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Tillstånd till drift av återvinningscentral, 
Hammarö kommun
Kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 90.50 B och 90.40 C

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län lämnar med 
stöd av 9 kap. miljöbalken Hammarö kommun (kommunen), 212000-1793, 
tillstånd till drift av återvinningscentral på fastigheten Mörmon 5:54 och del 
av Mörmon 5:33 i Hammarö kommun.

Tillståndet gäller för:

- Lagring som en del av att samla in farligt avfall omfattande maximal 
lagring av 100 ton farligt avfall vid något enskilt tillfälle varav,
40 ton vitvaror/frys
30 ton elektronik
10 ton bilbatterier
10 ton impregnerat trä
10 ton övrigt farligt avfall och
maximalt 400 ton farligt avfall per kalenderår.

- Lagring som en del av att samla in icke-farligt avfall omfattande 150 ton 
vid något enskilt tillfälle och maximalt 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår. 

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. 

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 
huvudsak i enlighet med vad kommunen har angett i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

2. Verksamhetsutövaren får vid anläggningen ta emot och hantera de 
kategorier av avfall som anges i bilaga 1. Verksamhetsutövaren får vid 
anläggningen efter tillsynsmyndighetens godkännande även ta emot och 
hantera andra kategorier av avfall med liknande egenskaper. 
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3. All lagring och hantering av avfall ska senast 3 år efter att tillståndet har 
tagits i anspråk ske på hårdgjorda ytor med möjlighet till uppsamling av 
spill.

4. Området där verksamheten bedrivs ska vara inhägnat. När anläggningen 
är obemannad ska inhägnaden hållas låst.

5. Farligt avfall ska förvaras i låst och larmat utrymme då anläggningen 
inte är bemannad. Avsteg från detta villkor kan medges av 
tillsynsmyndigheten för viss produkt om kommunen genom riskanalys 
visat att villkoret inte behövs eller är onödigt strängt med avseende på 
riskerna för den yttre miljön. Riskanalysen ska utföras med en 
vedertagen metod. Den som utför analysen ska ha erfarenhet av sådana 
analyser.

6. Anläggningen ska vara bemannad under ordinarie öppettider. Då 
anläggningen är obemannad får endast kunder som getts särskild 
behörighet ges tillträde till återvinningscentralen. Verksamhetsutövaren 
beslutar om vilka som ska ges behörighet.

7. Senast 2 år efter att tillståndet tagits i anspråk ska dagvatten från 
hårdgjorda ytor samlas upp och renas i oljeavskiljare innan utsläpp till 
recipient.

8. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter till följd av lukt, damning, 
nedskräpning och skadedjur förebyggs och begränsas. Städning ska ske 
regelbundet och vid behov så att anläggningen hålls i vårdat skick. Om 
olägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i 
syfte att begränsa olägenheterna.

9. Buller från verksamheten inklusive transporter inom anläggningen (här 
räknas även uppställningsplats för lastbilar på tomgång) ska begränsas 
och får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder, skolor och förskolor än nedanstående värden

50 dB(A) dagtid, helgfri måndag-fredag (klockan 06.00-18.00)
40 dB(A) nattetid, samtliga dygn (klockan 22.00-06.00)
45 dB(A) övrig tid.

Momentana ljud mellan klockan 22.00 och 06.00 ska begränsas och får, 
vid bostäder, högst uppgå till 55 dB(A).

För förskolor och skolor gäller nivåerna för de tidpunkter då lokalerna 
används. På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården 
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Kontroll ska minst ske så snart det skett förändringar i verksamheten 
som kan medföra ökade bullernivåer eller annars efter beslut av 
tillsynsmyndigheten. Kontroll ska ske med hjälp av närfältsmätningar 
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och beräkningar alternativt immissionsmätningar. Mätning av buller och 
bestämning av ekvivalent ljudnivå dB(A) ska ske i enlighet med 
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer.

10. En plan för åtgärder och beredskap mot brand, olyckor och 
översvämning ska tas fram och finnas färdig senast 6 månader efter att 
tillståndet har tagits i anspråk. Planen ska upprättas i samråd med den 
lokala räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten. Närhet till förskole- 
och skolverksamhet ska särskilt beaktas liksom risken för stigande 
vattennivåer i Vänern.

11. Senast 6 månader innan verksamheten i sin helhet eller delar av den 
avslutas ska verksamhetsutövaren redovisa förslag till åtgärder för 
återställning av verksamhetsområdet.

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 
Kommunen ska skicka in ett förslag på kontrollprogram för 
verksamheten till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att 
detta beslut har tagits i anspråk.

Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om 
ytterligare villkor avseende:
1. oljeavskiljarens utformning och dimensionering (villkor 7)
2. åtgärder för att begränsa olägenheter (villkor 8)
3. beslut om revidering och uppdatering av beredskapsplan (villkor 10)
4. åtgärder vid verksamhetens avveckling (villkor 11).

Ianspråktagande
Tillståndet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft. 
Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.

Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång senast 
2 år efter det att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

Kungörelsedelgivning
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i 
Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna Nya Wermlands-
Tidningen och Värmlands Folkblad. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljö- 
och byggförvaltningen Hammarö kommun till och med den 6 december 
2017.
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Beskrivning av ärendet 
Bakgrund
Kommunen har lämnat in en ansökan med anledning av behov av ökad 
lagring av farligt avfall.

Tidigare beslut
Verksamheten har bedrivits på anmälningspliktig nivå och några tidigare 
tillstånd enligt miljöbalken finns inte.

Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden i 
Hammarö kommun och med de enskilda som har antagits bli särskilt 
berörda av verksamheten. Samrådet har skett genom möte med 
myndigheter, annonsering i ortspressen samt direktinformation per post.

Länsstyrelsen har den 16 mars 2016 beslutat att den planerade verksamheten 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under samrådsförfarandet har enligt kommunens samrådsredogörelse 
följande framkommit:
De miljöaspekter som i samrådet bedömdes som väsentliga var buller, 
utsläpp till vatten och trafik.

Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till 
Miljöprövningsdelegationen den 16 december 2016. Ansökan har kungjorts 
i ortstidningarna Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad och 
har remitterats till Länsstyrelsen Värmland och Miljö- och 
byggnadsnämnden i Hammarö kommun. Yttranden har kommit in från 
Länsstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun. 
Kommunen har fått tillfälle att bemöta yttrandena. 

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning
Yrkanden
Kommunen yrkar att vid Hammarö återvinningscentral få tillstånd enligt 
miljöbalken för att bedriva befintlig anläggning enligt följande 
verksamhetskoder:

90.50 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall 
vid något tillfälle uppgår till 
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1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.

90.40 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om 
den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton avfall 
som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.80 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 1000 ton per kalenderår.

Kommunen yrkar på att lagra maximalt 150 ton icke-farligt avfall vid ett 
och samma tillfälle och att sortera maximalt 10 000 ton icke-farligt avfall 
per år. Kommunen yrkar vidare att samla in maximalt 400 ton farligt avfall 
per år.

Förslag till villkor
Kommunen föreslår följande villkor för verksamheten.
1. Om inget annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten bedrivas i 

huvudsaklig överenskommelse med vad som anges i denna ansökan.
2. Vid varje enskilt tillfälle får inom anläggningen finnas högst 100 ton 

farligt avfall varav högst:
40 ton vitvaror/frys
30 ton elektronik
10 ton bilbatterier
10 ton impregnerat trä
10 ton övrigt farligt avfall

3. Buller från verksamheten inklusive transporter (här räknas även 
uppställningsplats för lastbilar på tomgång) inom verksamhetsområdet 
ska begränsas och får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än nedanstående värden.
50 dB(A) vardagar utom lördagar kl. 06.00–18.00 
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00–18.00 
45 dB(A) kvällstid kl. 18.00–22.00
40 dB(A) nattetid kl. 22.00–06.00 
Maximala ljudnivåer utomhus nattetid vid bostad ska begränsas och får 
inte ge högre ljudnivå än 55 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar 
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mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den 
bullrande verksamheten pågår. 
Buller från trafik till och från verksamhetsområdet bör som 
huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande, referens ”Svensk 
författningssamling 2015:216”.
De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna, 
närfältsmätning, och beräkningar eller genom mätning vid berörda 
bostäder, immissionsmätning.

4. Avfallshantering ska ske på hårdgjord yta.
5. Förvaring av olika avfallsslag ska ske så att risker, så som brand och 

kemiska reaktioner, förhindras.
6. Containrar och övriga behållare för farligt avfall ska märkas eller skyltas 

på lämpligt sätt för att säkerställa en korrekt hantering.
7. Farligt avfall ska hanteras så att spridning till omgivningen inte sker. 

Flytande farligt avfall ska förvaras inom invallning. Invallningen ska 
rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares 
volym.

8. Eventuellt spill vid hantering av farligt avfall ska omgående samlas upp 
och tas omhand.

9. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt och förvaringsplatsen ska vara 
tydligt skyltad.

10. Sortering av farligt avfall ska utföras av utbildad personal.
11. Lastning av flytande farligt avfall för borttransport ska ske i närvaro av 

person/-er med dokumenterad kunskap om hantering av aktuellt 
avfallsslag.

12. Återvinningscentralen ska vara utformad så att okontrollerat tillträde 
förhindras. Inhägnader och grindar ska vara låsta när 
återvinningscentralen är obemannad.

13. Verksamhetsutövaren ska i god tid innan verksamheten avslutas på 
platsen, anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Kommunens beskrivning av verksamheten
Hammarö återvinningscentral är en befintlig verksamhet som samlar in och 
mellanlagrar olika typer av avfall, inklusive farligt avfall. Ansökan avser 
följande verksamhet på återvinningscentral:

- Återvinningscentral för hushåll och företag
- Mellanlagring av icke-farligt avfall
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- Mellanlagring av farligt avfall och elavfall

Verksamheten kommer att innefatta sortering, mellanlagring och omlastning 
av avfall. Avfallet kommer i första hand att hanteras av avfallslämnarna, i 
andra hand av personalen. Varje år kommer återvinningscentralen ta emot 
ca 5000 ton avfall, varav ca 500 ton farligt avfall.

Med de mängder som lämnas till återvinningscentralen är det svårt att inte 
överskrida de mängder som anläggningen får ta emot inom 
anmälningsplikten. För att undvika onödigt många transporter ansöker 
kommunen nu om tillstånd för verksamheten. Tillståndsansökan medför 
inga fysiska förändringar på återvinningscentralen, som ligger på en 
fastighet som är planlagd för ändamålet.

Miljökonsekvensbeskrivning 
Kommunen har i samband med ansökan upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning. Av denna framgår sammanfattningsvis 
följande:

Hammarö återvinningscentral ligger belägen på Mörmons industriområde i 
Hammarö kommun. Avstånd till närmaste bostäder är ca 300 meter söder 
om anläggningen. En skola med tillfällig verksamhet i form av förskola och 
grundskola ligger mindre än 50 meter från anläggningen i söder. Dagvatten 
avrinner via ett dike som mynnar i Skogshallsådran. 

Privatpersoners transporter till anläggningen påverkas inte av utökningen. 
Däremot kommer antalet transporter av farligt avfall till behandling att 
minska betydligt. För att minska miljöpåverkan från transporter kommer 
återvinningscentralen sträva efter att minska antalet transporter genom att 
komprimera avfallet och transportera större mängd avfall vid varje enskild 
transport. 

Den påverkan som finns på dagvattnet kommer sannolikt från transporter 
och från avfall som förvaras i öppna flak. Farligt avfall förvaras under tak 
med invallning som kan hantera eventuella läckage. Med anledning av det 
bedöms vattenkvaliteten i vattenförekomsten Skoghallsådran inte påverkas 
negativt av verksamheten. Med utgångspunkt från de mätningar och 
bedömning av olika kvalitetsfaktorer, som ligger till grund för 
klassificeringen av ekologisk och kemisk status, bedöms påverkan av 
återvinningscentralen inte medföra några påvisbara negativa effekter på 
miljökvalitetsnormerna. 

Från avfallet som mellanlagras bedöms inga utsläpp till luft uppkomma. 
Nedskräpning kan förekomma i samband med hantering av lättare avfall 
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men tas om hand av personalen. Alla ytor på återvinningscentralen, förutom 
upplagsytan, är asfalterad.

Buller bedöms främst uppstå vid trafik till och från återvinningscentralen, 
vid rangering av containrar samt när avfallet slängs i tomma containrar. En 
bullerberäkning har genomförts och visar som högst 34.2 dBA vid bostad 
och 53.2 dBA vid skola. För att minska påverkan kommer 
återvinningscentralen fortsatt att arbeta med att begränsa kraftiga 
momentana ljud som uppstår när avfall slängs i tomma lastväxlarflak eller 
vid rangering av lastväxlarflak. 

Mycket små störningar av lukt uppkommer. Inget matavfall eller annat 
kärlavfall får lämnas på återvinningscentralen.

Hammarö återvinningscentral kommer att anpassa sig till det nya tillståndet 
så snart som möjligt. Inga fysiska förändringar kommer att göras för att 
anpassa dagens verksamhet till det nya tillståndet.

Yttranden

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden anser att en oljeavskiljare ska installeras på 
dagvattennätet vid återvinningscentralen. En oljeavskiljare krävs för att 
förhindra utsläpp av oljeprodukter till dike och recipient (Skoghallsådran). 
Vid läckage av olja och hydraulolja kan det påverka bl.a. flora och fauna i 
de områden där dagvatten rinner ut.

Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen anser att kommunen ska redogöra för vilka försiktighetsmått 
de kan vidta för att ljudnivåerna inte ska överskridas för de tidpunkter då 
skollokalerna används. Enligt den bullerberäkning kommunen genomfört 
överskrids ljudnivån vid skolan.

Länsstyrelsen anser att kommunen ska redovisa förslag på hur dagvattnets 
innehåll av olja och metaller kan minskas. Länsstyrelsen bedömer att det är 
motiverat att avskilja olja då verksamheten vid återvinningscentralen 
medför en risk för utsläpp av olja till dagvattnet. Analyserade prover visar 
även på höga metallhalter och kommunen bör därför redogöra för vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska metallhalterna i dagvattnet. 
Kommunen bör även redovisa var i dagvattensystemet som vattenproverna 
är tagna.
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Kommunens bemötande av yttranden 
Kommunen anser att buller ligger på en godtagbar nivå och att inga 
ytterligare försiktighetsmått för att ljudnivåer inte ska överskrida föreslagna 
värden behöver vidtas. För att styrka detta bifogas en mer detaljerad 
redovisning av bullerberäkningen där det framgår att nivåerna inte 
överskrids vid skollokalerna. På baksidan av skolan, där det inte är skolgård, 
sam de delar av byggnaderna som används av Hammarö kommuns 
serviceförvaltning överskrider det beräknade värdet 50 dBA. Detta bör inte 
medföra att återvinningscentralen behöver begränsa sina bullernivåer, 
eftersom dessa områden inte används för lek, rekreation eller pedagogisk 
verksamhet.

Kommunens bedömning är att utsläpp i dagvatten är på godtagbar nivå. 
Motivering till detta finns i tidigare redovisade 
miljökonsekvensbeskrivning. Rutiner för att minimera utsläpp av olja vid 
läckage finns. Provtagning på dagvattnet har tagits i en brunn på 
återvinningscentralens fastighet, innan ledningarna går ihop med 
kommunens övriga dagvattenledningar. Platsen valdes eftersom den endast 
påverkas av återvinningscentralens verksamhet, och för att den samlar 
vatten från de delar av återvinningscentralen som är mest påverkade av 
föroreningar från både avfall och trafik.
Motivering till beslutet
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att kommunen 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. 9 § miljöbalken.

Tillåtlighet

Tillståndets omfattning
Verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 50 § samt kod 90.50 B i 
miljöprövningsförordning (2013:251). Koden innebär tillståndsplikt för ” att 
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av bilbatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall. ”
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Verksamheten är även anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § samt kod 90.40 
C i miljöprövningsförordning (2013:251). Koden innebär anmälningsplikt 
för ”att lagra ickefarligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Val av plats 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska för verksamhet som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lokaliseringen av verksamheten till fastigheten Mörmon 5:54 samt del av 
Mörmon 5:33 skulle få följande effekter för människors hälsa och miljön.

Verksamheten ger upphov till buller från transporter och hantering av avfall. 
Avståndet till närmaste bostäder är långt och Miljöprövningsdelegationen 
bedömer att buller för boenden inte är utgör någon olägenhet av betydelse. 
Däremot gränsar avfallsanläggningen till förskole- och skolverksamhet. 
Under tid då förskole- och skolverksamhet pågår har dock kommunen visat 
att man klarar Naturvårdsverkets riktvärden utan att behöva vidta extra 
skyddsåtgärder. Miljöprövningsdelegationen anser därför att lokaliseringen 
av återvinningscentralen kan godtas.

Kommunen har bedömt att vattenkvaliteten i Skoghallsådran inte påverkas 
av dagvattenutsläppen från anläggningen och att rening inte är befogad. 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att utsläppen är små men delar 
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning att en oljeavskiljare är en rimlig 
skyddsåtgärd och föreskriver därför ett villkor om detta. Även detaljplanen 
förespråkar en oljeavskiljare.

En risk för människors hälsa och miljön, med anläggningar som hanterar 
stora mängder avfall och där farligt avfall ingår, är brand. Anläggningen 
ligger också inom riskområde för översvämning. Detaljplanen uppger att 
översvämningsrisken hanteras genom en beredskap att flytta bort behållare, 
containers och upplag med lagrat avfall vid prognos om stigande 
vattennivåer i Vänern. Nya byggnader ska uppföras med en lägsta nivå för 
färdigt golv på +46,5 möh (RH00). Miljöprövningsdelegationen föreskriver 
att kommunen i samråd med Räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten ska 
ta fram en plan för beredskap för brand, olyckor och översvämning.  
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Samlad bedömning av lokalisering
Miljöprövningsdelegationen anser att den föreslagna lokaliseringen, med de 
försiktighetsmått, den hushållning med råvaror och energi samt de 
produktval som kommunen föreslagit, jämte ändamålsenliga villkor uppnår 
ändamålet med verksamheten med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön.

Hushållningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken ska hushållningsbestämmelserna 
i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas i de fall som gäller ändrad användning 
av mark- eller vattenområden. Med sådan ändring avses att verksamheten 
eller effekten av den har en sådan varaktighet att det ska kunna anses vara 
fråga om en ändrad användning av området. Bestämmelsen gäller således 
inte helt tillfälliga verksamheter. 

Den ansökta verksamheten är enligt Miljöprövningsdelegationen av sådan 
varaktighet att bestämmelserna är tillämpliga. 

Området för lokaliseringen är inte av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 
Däremot omfattas Hammarö kommun i sin helhet av riksintresse enligt 
4 kap. 2 § miljöbalken (Vänern med öar och strandområden). Enligt 4 kap. 
miljöbalken får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till 
stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter. Miljöprövningsdelegationen bedömer att 
verksamheten inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

Planförhållanden
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken får tillstånd inte ges i strid med 
gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock 
göras, om syftet med planen eller bestämmelsen inte motverkas.

Den verksamhet som avses i tillståndet strider inte mot gällande detaljplan 
dit verksamheten ska lokaliseras, detaljplan för del av Mörmon 5:33 m.fl 
Återvinningscentral, som vann laga kraft den 14 april 2011. 

Miljökvalitetsnormer
Av 2 kap. 7 § miljöbalken framgår att vid prövning av tillstånd för en 
verksamhet som bland annat kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att 
en miljökvalitetsnorm inte följs, får verksamheten tillåtas endast under vissa 
förutsättningar.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att kommunens verksamhet inte 
bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överträds.
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Miljömål
Verksamheten bedöms inte motverka möjligheten att uppnå de nationella 
miljömålen.

Villkor

Allmänna villkoret (villkor 1)
Villkoret syftar till att binda kommunen vid de åtaganden som gjorts i 
ansökan och under ärendets handläggning. Det innebär att kommunens 
åtaganden och utfästelser blir bindande även om de inte kan kopplas till 
något specificerat villkor.
 
Avfallskategorier (villkor 2)
Bedömningar och avvägningar för tillåtligheten av verksamheten bygger 
bl. a på vilka avfallsslag som avses hanteras på anläggningen. Det kan dock 
inträffa att annat slag av avfall önskas tas emot. Miljöprövningsdelegationen 
bedömer att det är rimligt att kommunen ges den möjligheten men under 
förutsättning att tillsynsmyndigheten godkänner det.
Ytor för lagring och hantering (villkor 3)
Villkoret syftar till att skydda mark och grundvatten från föroreningar.

Tillträde (villkor 4-6)
För att hindra okontrollerat tillträde till anläggningen och konsekvenser av 
detta anser Miljöprövningsdelegationen att villkor om detta ska föreskrivas.

Utsläpp till vatten (villkor 7)
Miljöprövningsdelegationen delar Miljö- och byggnadsnämndens 
uppfattning att en oljeavskiljare ska installeras, i syfte att minimera utsläpp 
av föroreningar till recipienten från dagvatten. 

Utsläpp till luft mm (villkor 8)
Olägenheter för omgivningen kan uppstå till följd av verksamheten, till 
exempel i form av dålig lukt, skadedjur och damning. 
Miljöprövningsdelegationen anser att det finns skäl att föreskriva städrutiner 
och att om olägenheter ändå uppkommer så föreskrivs att åtgärder ska 
vidtas.

Buller (villkor 9)
De föreskrivna nivåerna är de som normalt föreskrivs som villkor. 
Miljöprövningsdelegationen beslutar i enlighet med kommunens förslag att 
värdena även ska omfatta fordon på tomgångskörning. Med hänsyn till 
närheten till förskola- och skola ska värdena även gälla för dessa under den 
tid som verksamhet bedrivs. 
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Beredskapsplan (villkor 10)

Mot bakgrund av anläggningens lokalisering i närheten av förskole- och 
skolverksamhet, närhet till Skoghallsådran och att verksamheten delvis är 
belägen inom ett område med risk för översvämning är det viktigt att 
hantering och lagring sker på ett sätt som minimerar risk för olyckor. 
Räddningstjänsten är den myndighet som har de mest omfattande 
kunskaperna inom området varför Miljöprövningsdelegationen bedömer att 
kommunen ska ta fram en beredskapsplan i samråd med Räddningstjänsten 
men även med tillsynsmyndigheten.
Planen bör bl. a innehålla lagringsinstruktioner, såsom avgränsning av 
mängder, skyddsavstånd till intilliggande avfall, brandgator m.m. Planen 
bör även innehålla uppgifter om lämpliga brandbekämpningsmetoder och 
omhändertagande av släckvatten samt instruktioner i händelse av 
översvämning. Planen bör ses över med ett intervall på minst vart tredje år 
samt vid förändringar i verksamheten som kan påverka beredskapen.

Återställning (villkor 11)
När verksamheten avslutas är det viktigt att allt lagrat avfall, lagringskärl 
mm tas omhand. 

Kontrollprogram (villkor 12)
Tillståndet ska innehålla ett villkor med krav på aktuellt kontrollprogram. 
Kontrollprogrammet ska redovisa hur kommunen avser att kontrollera att 
villkoren i tillståndet följs.

Delegationer
Miljöprövningsdelegationen får med stöd av 19 kap. 5 § första stycket 9 och 
22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåta åt tillsynsmyndigheten att 
fastställa villkor av mindre betydelse. 
Miljöprövningsdelegationen anser att tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet 
att föreskriva ytterligare villkor gällande oljeavskiljarens utformning och 
dimensionering (villkor 7), åtgärder mot olägenheter såsom damning, 
skadedjur mm (villkor 8), revidering och uppdatering av beredskapsplan 
(villkor 10) och åtgärder vid verksamhetens avveckling (villkor 11). Mot 
bakgrund av ovanstående, och då villkoren kan anses vara av mindre 
betydelse, delegerar Miljöprövningsdelegationen till tillsynsmyndigheten att 
fastställa villkor inom dessa områden.

Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna 
villkor iakttas, verksamheten går att förena med de allmänna 
hänsynsreglerna och målen i miljöbalken och med en från allmän synpunkt 
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lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för 
området gällande kommunala översiktsplanen. Tillstånd kan därför lämnas 
till verksamheten.

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Länsstyrelsen i Örebro län. 
Ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutets 
diarienummer. Skriv också vilken ändring i beslutet som begärs och varför 
det ska ändras. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 6 december 
2017, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen 
vid Nacka tingsrätt för prövning. Ytterligare upplysningar lämnas av 
Länsstyrelsen.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Örebro län. I beslutet har deltagit Björn Pettersson, ordförande och 
Jonas Georgsson, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Carina Regborn, 
miljöhandläggare. 

Björn Pettersson Jonas Georgsson

Kopia:
Miljö- och byggnadsnämnden, Hammarö kommun
Länsstyrelsen i Värmlands län
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Aktförvarare, Miljö- och byggförvaltningen
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Bilaga 1

Avfallsfraktion Insamling Behandling

Andrahandsvaror Saker som är i skick 
att återanvändas 
samlas in i 
återvinningscentralens 
lokaler.

Återanvändning

Möbler Samlas in i 
lastväxlarflak.

Förbränning

Däck med fälg Samlas in i 
lastväxlarflak.

Materialåtervinning

Däck utan fälg Samlas in i 
lastväxlarflak. För 
däck utan fälg gäller 
producentansvar

Materialåtervinning

Förpackningar och 
tidningar

Samlas in av 
Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, 
enligt 
producentansvaret. 
Återvinningscentralen 
upplåter plats åt dessa 
behållare men hanterar 
inte avfallet

Materialåtervinning

Farligt avfall Kemikalier, färgavfall, 
lack, lim m.m. samlas 
in och sorteras i en 
byggnad med 
invallning som samlar 
upp eventuellt läckage. 
Sortering sker av 
återvinningscentralens 
personal.

Blandat

El-avfall Samlas in på 
återvinningscentralen 
under tak. Insamlat 
material går till 
elkretsen, enligt 
producentansvaret.

Blandat
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Metallskrot Samlas in i 
lastväxlarflak

Materialåtervinning

Ädelmetaller Samlas in i behållare 
med lock.

Materialåtervinning

Träavfall Samlas in i 
lastväxlarflak.

Energiåtervinning

Brännbart avfall Samlas in i 
lastväxlarflak

Energiåtervinning

Wellpapp Samlas in i 
lastväxlarflak.

Materialåtervinning

Ris och grenar Samlas in i 
lastväxlarflak

Energiåtervinning

Impregnerat trä och 
slipers

Samlas in i 
lastväxlarflak som 
blandad fraktion

Energiåtervinning

Gips Samlas in i 
lastväxlarflak

Materialåtervinning

Trädgårdsavfall Samlas in i 
lastväxlarflak

Biologisk behandling

Ej brännbart Samlas in i 
lastväxlarflak

Deponering

Asbest Samlas in i sluten 
container. Inlämnat 
material ska vara 
omslutet i minst två 
lager med plast.

Deponering

Vitvaror Samlas in på 
återvinningscentralen. 
Insamlat material går 
till elkretsen, enligt 
producentansvaret.

Materialåtervinning

Sten och betong Samlas in i 
lastväxlarflak.

Materialåtervinning


