
   Sid 1 (118)
Mål nr M 1719-07 DOM 
            (M 1544-07) 2008-05-30 

meddelad i 
Nacka Strand 

   

NACKA TINGSRÄTT 
Enhet 4, Miljödomstolen 

  
 

 

Dok.Id 86781 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 
SÖKANDE 
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, 556076-8516, Box 585, 197 25 Bro 
  
Ombud: advokaten Magnus Fröberg, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, 
Strandvägen 7 B, 114 56 Stockholm 
  
SAKEN 
Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet inom avfallsanläggningen Högbytorp, 
område 1, m.m. 
 
 
Ao: 128/129         x:6603800         y:1603500       Avd 11 I SV 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

 

Tillstånd 

 

Verksamheten på område 1 

Miljödomstolen lämnar Ragn-Sells Avfallsbehandling AB tillstånd för befintlig och 

ändrad verksamhet inom Område 1, Högbytorp, på fastigheterna Klöv och Lilla 

Ullevi 1:7 och Bro Önsta 2:10 i Upplands Bro kommun genom att  

 

dels få ta emot och behandla på sätt som anges i ansökan maximalt per år 

• 500 000 ton icke-farligt avfall 

• 15 000 ton oljeförorenade massor (klassificerade som farligt avfall) 

• 15 000 ton impregnerat träavfall (klassificerat som farligt avfall), och 

• 5 000 ton flytande och slamformiga avfall (klassificerade som farligt avfall) 

 

varav får mellanlagras vid ett och samma tillfälle maximalt 

• 200 000 ton obehandlat icke-farligt avfall 

• 5 000 ton obehandlade oljeförorenade massor 

• 10 000 ton obehandlat impregnerat trä 

08-561 656 00  08-561 657 99 Box 1104 
131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 
20 E-post: nacka.tingsratt@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

måndag – fredag 
08:30-16:00 
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dels få ta emot och behandla förorenat vatten från övriga områden inom Högbytorp 

 

dels få ta emot jord, fyllnadsmassor, schaktmassor och inert avfall för tillverkning 

av jord och slutåterställning av deponin. 

 

Sökandens ansökan i den del den avser att få mottaga och omlasta latrin för avled-

ning via spillvattennätet till Käppala reningsverk avslås. 

 

Prövotiden 

Miljödomstolen förordnar om att prövotiden avslutas och att slutliga villkor fast-

ställs i enlighet med vad som framgår nedan under rubriken Villkor i prövotidsmå-

let.  

 

Ändring av villkor 

Miljödomstolen förordnar att villkor 15 i Koncessionsnämndens beslut den 6 april 

1992 nr 51/92, i den lydelse villkoret har efter miljödomstolens dom den 28 sep-

tember 1999 i mål 91-99, skall ha följande lydelse 
 
15.  Lakvattnet, utom lakvattnet från specialdeponin, skall tas om hand lokalt inom 

      Högbytorps avfallsanläggning. 

 

Villkor och bemyndiganden avseende verksamheten inom område 1  

 

Allmänt villkor 

1.   Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten - inbegripet 

      åtgärder för att minska störningar för omgivningen – bedrivas i huvudsaklig 

      överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig. 

 

Generella villkor för ytor som används för mellanlagring och behandling: 

2.   Ytor på sluttäckt deponidel och ytor utanför deponin som används för mellan- 




