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Miljöprövningsdelegationen 
 

 Ragn-Sells AB 
Box 218 
433 24 Partille 

 

Tillstånd enligt miljöbalken till återvinnings- och komposterings-
anläggning vid Kartåsen 1:1 i Lidköping 
Klassificering: 37-1 B, 90.003-1 B, 90.005-1 B 
 
Beslut 
 
Miljöprövningsdelegationen lämnar Ragn-Sells AB (org.nr 556057-3452) 
tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på fastigheten 
Kartåsen 1:1 i Lidköpings kommun. Tillståndet omfattar  
 
a. framställning av högst 75 000 ton bränsleflis per år, 
b. sortering och fragmentering av högst 25 000 ton industri- och byggnadsavfall 

per år,  
c. mellanlagring av högst 10 000 ton farligt avfall per år, huvudsakligen bestå-

ende av slipers, förorenade jordar samt elektriskt och elektroniskt avfall ( el-
avfall). Vid ett och samma tillfälle får högst 1 000 ton farligt avfall lagras, 

d. behandling av högst 10 000 ton per år uppgrävda massor (ej farligt avfall) 
genom siktning, jordtvätt, stabilisering/solidifiering, geokinetik eller biolo-
gisk behandling, 

e. behandling av lätt nedbrytbart organiskt avfall i sluten komposteringsanlägg-
ning. I anläggningen får högst 10 000 ton avfall (inklusive stödmaterial) 
strängkomposteras per år. Alternativt kan högst 40 000 ton avfall (inklusive 
stödmaterial) per år hygieniseras t.ex. genom uppvärmning till +70o C i en 
timma eller annan jämförbar hygienisk standard enligt för tiden gällande 
hygieniseringskrav. 

 
Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Prövotid och provisoriska föreskrifter  
Miljöprövningsdelegationen uppskjuter med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken 
avgörandet av vilka slutliga villkor som skall gälla för behandling av förorenat 
vatten, hygienisering av avfall i komposteringsanläggningen samt tillverkning av 
jord och jordförbättringsprodukter. 
 
Bolaget skall under prövotiden genomföra följande utredningar  
 
U1. Undersökning och förslag till hantering av avlett vatten från verksamheten. 

Utredningen skall omfatta följande delströmmar  
• överskottsvatten från komposteringsanläggningen,  
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