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Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring och 
bearbetning av icke-farligt avfall samt 
mellanlagring av farligt avfall vid Ragn-Sells AB, 
Karlstad kommun 
SNI-kod: 37-1, 90.002-3, 90.008-2, 90.005-1 
Fr.o.m. 1 januari 2008: 90.420 och 90.50 
Beslut 

Tillstånd 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, nedan kallat MPD, lämnar  
Ragn-Sells AB (556057-3452), nedan kallat bolaget, tillstånd enligt 
miljöbalken (MB) att på fastigheterna Östanvinden 7 och 4 i Karlstad 
kommun: 

1. Återvinna icke-farligt avfall genom bearbetning och mellanlagring till 
en mängd av maximalt 40 000 ton per år (SNI-kod 37-1 och 90.002-3)  

2. Förbehandla elektriskt- och elektroniskt avfall i en mängd av maximalt 
1 000 per år (SNI-kod 90.008-2) 

3. Mellanlagra farligt avfall till en mängd av maximalt 5000 ton per år och 
med den fördelning av avfallstyp och årsmängd som framgår av  
tabell 1, bilaga A. Lagringsmängden får maximalt uppgå till 500 ton vid 
ett och samma tillfälle. Mängden avfall av varje avfallstyp får dock inte 
vid ett och samma tillfälle överstiga den mängd som anges som 
årsmängd i tabell 1, bilaga A 

Verksamheten klassificeras enligt bilagan till förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med SNI-koderna 37-1, 90.002-3, 
90.008-2 och 90.005-1. Genom ändring (SFS 2007:647) av förordningen 
vilken träder i kraft 2008-01-01 blir koderna 90.420 (B) och 90.50 (B). 

Tillståndet omfattar avfallsslagen tillhörande avfallsgrupperna enligt  
bilaga A till detta beslut med undantag av nedanstående avfallsslag:  

• 01 03 04 (syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm) 
• 01 03 05 (annat gruvavfall innehållande farliga ämnen) 
• 01 03 07 (annat gruvavfall innehållande farliga ämnen från 

fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltig mineral) 
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• 01 04 07 (avfall innehållande farliga ämnen från fysikalisk och 
kemisk behandling av icke-metallhaltig mineral) 

• 01 05 05 (oljehaltigt borrslam och annat borravfall) 
• 01 05 06 (borrslam och annat borravfall innehållande farliga ämnen) 
• 10 03 29 (avfall från behandling av saltslagg)  
• 10 14 01 (kvicksilverhaltigt avfall från rökgaskondensering)  
• 16 01 04 (uttjänta fordon) 
• 16 04 01 (kasserad ammunition) 

Villkor för verksamheten 
Allmänt 
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten i huvudsak 

bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit 
sig i ärendet. 

2. Verksamheten skall bedrivas så att olägenheter i form av lukt, damning 
och skadedjur undviks. Om olägenheter trots det uppkommer skall 
motverkande åtgärder snarast vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Buller  
3. Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till 

högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde* utomhus vid närmaste bostäder 
än: 

Dagtid (mån-fre) (07.00-18.00) 50 dB(A)
Nattetid (22.00-07.00) 40 dB(A)
Övrig tid  45 dB(A)

Momentana ljud nattetid får ej överstiga 55 dB (A). 

Mellanlagring 
4. Förvaring av farligt avfall och kemikalier skall ske nederbördsskyddad 

inom låsbart område och på hårdgjord, invallad yta med slutet avlopp.  

5. Cisterner skall vara invallade och påkörningsskyddade. Invallningarna 
skall rymma största cisternens volym plus 10 % av övrig lagrad volym.  

6. Mellanlagring och sortering av icke-farligt avfall skall ske på hårdgjorda 
ytor.  

7. Lagring av brandfarliga varor skall ske åtskilt från brännbart avfall. 

Dagvatten 
8. För provtagning av utgående dagvatten från slam- och oljeavskiljare 

skall en provtagningspunkt fastställas och utformas i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

Spolhall 
9. För provtagning av utgående tvättvatten från fordonstvätten skall en 

provtagningspunkt fastställas och utformas i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 
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