STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 9, miljödomstolen, rotel 9

DOM
2006-06-21
meddelad i Stockholm

Mål nr M 30040-05

SÖKANDE
Dala Specialavfall AB, 556012-1666, Gesällgatan 4, 781 71 Borlänge
Ombud: advokat Magnus Fröberg, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, Strandvägen 7 B,
114 56 Stockholm
SAKEN
Tillstånd enligt miljöbalken för en anläggning för behandling av farligt avfall (SNI-kod
90.006-1) och mellanlagring av farligt avfall SNI-kod 90.005-1) i Borlänge kommun,
Dalarnas län.
Koordinater: x:6706680; y: 1479340; Karta 13 F SO; Avrinningsområde 53:III; Avd V
_____________

DOMSLUT
Miljödomstolen lämnar Dala Specialavfall AB tillstånd enligt miljöbalken till mottagning
och behandling av högst 15 000 ton farligt avfall bestående av vattenhaltigt oljeavfall per
år samt till mellanlagring av högst 2 100 ton farligt avfall vid varje enskilt tillfälle.
Följande villkor gäller för tillståndet.
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 i ansökningshand lingarna eller i övrigt i ärendet.
2. Om klagomål på luktstörningar uppkommer skall åtgärder vidtas omedelbart.
3. Personalen vid anläggningen skall ha god kunskap om hanteringen av petrole-

umprodukter, kemikalier och farligt avfall i fråga om risker vid hantering och
åtgärder vid olyckor
4. Brandsläckningsutrustning, utrustning för uppsamling av spill och läckage från

verksamheten t.ex. täckning av brunnar samt absorptionsmedel skall finnas lätt tillgängligt inom anläggningen.
5. Mellanlagring och hantering av farligt avfall skall ske inom och på ytor av

beständigt material utan anslutning till dagvatten- eller spillvattennät.
6. Anläggningen skall vara inhägnad. Utanför ordinarie arbetstid skall grinden hållas

låst.
7. Avfall innehållande PCB skall lagras på speciell plats med täta ytor. Eventuellt spill

eller läckage från avfall innehållande PCB skall ledas till ett slutet system och
omhändertas.
8. Spill från verksamheten skall omhändertas som farligt avfall.
Postadress
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

Gatuadress
Fleminggatan 14

Telefon
08-657 50 00

Telefax
08-657 56 28

Expeditionstid
måndag-fredag
09.00-12.00 13.00-15.00

DOM

Mål nr M30040-05

2

9. Utsläpp av vatten från behandlingsanläggning för förorenat vatten som avleds till

reningsverk genom spillvattennätet skall som riktvärde* och månadsmedelvärde
understiga följande halter och som gränsvärde följande maximala totalmängder per
år.

Ämne

Halt (mg/l)*

Halt (mg/l)**

Kg/år

Kvicksilver

0,001

0,001

0,035

Bly

0,05

0,05

1,75

Kadmium

0,001

0,0005

0,035

Koppar

0,2

0,5

0,7

Krom

0,1

0,05

3,5

Nickel

0,5

0,05

17,5

Zink

0,5

0,5

17,5

Oljeindex

50

50

1750

*Till och med 2007-06-30
**Från och med 2007-07-01
10. Bullerbidraget från verksamheten skall begränsas så att det som riktvärden inte ger

upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
-

50 dB(A) vardagar, måndag - fredag. dagtid (kl.07-18)

-

40 dB(A) samtliga dygn nattetid (kl. 22-07)

-

45 dB(A) övrig tid

Momentana ljud från verksamheten får nattetid vid bostäder som gräns värde inte
överstiga 55 dB(A).
11. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall detta senast en
månad före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Senast ett år efter
anmälan skall en efterbehandlingsplan lämnas in till tillsynsmyndigheten. Planen
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skall omfatta efterbehandlingen av eventuella förorenade mark- och vattenområden,
rengöring av cisterner/tankar samt kvittblivning av kemiska produkter, farligt
avfall, övrigt avfall, skrotavfall m.m.
Säkerhet
För att säkerställa att skyldigheterna enligt detta tillstånd fullföljs, vad gäller erforderliga
avslutnings- eller efterbehandlingsåtgärder, skall verksamhetsutövaren hos Länsstyrelsen i
Dalarnas län ställa säkerhet för kostnader om 800 000 kr. I fråga om slaget av säkerhet
gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Tillståndet får inte tas i anspråk innan säkerhet har
ställts.
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.
Verkställighet
Denna dom får tas i anspråk utan hinder för att den inte vunnit laga kraft sedan bolaget
ställt ovan angiven säkerhet.

