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LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

Mälarplast AB
Hej argatan 14
632 29 Eskilstuna

Kungörelsedelgivning

Slutliga villkor för Mälarplast AB på fastigheten Lärlingen
5 i Eskilstuna kommun
Verksamhetskod 25.20 och 25.50 enligt 13 kap. 3 55' och 65S. milj öprövningsförordningen
(2013:251)
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av
22 kap. 27 § milj öbalken att följande slutliga villkor ska gälla avseende utsläpp av
stoft till luft för Mälarplast AB (bolaget), med organisationsnummer 556742-4857,
på fastigheten Lärlingen 5 i Eskilstuna kommun.
Villkor
9. Utsläpp till luft av stoft efter rening får inte överstiga 5 mg/m3 (noinial torr
gas).
Stoftutsläpp 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 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.
Milj öprövningsdelegationen avslutar prövotiden avseende utsläpp av stoft till luft
(U1).
Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen
sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).
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Redogörelse för ärendet
Tidigare tillståndsbeslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 21 juni
2017 om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Mälarplast AB på fastigheten
Lärlingen 5 i Eskilstuna kommun. I tillståndet föreskrevs bl.a. utredningsuppdrag
avseende utsläpp av stoft till luft.
Ul. Bolaget ska utreda utsläppen (halt och mängd) av stoft till luft efter cyklonen
samt eventuell förekomst av diffusa utsläpp från verksamheten. Bolaget ska även
utreda om ytterligare reningsutrustning behövs för att avskilja mindre/lätta partiklar
som riskerar att passera cyklonen.
Antalet provtagningstillfällen samt provtagnings- och analysmetoder ska godkännas
av tillsynsmyndigheten.
Ul med förslag till slutliga villkor ska redovisas till milj öprövningsdelegationen
senast den 15 augusti 2018.
Ärendets handläggning
Bolaget har den 12 juni 2018 inkommit med prövotidsredovisning
Prövotidsredovisningen kungjordes i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning
och remitterades till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun och
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Yttranden har inkommit. Bolaget har fått
tillfälle att bemöta yttrandena.
Bolagets prövotidsredovisning
Yrkande
Då de uppmätta utsläppen av stoft efter rening var långt under riktvärdet för andra
typer av verksamheter och det av tillståndsmyndigheten föreslagna utsläppskravet
om 5 mg/m3 ntg föreslås att uppföljning ska göras inom företagets
egenkontrollprogram och inte regleras som ett villkor i tillståndet.
Bolaget yrkar därmed att NTPD beslutar att:
• Bolaget till egenkontrollprogrammet tillför att utsläpp av stoft i
ventilationskanalen efter cyklonen inte bör överstiga 5 mg/m3 ntg. Kontroll
av halten stoft i utsläppspunkten ska inledningsvis kontrolleras var tredje år
enligt SS-EN 13284-1 vid representativ produktion. Metoden för kontroll av
stoft kan bytas till annan likvärdig eller bättre metod efter godkännande av
tillsynsmyndigheten. Mätningar ska dock alltid göras vid förändringar i
verksamheten som kan medföra ökade utsläppshalter eller om det
framkommit befogade klagomål på utsläpp till luft från verksamheten.
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Stoftmätning
Utförande
Provtagningen skedde mellan kl 08:30 och 11:00 den 2 juni 2018. Produktionen var
igång som planerat med rensning av härdplastdetalj er. Vid provtagningstillfället var
två av fyra rensningsstationer bemannade. Rensningen av detaljer skedde under hela
provtagningsperioden.
Resultat
Direkta utsläpp — utsläpp via ventilationen
De direkta utsläppen av stoft kommer från frånluftskanalen som tillhör
processventilationen och punktutsug från härdplasttillverkningen.
Halt
Utsläpp från anläggningen var vid provtagningstillfället 1,4 mg/m3 ntg.
Mängd
Produktionen som alstrar stoft (rensning) sker under maximalt 12 timmar per dygn
och som mest under 46 veckor per år. Vid mättillfället uppgick mängden stoft till
0,010 kg/timme och 2 av 4 rensningsstationer var bemannade.
Vid full bemanning av rensningsstationema beräknas mängden stoft dubbleras
vilket ger 0,020 kg/timme. Mängden stoft vid maximal produktionstakt beräknas
uppgå till 0,24 kg stoft/dygn och 53,4 kg stoft/år, beräknat på 4 bemannade
rensstationer, 12 timmars rensning per dygn samt 46 veckors produktion per år.
Diffusa utsläpp
Processventilationen går konstant, vilket medför att det råder undertryck i lokalen.
Fönster och dörrar hålls stängda in till produktionen för att minimera risken för att
styren kommer ut i andra lokaler. Bedömningen är att de diffusa utsläppen från
verksamheten är mycket små och inte medför några signifikanta utsläpp av stoft
som behöver regleras i tillståndet för verksamheten.
Slutsats
Hälsa
Arbetsmiljöverket har ett hygieniskt gränsvärde för härdplastdamm som en
arbetstagare får exponeras för under 8 timmar.
8

Hygieniskt gränsvärde för härdplastdamm enligt AFS 2015:7 ligger på 3
mg/m3.

Utsläppen från verksamheten vid mättillfället ligger strax under halva det
hygieniska gränsvärdet och även vid maximal produktionskapacitet bedöms det
ligga under gränsvärdet vid utsläppspunkten. Bedömningen är att nivåerna av
härdplastdamm inte utgör ett hälsoproblem för varken de anställda eller
allmänheten.
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Miljö
Det saknas riktvärden för utsläpp av stoft från härdplasttillverkning, litteraturstudier
ger att det finns riktvärden för andra industrier med avseende på stoft. Nedan
redovisas exempel på riktvärden för andra verksamheter:
• Krematorier 10 mg/m3 ntg (tillstånd för krematorium i Järfälla, 5511-175932015, 2016-11-01)
• Ytbehandling i metallindustri 5 - 10 mg/m3 ntg (AR 97:5, Naturvårdsverket)
Resultatet visar att uppmätta halter stoft ligger långt under riktvärde för andra typer
av verksamheter och det av tillståndsmyndigheten föreslagna utsläppskravet om 5
mg/m3 ntg. Bedömningen är att det inte fmns behov att installera kompletterande
reningsutrustning till befintlig cyklon då utsläppen av stoft är förhållandevis låga.
Bedömningen är vidare att det inte är ekonomiskt försvarbart eller miljömässigt
motiverat med kontinuerlig övervakning av att stofthalterna ligger inom det
föreslagna utsläppskravet. Hänsyn har tagits till att bolaget kapacitetsmässigt kan
rensa dubbla mängden detaljer per tidsenhet men det är ändå relativt god marginal
till det av tillsynsmyndigheten föreslagna gränsvärdet. D.v.s. det är inte troligt att en
ökad produktionsvolym leder till stoftutsläpp som överskrider det föreslagna
utsläppskravet.

Yttranden
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun
Nämnden anför i huvudsak följande.
Nämnden anser att de förslag som bolaget redovisat ska fastslås som ett
tillståndsvillkor men med följande lydelse.
Utsläpp av stoft från verksamhetens punktutsug och övrig ventilations ska
understiga 5 mg/m3 normal torr gas. Kontroll av halten stoft i utsläpps punkten för
luft ska utföras minst var 3 år eller efter anmodan från tillsynsmyndigheten.
Kontroll ska även utföras vid förändringar i verksamheten som kan medföra
förändring av utsläppshalter eller om det framkommit klagomål på utsläpp till luft
från verksamheten. Metoden för kontroll ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
Motivering
Stoft kan påverka både människors hälsa och miljön (luftvägar, nedskräpning).
Nämnden anser att stoftutsläpp bör regleras på ett tydligt sätt för att verksamheten
ska veta vilka värden de har att hålla sig till gällande utsläpp av stoft till luft, samt
för att underlätta tillsynsmyndighetens framtida tillsyn av verksamheten. Metoden
ska godkännas av tillsynsmyndigheten för att myndigheten ska kunna säkerställa att
bästa möjliga teknik används vid kontrollen, samt att kontrollen görs på ett
representativt sätt. Detta för att minska behovet för företaget att genomföra
komplettering till följd av att man genomfört kontroll på ett sådant sätt som inte gett
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ett representativt värde för verksamheten, exempelvis att företaget byter
kontrollplats eller metodik
Nämndens erfarenheter av verksamheten är i dagsläget goda men att i framtiden så
kan behovet av att föräta kontrollerna av utsläpp av stoft till luft från verksamheten
uppstå. Detta skulle till exempel kunna vara försämrad skötsel och kontroll av
reningsanläggningen, eller äldre reningsanläggning där reningsfunktionen blivit
sämre som gör att det finns anledning till att låta genomföra tätare kontroller av
utsläppen av stoft. Samt att om det inkommer klagomål på verksamheten så ska
verksamheten låta genomföra nya kontrollmätningar för att fastställa att reningen av
luft fungerar.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen anför i huvudsak följande.
Länsstyrelsen står fast vid sitt tidigare yttrande och anser att slutliga villkor ska
fastställas för utsläpp av stoft. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det finns
villkor som reglerar utsläppen så att det tydligt framgår för både
verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten vilken kontroll och uppföljning som
krävs.
Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har inga synpunkter på yttrandena utan kan acceptera att stoftutsläppskravet
förs in som ett villkor i tillståndet.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Bolaget har genomfört en stoftlitätning och jämfört uppmätt halt med det hygieniska
gränsvärdet för härdplastdamm och bedömer att nivåerna inte är ett hälsoproblem
för varken de anställda eller för allmänheten. Bolaget anser resultatet visar att
uppmätta halter stoft ligger långt under riktvärden för andra typer av verksamheter
och bedömer att det inte finns behov att installera kompletterande reningsutrustning
till befintlig cyklon. Bolaget yrkar att uppföljning av utsläpp av stoft till luft ska
göras inom företagets egenkontrollprogram och inte regleras som ett villkor i
tillståndet.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att ett stoftvillkor är relevant även om den
uppmätta halten får anses relativt låg. Milj öprövningsdelegationen väljer dock att
föreskriva ett glest kontrollintervall (tre år) för stoftmätning samt att extra mätning
ska ske vid förändringar i verksamheten som kan medföra ökade stoftutsläpp.
Tillsynsmyndigheten får även möjlighet att godkänna ett annat kontrollintervall
eller anmoda om ytterligare mätning vid exempelvis klagomål.
Eftersom slutliga villkor fastställs ska prövotiden (U1) som föreskrevs i tillståndet
avslutas.

i
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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 milj ödomstolen, se
bilaga 1.

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

Mikaela Öster

s Andersson

Gréer L4ouge

Si här hanterar vi dina personuppg fte
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

Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun,
milj okontoret@eskilstuna.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodeimanland@lansstyrelsen.se

Akten
Miljöskyddsenheten (LA och GD)
Rättsenheten (MÖ och GS)

Bilaga 1

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 Milj öprövningsdelegationens 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 något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 6 december
2018 (dnr: 551-4157-2018) beslutat att meddela Mälarplast AB slutliga villkor för
utsläpp till luft i tillståndet enligt 9 kap. miljöbalken för verksamheten på
fastigheten Lärlingen 5 i Eskilstuna kommun.
Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns
gränd 17 i Uppsala, och på Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Alva
Myrdals gata 1 i Eskilstuna. Aktförvarare är Maria Hoflin.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 20 december 2018, då
delgivning anses ha skett.

