligt avfall omhändertas och
destrueras av extern, godkänd avfallsmottagare. Avfallet kommer att hanteras på samma
sätt vid den nya lokaliseringen.
Page 21 of 38

Beslut
2020-10-19

22(37)
551-8155-2019

Hushållningsfrågor
Energi
Bolaget bedriver ett systematiskt arbete med att minska energibehovet genom
energibesparande åtgärder och energiåtervinning. Koncernen har i flera år haft fokus på
energieffektivisering och reducering av koldioxidutsläpp från produkter, transporter och
produktionsanläggningar.
Verksamheten vid nuvarande lokalisering i Flen använder idag förnyelsebar energi till 92
% och har de senaste tre åren genomfört energibesparingar motsvarande drygt 300
MWh/år. År 2016 gjordes en energikartläggning inom ramen för EED (Direktiv
2012/27/EU). Då noterades att allmänventilation, uppvärmning och el till process
förbrukade mest energi.
I samband med flytten till den nya fastigheten tappar bolaget den direkta rådigheten över
vissa delar av energibehovet då bolaget kommer att hyra fastigheten. Eftersom
anläggningens yta kommer att minska från ca 29 000 kvm till ca 22 000 kvm kommer
energianvändning för ventilation, belysning och uppvärmning dock att minska jämfört
med nuläget. Vidare planeras ett antal energiförbättrande åtgärder att genomföras i
samband med flytten t.ex. kommer dagens tre provriggar att reduceras till två stycken och
energiåtervinning kommer att ske genom vattenkylning av motorbromsarna (slutet system
utan kemikalier). Antalet tvättenheter kommer även att reduceras och därmed minskas
elförbrukningen för uppvärmning av tvättbad. Vidare kommer antalet trucktransporter att
minska då det blir bättre logistisk planering på den nya lokaliseringen. Dagens
dieseleldade ugnar kommer även att ersättas av elugnar vilket ger en reducering av
dieselförbrukningen samt koldioxidutsläppen. Andelen diesel till brännugnar utgör idag
drygt 5 % av det totala energibehovet. Elförbrukning för ugnar och reningsverk
tillkommer vid ansökt verksamhet.
Bolaget har som målsättning att energieffektivisera provningsprocessen,
pyrolysbränningen och kompressorerna genom värmeåtervinning. För närvarande utreder
bolaget med fjärrvärmeleverantören vid anläggningen om det vore möjligt att ansluta
lokalerna för att sälja återvunnen värme. Det återstår dock ett antal tekniska utmaningar
för att en sådan anslutning ska vara möjlig. Exempelvis är temperaturen som uppkommer
vid vattenkylningen och i övrigt från maskiner och lokaler för låg för att anläggningen
ska kunna kopplas på fjärrvärmenätet för extern värmeåtervinning utan att ytterligare
uppvärmning behöver ske. En sådan uppvärmning skulle omintetgöra, eller i vart fall
kraftigt reducera energivinsten av återvinningen.
Bolaget utreder möjligheterna att återvinna värme för ytterligare intern energianvändning,
men utredningarna har ännu inte kunnat komma så långt att något åtagande från bolagets
sida är möjligt. En sådan återvinning skulle vidare kräva en systemuppgradering vid
anläggningen, och möjligheterna till en sådan uppgradering undersöks därför med
hyresvärden vid anläggningen. Vidare kommer bolaget att genomföra en
energikartläggning i enlighet med lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
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när verksamheten vid anläggningen har satts igång, och bolaget arbetar kontinuerligt för
att vidta energieffektiviserande åtgärder.
Den ansökta verksamheten blir således mer energieffektiv jämfört med nuvarande
verksamhet till följd av en mindre yta, effektivare process/flöde, modernare teknik och ny
utrustning.
Vatten
Färskvatten används i huvudsak till tvätt- och rengöringsprocesserna samt även för
sanitärt bruk. Vattenförbrukningen uppgick år 2018 till ca 6 300 m3.
Processvattenförbrukningen är i stort proportionell mot produktionen. Dock bedöms
recirkuleringen av renat tvättvatten från den planerade reningsutrustningen att reducera
vattenförbrukningen.
Verksamhetens klimatpåverkan/-anpassning
Verksamheten ger upphov till utsläpp av koldioxid från förbränning av bränslen som
innehåller kol. Mängder kommer dock att minska vid ansökt verksamhet jämfört med
nuläget. Verksamhetens klimatanpassning samt utsatthet och sårbarhet för
klimatförändringar eller andra yttre händelser har analyserats översiktligt. Främst är det
skyfall med risk för översvämning inom verksamhetsområdet som skulle kunna beröra
anläggningen. Den södra delen av fastigheten utgörs av våtmark och diken och vid ett
kraftigt skyfall bedöms vattennivåerna kunna stiga och översvämma området i anslutning
till dikena. Kemikalielager och anläggningsdelar där kemiska ämnen och avfall hanteras
kommer inte vara belägna inom områden där risk för översvämning föreligger.
Risk och säkerhetsaspekter
De kemiska ämnen som hanteras omfattar främst olja, färg, bearbetningsvätskor och
tvättmedel (innehållande lösningsmedel). Endast relativt begränsade mängder hanteras
vid nuvarande verksamhet samt bedöms hanteras vid ansökt verksamhet. Inom ramen för
verksamhetens miljöarbete utförs riskbedömningar med syfte att minimera risker för
miljöhändelser. Bolaget genomför även riskanalyser enligt interna rutiner vid större
förändringar. Det finns en rutin för avvikelserapportering, korrigering och förebyggande
åtgärder för miljörelaterade frågor/avvikelser. Det finns även rutiner för åtgärder vid
brand. Byggnaderna är sprinklade (ej tältlager) och det finns även sprinklers på den södra
ytterfasaden av den östra delen av huvudbyggnaden. Sprinklersystemet med pumpar och
vattenreservoar ligger på grannfastigheten, Skiringe 1:53.
Verksamheten omfattas inte av Sevesoreglerna.
Egenkontroll
För verksamheten finns ett kontrollprogram som tagits fram i samråd med
tillsynsmyndigheten där det finns beskrivet hur bolaget bedriver, kontrollerar, rapporterar
och följer upp miljöarbetet.
Miljömål
De nationella och lokala miljömålen som är relevanta för verksamheten är
Begränsad klimatpåverkan (energi), God boendemiljö (buller), Frisk luft (utsläpp
till luft av VOC och partiklar) och Giftfri miljö.
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Inom ramen för miljömålet Begränsad klimatpåverkan har Flens kommun som
övergripande mål att inga fossila bränslen används för uppvärmning, en minskad
elförbrukning, minskad förbrukning av fossila drivmedel samt planera för låg
energiförbrukning och minskat transportbehov. Den planerade minskade
förbrukningen av diesel från bolagets verksamhet och därmed minskade utsläpp av
koldioxid från ansökt verksamhet ligger i linje med miljömålet.
Inom ramen för miljömålet God bebyggd miljö har Flens kommun som
övergripande mål att den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Bolaget arbetar aktivt
med att minska energibehovet i lokaler och processer. Att flytta verksamheten från
de centrala delarna av Flen till ett industriområde med längre avstånd till boende
bedöms ligga i linje med miljömålet.
För miljömålet Frisk luft har Flens kommun inga övergripande mål. Det nationella
miljömålet för Frisk luft innebär att "Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Den ansökta verksamheten medför
endast små utsläpp till luft. Eftersom bolaget planerar att ersätta de dieseleldade
brännugnarna med elugnar och dieseldrivna truckar med eltruckar kommer
utsläppen från förbränning att minska betydligt vid ansökt verksamhet. Därmed
bedöms den ansökta verksamheten inte motverka uppfyllandet av miljömålet.
I miljömålet Giftfri miljö anges att "Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden...". Flens kommun har övergripande mål om att förorenade
områden ska vara inventerade och åtgärdade samt att kemiska ämnen inte ska skada
människors hälsa eller miljön. Inom bolaget pågår ett löpande arbete med att ersätta
riskminskningsämnen och utfasningsämnen i verksamheten. Den ansökta
verksamheten medför ingen större förändring avseende miljö- och hälsofarliga
farliga ämnen jämfört med nuvarande verksamhet. Därmed bedöms den ansökta
verksamheten inte motverka uppfyllandet av miljömålet.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis medför lokaliseringen av bolagets verksamhet till
industriområdet Norra Talja att miljökonsekvenserna minskar jämfört med nuläge
och nollalternativet. I första hand beror förbättringarna på att verksamheten
kommer att bedrivas inom ett industriområde där inga bostäder eller andra känsliga
verksamheter finns som kan påverkas av t.ex. buller. Dessutom möjliggör
omlokaliseringen förbättrad logistik och effektivisering av processer. Vidare
planerar bolaget att installera elektriska brännugnar samt en lokal
reningsanläggning för tvättemulsioner. Detta medför betydande minskning av
utsläpp till luft och att tvättvatten kan recirkuleras vilket medför att
vattenförbrukningen minskar. Mängden tvättemulsioner som nu hanteras som
Page 24 of 38

Beslut
2020-10-19

25(37)
551-8155-2019

farligt avfall kommer också att minska. I tabell 2 nedan redovisas en
sammanfattande jämförelse mellan nuläget, nollalternativet och ansökt verksamhet.
Tabell 2. Jämförelse, miljöpåverkan

Tillåtlighet
Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken
Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken)
Bolaget har bedrivit verksamhet vid den nuvarande anläggningen, som i allt väsentligt
överensstämmer med den nu sökta verksamheten, sedan 1960-talet. Under den mycket
långa tid som bolaget bedrivit verksamheten har såväl ledning som medarbetare skaffat
sig djupgående kunskaper inom driften av verksamheten och dess konsekvenser, vilket
också är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv motorrenoveringsverksamhet.
Bolaget är certifierade enligt ISO 14001, och driften och underhållet vid anläggningen
kommer att skötas av erfaren personal.
Bolaget anser mot bakgrund av ovanstående att kunskapskravet är uppfyllt och noterar
även att bolaget vid tidigare prövningar har ansetts uppfylla kunskapskravet.
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Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § miljöbalken)
Försiktighetsprincipen iakttas löpande vid beslut som har betydelse för verksamhetens
miljöpåverkan och har även beaktats vid planeringen av verksamheten vid den nya
lokaliseringen.
Den planerade flytten av verksamheten möjliggör för bolaget att förnya den utrustning
som finns inom verksamheten och därmed använda bättre teknik jämfört med dagens
verksamhet. Genom användande av elugnar och eltruckar i anläggningen kan bolaget
t.ex. möjliggöra en minskning av utsläpp till luft från verksamheten. Bolaget har vidare
för avsikt att se över värme- och ventilationsanläggningar vid anläggningen.
Bolaget anser med anledning av ovanstående att försiktighetsprincipen och principen om
bästa möjliga teknik är uppfyllda.
Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken)
Bolaget arbetar kontinuerligt med att minimera utsläpp och miljöpåverkan från
verksamheten genom att välja kemiska produkter med så liten miljöpåverkan som
möjligt. Bolaget håller en förteckning över de kemikalier som används i verksamheten
och kommer att hålla motsvarande förteckning vid verksamheten vid anläggningen.
Bolaget tillämpar en rutin för bedömning av miljö- och hälsopåverkan när en ny produkt
ska införas i verksamheten, i syfte att i största möjliga mån välja kemiska produkter med
så liten miljöpåverkan som möjligt.
Sammantaget uppfyller bolaget de krav som följer av produktvalsprincipen.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken)
Bolaget hanterar i huvudsak avfall genom återvinning och arbetar aktivt med att reducera
volymerna av avfall från verksamheten, bl.a. genom ett nära samarbete med en
restprodukthanterare. Vidare har bolaget för avsikt att installera en reningsanläggning för
att hantera emulsioner från verksamheten samt utreda möjligheterna att recirkulera renat
vatten, vilket skulle medföra minskad vattenförbrukning och avfallsmängd från
verksamheten.
Koncernen har under flera år haft fokus på energieffektivisering och bolaget arbetar
aktivt för att minska energiförbrukningen. Fortsatta åtgärder för att minska bolagets
energiförbrukning kommer att vidtas vid den nya lokaliseringen. Redan genom att den
nya lokaliseringen har en mindre yta minskar energibehovet för ventilation, belysning
och uppvärmning. En effektivare planering av tillverkningsprocesserna gör också att
bolagets energibehov minskar i jämförelse med förbrukningen vid dagens lokalisering.
Energiförbrukningen kopplad till brännugnar, som används vid bränning för rengöring,
kommer att bestå av el istället för fossila bränslen när eldrivna ugnar ska användas istället
för dieseldrivna, vilket leder till en utsläppsvinst i form av en betydande reducering av
utsläpp till luft.
Vidare är verksamheten i sig positiv ur ett hushållnings- och kretsloppsperspektiv,
eftersom den huvudsakliga verksamheten med motorrenovering möjliggör en förlängd
teknisk livslängd och förbättrad prestanda för motorer till framför allt tunga fordon.
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Sammantaget anser bolaget att hushållnings- och kretsloppsprinciperna är uppfyllda.
Val av plats (2 kap. 6 § miljöbalken)
Den nuvarande lokaliseringen på fastigheten Blocket 4 ligger mitt i centrala Flen med
närhet till såväl skola och boende. Även om verksamheten i dag innehåller de villkor som
föreskrivits i 2010 års tillstånd och får anses uppfylla lokaliseringsprincipens krav, är
bolagets bedömning att anläggningen är en mer lämplig lokalisering för bolagets
verksamhet.
Den nya lokaliseringen inom Flen Talja 1:26 ligger i ett industriområde med skog,
åkermark och annat industriområde i den omedelbara omgivningen. Verksamheten vid
den nya lokaliseringen är planenlig. Bolaget bedömer att intrånget i människors hälsa
kommer vara i princip obefintligt eftersom närmaste bostäder ligger ca 500 meter från
lokaliseringen.
Verksamhetens lokalisering strider inte mot fridlysningsbestämmelserna i
artskyddsförordningen (2007:845).
Bolaget anser mot bakgrund av ovan att den valda lokaliseringen är lämplig för bolagets
verksamhet.
Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Den sökta verksamheten berör inte något område som skyddas enligt 4 kap. miljöbalken.
Den hindras inte heller av kraven i 3 kap. miljöbalken.
Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken
Verksamheten vid anläggningen kan inte befaras medföra att någon för verksamheten
tillämplig miljökvalitetsnorm inte längre kan följas.
Vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten noterar bolaget att avståndet till närmaste
skyddsvärda recipient, sjön Orrhammaren, är stort och risken för spridning av
föroreningar via dagvatten bedöms därför som liten. Bolagets processavloppsvatten
kommer initialt att omhändertas av en extern restprodukthanterare, men när en
reningsanläggning idriftsatts istället att renas vid anläggningen.
Sammantaget föreligger inget hinder mot den sökta verksamheten med hänsyn till
reglerna i 5 kap. miljöbalken.
Tillåtlighet enligt 7 och 8 kap. miljöbalken
Inom verksamhetsområdet finns inga sådana områden som kan påverkas och som medför
att verksamheten inte är tillåtlig enligt 7 kap. miljöbalken. Det finns inte heller någon risk
att levande djur eller växter kommer till skada, eller att förutsättningarna för dessa att
leva skulle försämras. Sammantaget föreligger inte hinder enligt vare sig 7 eller 8 kap.
miljöbalken.
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Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken
Bolaget anser att det saknas skäl att tidsbegränsa det sökta tillståndet enligt 16 kap. 2 §
första stycket miljöbalken.
Enbart transporter till och från verksamheten kan komma att utgöra sådan verksamhet
som behövs för att verksamheten ska komma till stånd eller kunna bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt enligt 16 kap. 7 § miljöbalken. Några villkor eller andra restriktioner
för följdverksamheten är inte motiverade.
Sammanfattning av tillåtligheten
Sammanfattningsvis anser bolaget att verksamheten är förenlig med miljöbalkens syften
och uppfyller alla tillämpliga tillåtlighetskrav i miljöbalken. Tillstånd till den sökta
verksamheten bör därför lämnas.

Yttranden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen anför i huvudsak följande.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot tillåtligheten av verksamheten och tillstyrker därför
ansökan i sak och i stort, med nedan angivna synpunkter.
Bolaget har sin ansökan angivit följande villkorsförslag:
”(3) Bolaget ska i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten fortlöpande redovisa
hur arbetet med att effektivisera energianvändningen för hela anläggningen fortskrider.”
Länsstyrelsen anser att ett mer preciserat villkor bör utformas, till exempel;
”För verksamheten ska det finnas en plan för energihushållning. Av planen ska framgå
vilka åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra samt kostnaden och
energibesparingen för respektive åtgärd. Betydande mervärden till följd av genomförda
åtgärder ska också framgå av planen. Det ska även anges vilka åtgärder som bolaget har
för avsikt att vidta och en motivering varför övriga redovisade åtgärder inte kommer att
vidtas. Planen ska uppdateras löpande. En plan för energihushållning ska lämnas till
tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2024, och därefter vart tredje år eller med annat
intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer.”
Bolaget har sin ansökan angivit följande villkorsförslag:
” (9) Bolaget ska fortlöpande bedöma behovet av oljeavskiljare i dagvattenbrunnar eller
andra åtgärder inom de delar av verksamhetsområdet där det finns risk för spill av
petroleumprodukter eller andra ämnen med liknande avskiljningsegenskaper kan nå
dagvattnet. Bolaget ska i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten fortlöpande
redovisa resultatet av dessa bedömningar och vidtagna och föreslagna åtgärder.
Tätningsutrustning till dagvattenbrunnarna ska finnas lättillgänglig för att i förebyggande
syfte kunna täta dagvattenbrunnar vid till exempel lastning/lossning av flytande
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kemikalier eller farligt avfall eller för att snabbt kunna hindra utflöde av miljöfarliga
ämnen vid till exempel en olycka.”
Länsstyrelsen anser att tvingande villkor gällande installation av oljeavskiljare bör
utformas, till exempel:
”Allt dagvatten från ytor utomhus där lastning- och lossning av inkommande objekt,
kemikalier, och farligt avfall sker, ska avledas till olje- och slamavskiljare.
Tätningsutrustning till dagvattenbrunnarna ska finnas lättillgänglig för att i förebyggande
syfte kunna täta dagvattenbrunnar vid till exempel lastning/lossning av flytande
kemikalier eller farligt avfall eller för att snabbt kunna hindra utflöde av miljöfarliga
ämnen vid till exempel en olycka.”
Bolaget har föreslagit att frågan om slutliga villkor för hantering av processavloppsvatten
skjuts upp under en prövotid U1. Bolaget ska under prövotiden installera och driftsätta en
reningsanläggning i form av indunstningsanläggning och under en tid om minst sex
månader därefter utreda anläggningens effektivitet och reningsgrad, möjlighet till
återanvändning av renat vatten samt hantering av slam och renat vatten som inte
återanvänds. Bolaget ska inom arton månader efter det att tillståndet tagits i anspråk samt
vunnit laga kraft inkomma med förslag till slutliga villkor för utsläpp av renat
processavloppsvatten. P1. Under prövotiden ska processavloppsvatten omhändertas och
skickas iväg för behandling av en extern restprodukthanterare. Från det att
reningsanläggningen har driftsatts och bedömts fungera tillfredsställande får bolaget
istället släppa renat processavloppsvatten till det kommunala spillvattennätet.
Länsstyrelsen anser att villkoret bör kompletteras med en delegation till
tillsynsmyndigheten att besluta om att godkänna det förslag till provtagningsprogram som
bolaget ska lämna till tillsynsmyndigheten innan reningsanläggningen utreds och
provtagning inleds.
Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun
Nämnden anför i huvudsak följande.
Nämnden bedömer att den föreslagna lokaliseringen överlag är bra. Nämnden håller med
verksamheten om att den tilltänkta lokaliseringen är bättre utifrån ett
hälsoskyddsperspektiv jämfört med dagens placering. Den föreslagna lokaliseringen
skulle medföra minskad risk för negativ påverkan på människors hälsa då avståndet till
bostäder och skola ökar. Nämnden anser att hantering av dagvatten bör belysas
ytterligare. Gällande detaljplan är från 1969 och förutsättningarna för dagvattenhantering
är inte utredda i samband med planen. I samband med flytten kommer anställda sannolikt
i högre utsträckning att pendla med bil i jämförelse med nuvarande placering av
verksamheten. Detta medför ökat behov av parkeringsplatser jämfört med tidigare, vilket
kan påverka dagvattensituationen. Avledning avses ske via dike till sjön Orrhammaren.
Dikets kapacitet bör utredas. Dagvattensituationens påverkan vid höga flöden bör också
belysas. Sannolikt kan även Yxtasjön påverkas i och med de lokala
avrinningsförhållandena. Diket passerar en ås med genomsläppligt isälvssediment på
vägen mot Orrhammaren och grundvattnets sårbarhet bör nämnas.
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Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har bemött inkomna yttranden och anför i huvudsak följande.
Tillåtlighet
Bolaget noterar att länsstyrelsen inte har något att erinra mot tillåtligheten och därför
tillstyrker ansökan. Inte heller kommunen invänder mot tillåtligheten utan framhåller att
den föreslagna lokaliseringen överlag är bra och bättre än nuvarande lokalisering.
Påverkan på dagvatten
Nämnden bedömer att den föreslagna lokaliseringen överlag är bra men anser att
hantering av dagvatten bör belysas ytterligare. Nämnden framhåller att
dagvattensituationen kan påverkas av ökad bilpendling och ökat behov av
parkeringsplatser. Nämnden anser att kapaciteten i det dike genom vilket dagvattnet
avleds bör utredas och att dagvattensituationens påverkan vid höga flöden bör belysas.
Möjlig påverkan kan även ske på Yxtasjön och grundvattnet i närliggande ås med
genomsläppligt isälvssediment.
Bolaget har bett Golder Associates AB att komplettera tidigare ingivet underlag med en
beskrivning och bedömning av eventuell miljöpåverkan avseende de aspekter som
nämnden framhåller. I kompletteringen redogörs för att dikena för avledning av dagvatten
har kapacitet för de dagvattenmängder som uppkommer och bedöms kunna utjämna stora
flöden. Det finns goda förutsättningar för fastläggning av eventuella föroreningar i diken
och våtmark, samtidigt som föroreningsinnehållet i dagvattnet bedöms vara lågt. Risken
för att dagvattnet ska påverka grundvatten i isälvsavlagringen väster om fastigheten
bedöms som mycket liten. Någon påverkan på Yxtasjön kan inte uppkomma eftersom
inget dagvatten avleds dit och den ligger i motsatt riktning mot den naturliga avrinningen
i området. Anläggande av ytterligare parkeringsplatser skulle endast medföra ett
marginellt tillskott av dagvatten och ändrar inte tidigare gjorda bedömningar.
Länsstyrelsen anser att ett tvingande villkor gällande installation av oljeavskiljare bör
utformas. Bolaget kommer inte att bedriva någon verksamhet utomhus vid anläggningen
på Flen Talja 1:26 utöver lossning och lastning av inkommande objekt som ska renoveras
(t.ex. motorer och transmissioner) samt hantering av material för återvinning. Den
eventuella risk som nämnda verksamhet utomhus medför är en begränsad risk för
oljespill från lossning och lastning av inkommande objekt. Bolaget har i sin
komplettering till ansökan den 21 februari 2020 åtagit sig att installera en oljeavskiljare
för dagvatten från gården där lossning av inkommande objekt sker för att begränsa
spridningen om oljespill, trots den begränsade risken, skulle inträffa. Den oljeavskiljare
som bolaget avser att installera är liksom länsstyrelsen föreslår en olje- och
slamavskiljare.
Lossning och lastning av inkommande objekt som ska renoveras avses ske på
verksamhetsområdets västra del. Det är dock av stor vikt att bolaget kan omlokalisera
funktioner i verksamheten, vilket bör beaktas vid formuleringen av eventuellt villkor
avseende oljeavskiljare, som istället för att knytas till vissa specifikt angivna ytor bör
kopplas till risken för utsläpp vid viss verksamhet.
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Bolaget delar inte länsstyrelsens uppfattning att ett villkor utöver lastning- och lossning
av inkommande objekt ska kopplas även till lastning och lossning av kemikalier och
farligt avfall, och anser inte att det finns skäl till ett sådant omfattande villkor. Den
eventuella risk som finns med hanteringen utomhus är en begränsad risk för oljespill från
lossning och lastning av inkommande objekt. Det är således inte motiverat att föreskriva
att olje- och slamavskiljare ska installeras även vid ytor där kemikalier och farligt avfall
hanteras. Bolaget föreslår att villkoret istället kopplas till ytor där det hanteras ett
petroleumämne i en större volym än ringa. Bolaget föreslår att ett villkor utformas enligt
följande:
(9)

Olje- och slamavskiljare ska installeras i brunnar för dagvatten från ytor
utomhus där lastning och lossning av inkommande objekt för renovering
sker och risk för spill av petroleumprodukter eller ämnen med liknande
avskiljningsegenskaper i mer än ringa volym föreligger. Tätningsutrustning
till dagvattenbrunnar ska finnas lättillgänglig för att i förebyggande syfte
där så bedöms nödvändigt kunna täta dagvattenbrunnar vid exempelvis
lastning och lossning av flytande kemikalier eller farligt avfall för att snabbt
kunna hindra utflöde av miljöfarliga ämnen vid en olycka.

Energieffektivisering
Länsstyrelsen anser att ett mer preciserat villkor för energihushållning bör utformas. En
energihushållningsplan ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2024, och
därefter vart tredje år eller med annat intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Bolaget har i ansökan och i komplettering till ansökan den 21 februari 2020 särskilt
understrukit att arbete för att energieffektivisera verksamheten bedrivs kontinuerligt, och
också föreslagit som villkor att bolaget årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten
fortlöpande ska redovisa hur detta arbete fortskrider.
Bolaget har inget att erinra mot länsstyrelsens preciserade villkorsförslag i stort. Vad
gäller tidsintervall anser bolaget dock att det är skäligt och lämpligt att redovisningen av
energihushållningsplanen genomförs parallellt med den energikartläggning som ska
genomföras och redovisas vart fjärde år i koncernen. Således föreslår bolaget att planen
ska lämnas till tillsynsmyndigheten vart fjärde år. För att bolaget ska ha rättsliga och
faktiska förutsättningar att uppfylla villkoret kan det vidare inte begäras av bolaget att det
ska inkludera mätning och planering av eventuella åtgärder avseende annan
energiförbrukning än sådan energiförbrukning som bolaget har rådighet över, vilket
särskilt bör förtydligas i villkoret. Sådan energiförbrukning som exempelvis
fastighetsägaren ansvarar för, såsom uppvärmning av byggnaden och allmänventilation,
kan därmed inte innefattas i bolagets energikartläggning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår bolaget att villkor 3 får följande lydelse.
(3)

För verksamheten ska det finnas en plan för energihushållning. Av planen
ska framgå vilka åtgärder som bolaget har rådighet över och är tekniskt
möjliga att genomföra samt kostnaden och energibesparingen för respektive
åtgärd. Betydande mervärden till följd av genomförda åtgärder ska också
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framgå av planen. Det ska även anges vilka åtgärder som bolaget har för
avsikt att vidta och en motivering varför övriga redovisade åtgärder inte
kommer att vidtas. Planen ska uppdateras löpande. En plan för
energihushållning ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast fyra år efter
den dag då tillståndet vunnit laga kraft och därefter senast vart fjärde år.
Uppskjuten fråga
Länsstyrelsen anser att den provisoriska föreskriften P1 bör kompletteras med en
delegation till tillsynsmyndigheten att godkänna det förslag till
provtagningsprogram som bolaget ska lämna till tillsynsmyndigheten innan
reningsanläggningen utreds och provtagning inleds.
Bolaget uppfattar länsstyrelsens synpunkt så, att provtagningsprogrammet ska ges
in och godkännas innan reningsanläggningen driftsätts och sexmånadersperioden
för utredning av effektivitet och reningsgrad m.m. inleds. Bolaget har ingen erinran
mot en sådan delegation till tillsynsmyndigheten. Lämpligen bör då U1 korrigeras
enligt följande:
U1.

Bolaget ska under prövotiden installera och driftsätta en
reningsanläggning i form av indunstningsanläggning och under en tid
om minst sex månader därefter utreda anläggningens effektivitet och
reningsgrad, möjlighet till återanvändning av renat vatten samt
hantering av slam och renat vatten som inte återanvänds. Innan
anläggningen driftsätts ska bolaget ge in ett förslag till
provtagningsprogram för utredningen till tillsynsmyndigheten för
godkännande. Bolaget ska inom arton månader efter det att tillståndet
tagits i anspråk samt vunnit laga kraft inkomma med förslag till
slutliga villkor för utsläpp av renat processavloppsvatten.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat
en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövningsdelegationen
finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller
kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 42 § miljöbalken.
Tillåtlighet
Miljöprövningsdelegationen anser att tillstånd kan ges till ansökt verksamhet utifrån
följande bedömningar av tillåtligheten.
Tillståndets omfattning
Bolaget ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till för verkstadsindustri på inom
fastigheten Flen Talja 1:26. Miljöprövningsdelegationen har inget att erinra om
tillståndets omfattning.
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Val av plats
Miljöprövningsdelegationen bedömer att lokaliseringen uppfyller kraven på att sådan
plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål och bestämmelser om
hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. miljöbalken samt kravet på att välja plats
som medför minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön i enlighet med
2 kap. 6 § miljöbalken.
Planförhållanden
Fastigheten Flen Talja 1:26 omfattas av stadsplan Tjärtunnan m.fl. daterad 1970-03-11.
Det aktuella området inklusive omgivande fastigheter i norr och väster är enligt planen
klassat som Js, Område för storindustriändamål. Miljöprövningsdelegationen bedömer att
etableringen inte strider mot gällande plan.
Miljökvalitetsnormer
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att
någon miljökvalitetsnorm enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477), förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller annan miljökvalitetsnorm
kommer att överskridas.
Hänsynsregler
Kunskapskravet
Bolaget har lång erfarenhet av att driva verksamheten och har redovisat dess eventuella
påverkan för människors hälsa och miljön. Miljöprövningsdelegationen bedömer att
bolaget har den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet i enlighet med 2
kap. 2 § miljöbalken.
Kravet på försiktighetsmått m.m.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som
bolaget åtagit sig, i övrigt redogjort för eller som följer av villkor i detta beslut är
motiverade utifrån kravet på bästa möjliga teknik i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken.
Produktsvalskravet
Vid inköp av kemikalier använder bolaget utbytesprincipen så att de med minst
miljöpåverkan prioriteras. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten
kommer att bedrivas i enlighet med 2 kap. 4 § miljöbalken.
Hushållningskravet
Bolaget har vidtagit åtgärder för att hushålla med råvaror och energi samt minska
uppkomsten av avfall bl.a. genom ett nära samarbete med en restprodukthanterare.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet
med 2 kap. 5 § miljöbalken.
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Miljömål
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte i någon betydande mån
kommer att motverka möjligheten att uppnå de nationella miljömålen.
Övrigt
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten i övrigt inte påverkar några kända
skyddsintressen eller strider mot miljöbalkens mål. Det finns inga skyddade områden
inom 2 km från anläggningen såsom kommunala naturvårdsintressen,
vattenskyddsområden, naturreservat, Natura 2000 områden m.m.
Villkor
Villkor 2,3, 4 och 5, utsläpp till luft samt buller
Miljöprövningsdelegationen väljer att föreskriva villkor för utsläpp till luft samt buller
som i huvudsak överensstämmer med bolagets förslag till villkorsformuleringar.
Villkor 6, kemiska produkter
Bolaget har föreslagit en villkorsformulering som bl.a. innebär ”Kemiska produkter
och farligt avfall ska förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att
eventuella läckage inte kan förorena omgivningen. Detta gäller inte kemiska
produkter och farligt avfall som förekommer i maskiner och utrustning.”
Miljöprövningsdelegationen anser att formuleringen är olämplig och väljer istället
att förtydliga att när det gäller kemiska produkter och farligt avfall som
förekommer i maskiner och utrustning ska dessa hanteras så att eventuella läckage
inte kan förorena omgivningen. Detta bör ge bolaget möjlighet att utforma
maskinparken, och eventuella skyddsåtgärder i den delen, ändamålsenligt utifrån
verksamhetens behov. Vidare väljer Miljöprövningsdelegationen att särskilt
föreskriva vad som gäller för lagring av motorbränslen.
Villkor 7, oljeavskiljare
Bolaget har föreslagit en villkorsformulering som bl.a. innebär att ”Olje- och
slamavskiljare ska installeras i brunnar för dagvatten från ytor utomhus där lastning
och lossning av inkommande objekt för renovering sker och risk för spill av
petroleumprodukter eller ämnen med liknande avskiljningsegenskaper i mer än
ringa volym föreligger.” Miljöprövningsdelegationen bedömer att begreppet ringa
volym är för godtyckligt och skulle innebära svårigheter vid kontroll av
villkorsefterlevnad. Miljöprövningsdelegationen väljer istället att föreskriva att
bolaget till tillsynsmyndigheten ska redovisa vilket behov som finns att installera
oljeavskiljare, utifrån utsläppsrisker.
Utredningsuppdrag
U1, utsläpp till av renat processavloppsvatten
Miljöprövningsdelegationen delar bolagets uppfattning att indunstningsanläggningen
behöver installeras och utvärderas innan slutliga villkor för utsläpp av renat vatten till
spillvattennätet kan fastställas. Utformningen av utredningsuppdraget överensstämmer
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med bolagets korrigerade förslag där ett provtagningsprogram för utredningen ska
godkännas av tillsynsmyndigheten.
U2, energihushållning
Bolaget har redovisat att utredning pågår av möjligheterna för värmeåtervinning både
internt och externt. Vidare anger bolaget att en energikartläggning kommer att ske när
verksamheten satts igång. Eftersom bolaget varken är färdig med utredningarna eller har
genomfört någon kartläggning, bedömer Miljöprövningsdelegationen det vara nödvändigt
att föreskriva ett utredningsuppdrag gällande energihushållning. När utredningen har
redovisats senast ett år efter verksamheten satts igång finns förutsägningar att föreskriva
slutliga villkor i frågan.
Delegationer
När redovisningen angående behov av installation av oljeavskiljare har skett enlighet med
villkor 7 bör möjlighet finnas för tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare villkor i
frågan.
Verkställighet
Av 19 kap. 5 § och 22 kap. 28 § miljöbalken framgår att när det finns skäl till det,
får miljöprövningsdelegationen förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i
anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.
Ett verkställighetsförordnande är ur processuell synvinkel ett undantag från
huvudregeln att ett tillstånd ska ha vunnit laga kraft innan det får tas i anspråk.
Därmed ankommer det på verksamhetsutövaren att påvisa konkreta skäl för ett
verkställighetsförordnande och ange vilka beaktansvärda nackdelar som är
förknippade med att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart.
Verksamhetsutövarens intresse måste med viss marginal väga tyngre än de
intressen som talar för att lagakraft bör inväntas innan verkställighet får ske.
Särskild hänsyn ska i detta sammanhang tas till de skador på miljön som kan uppstå
vid ett omedelbart ianspråktagande och de möjligheter som finns att läka sådana
skador om tillståndsbeslutet upphävs eller ändras (se NJA 2012 s. 623).
Att det i ärendet är fråga om en nyetablering av verksamheten på den aktuella
platsen talar i och för sig mot ett verkställighetsförordnande. Det har dock inte
framkommit att det finns några motstående intressen när det gäller etableringen och
verksamheten kan inte heller under de inledande skedena antas få några omfattande
och långvariga följdverkningar för miljön som är svåra att återställa om tillståndet
skulle komma att upphävas efter ett överklagande. I och med det anförda får
bolagets intresse av att snabbt kunna komma igång med arbetena, och motverka ett
längre uppehåll i verksamheten p.g.a. flytten, anses väga tyngre än de intressen som
talar mot omedelbar verkställighet. Yrkandet om verkställighetsförordnande ska
därför bifallas.
Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis, mot bakgrund av bolagets
åtaganden samt med de begränsningar och villkor som föreskrivs genom detta beslut att
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verksamheten går att förena med miljöbalkens mål, allmänna hänsynsregler och krav på
hushållning med mark och vatten. Tillstånd ska därför lämnas till den sökta
verksamheten.

Information
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra
bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län.
I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och miljöskyddshandläggare Lars
Andersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av miljöskyddshandläggare
Greger Drougge.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se
Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun, samhallsbyggnad@flen.se
----------------------Rättsenheten (GS)
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HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
--

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och

--

redogör för dels varför Ni menar att Miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur Ni
anser att beslutet ska ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsala@lansstyrelsen.se eller
telefonnummer 010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer.
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Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 19
oktober 2020 beslutat att meddela Volvo Parts AB tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken för verkstadsindustri på fastigheten Talja 1:26 i Flens kommun.
Tillståndet omfattar tillverkning och renovering av motorer och andra
komponenter innefattande bränning med termiska metoder för borttagning av
färg m.m. av upp till 4 000 ton metallgods per år, på en verkstadsyta om ca 18
000 kvadratmeter.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och
Flens kommun, Stadshuset, Sveavägen 1 i Flen. Aktförvarare är Axel Wevel.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 2 november 2020, då
delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-8155-2019.
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