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SÖKANDE 
Ragn-Sells Recycling AB, 556057-3452 
Marieholmsgatan 74 
415 02 Göteborg 
  
Ombud: Tommy Ohlsson 
Ragn-Sells 
Heljestorp 150 
462 93 Vänersborg 
 
SAKEN 
Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken vid avfallsanläggning i Marieholm 
på fastigheterna Gamlestaden 35:10 och 35:13 i Göteborgs kommun 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen lämnar Ragn-Sells Recycling AB tillstånd 

(ändringstillstånd) enligt miljöbalken till ändrad verksamhet, på fastigheterna 

Gamlestaden 35:10 och 35:13, enligt nedan (ändringar jämfört tillstånd meddelat av 

dåvarande miljödomstolen i deldom den 21 oktober 2008 i mål M 2660-07 

markerade i kursiv stil): 

I. mottaga, mellanlagra, behandla och återvinna maximalt 70 000 ton icke-farligt 

avfall per år, mängden icke farligt avfall som behandlas innan förbränning 

eller samförbränning får dock inte överstiga 75 ton per dygn eller 18 750 ton 

per år 

II. mottaga, mellanlagra och behandla maximalt 60 000 ton farligt avfall per år 

III. bedriva för verksamheten erforderlig hamnverksamhet. 

IV. Förutom de mängder som framgår av punkterna I och II ovan mottaga och 

omlasta maximalt 200 000 ton per år icke-farligt avfall som utgörs av mudder-

massor, förorenade jordar, schaktmassor samt liknande avfall. 
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Villkor 

För den genom denna dom tillståndsgivna ändrade verksamheten ska följande 

villkor gälla. 

 

Utsläpp av dagvatten 

16. Dagvattenbrunnar ska vara varaktigt färgmarkerade och får inte blockeras. 
Absorptionsmedel samt anordningar för att snabbt täta dagvattenbrunnarna ska 
finnas lätt tillgängliga och användas vid spill eller risk för spill. 

 
17.  Vatten som uppkommer från kör- och verksamhetsytor utomhus, se gul 

markering i domsbilaga 1, ska före avledning till Göta älv behandlas i en 
reningsanläggning som består av grovslamavskiljare, finslamavskiljare och en 
oljeavskiljare, eller anläggning med motsvarande funktion. Efter oljeavskiljaren 
ska vattnet ledas till avskiljare med tekniskt filter eller motsvarande, för 
omhändertagande av tungmetaller och suspenderat material. 

 
Vid avledning till Göta älv får utsläppet vid normal drift inte överstiga följande 
halter som årsmedelsvärde. 
 

Ämne/parameter Årsmedelvärde 
Arsenik 16 µg/l 
Bly 28 µg/l 
Kadmium 0,9 µg/l 
Koppar 10 µg/l 
Krom 7 µg/l 
Kvicksilver 0,07 µg/l 
Nickel 68 µg/l 
Zink 30 µg/l 
Oljeindex 1 mg/l 
TOC 60 mg/l 
Suspenderat material 25 mg/l 

 
Utsläppet ska kontrolleras genom provtagning minst månadsvis med 
undantag för månader då inget utgående vatten uppkommer. Analys och 
provtagning ska ske i enlighet med svensk standard eller likvärdig 
provtagnings- och analysmetod. Analysen ska ske på ofiltrerade prov om 
inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 
 
Takvatten ska ledas direkt till Göta älv. 
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Skredrisk 
18. En karta ska finnas på plats över området där de olika belastningszonerna 

tydligt framgår. 
 

19. Tydliga skyltar som anger belastningsrestriktioner ska finnas inom området. 
Vid lagringsutrymmet ska tydliga markeringar finnas som visar hur mycket 
material som kan belasta de olika områdena. 

 
20.  Vid framtida förändringar av förutsättningar som påverkar stabiliteten för 

området, till exempel vid byggnation, vid förändringar av markbelastningar 
eller vid muddring i älven/förändring av släntgeometrin, ska stabiliteten utredas 
utifrån gällande regelverk. 

 
Hamnverksamhet - Lastning/lossning 
21. Vid mottagning och lastning av massor från och till båt eller pråm ska 

skyddsåtgärder vidtas som förhindrar att spill sker till vattnet. 
Tillsynsmyndigheten kan fatta beslut om specifika åtgärder för att vid behov 
förhindra att avfall hamnar i vattnet. 

 
Transporter 
22. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta med att minska 

miljö- och klimatpåverkan från transporter. Som stöd för detta arbete ska en 
handlingsplan finnas och följas. Handlingsplanen ska i möjligaste mån omfatta 
alla slag av transporter som följer av verksamheten. Handlingsplanen ska 
innehålla mål för minskning av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. 
Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet har 
tagits i anspråk. Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av 
tidpunkten om det finns särskilda skäl. Planen ska därefter uppdateras minst 
vart tredje år om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 

 
23. Vid upphandling av transporter ska verksamhetsutövaren efterfråga fordon som 

drivs med el eller förnybara drivmedel och, om möjligt, välja järnvägs-
transporter framför sjöfarts- och vägtransporter. 

 
Kontroll 
24. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska möjliggöra en bedömning av om villkoren följs. I programmet 
ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett förslag till 
kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter 
att tillståndet har tagits i anspråk. 
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Delegering av beslut om villkor 
Mark- och miljödomstolen överlåter i enlighet med 22 kap. 25 § tredje stycket 
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor enligt följande. 
 
D2. Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att besluta om åtgärder för att minska risken 

för olyckor och spill i samband med lastning och lossning till båt/pråm. 
 
D3. Tillsynsmyndigheten får bestämma att uppdateringen av handlingsplanen för att 

minska utsläpp av luftföroreningar ska ske under andra intervall. 
 

Övriga villkor 

Tidigare meddelade tillståndsbestämmelser för verksamheten gäller i tillämpliga de- 

lar (se domsbilaga 2). 

_____________ 
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BAKGRUND 

Den verksamhet Ragn-Sells Recycling AB, tidigare Ragn-Sells AB, (hädanefter 

även kallat Ragn-Sells eller bolaget) bedriver vid anläggningen i Marieholm, 

Göteborgs kommun, består av infartskontroll, mottagning och lagring av massor 

och annat material. Aktuella fastigheter ägs av bolaget och avfallsverksamhet har 

bedrivits på dem sedan 2012. Hamnverksamheten kom igång under 2015. Inom 

anläggningen pågår verksamhet vardagar kl. 06.00 - 18.00. Under övrig tid på 

vardagar samt under helger beräknas transporter till och från anläggningen ske på 

den tid på dygnet som passar tranportlogistiken. I undantagsfall kan viss 

jourverksamhet förekomma. Vid större saneringsarbeten kan lossning/lastning av 

material via hamnen ske dygnet runt.  

 

Denna ansökan syftar till att åstadkomma en rationell anläggning för omlastning av 

i första hand massor som uppkommer i Göteborg i de stora infrastrukturprojekten 

som pågår. Ett syfte med omlastningsanläggningen är att förbättra trafiksituationen 

och att kunna optimera transporterna. 

 

 
TIDIGARE AVGÖRANDEN 

Dåvarande miljödomstolen (Vänersborgs tingsrätt) lämnade genom deldom den 21 

oktober 2008 (mål M 2660-07) Ragn-Sells AB tillstånd enligt miljöbalken att på 

fastigheterna Gamlestaden 35:10 och Gamlestaden 35:13, Göteborgs kommun, få 

I. mottaga, mellanlagra, behandla och återvinna maximalt 70 000 ton icke-farligt 

avfall per år, 

II. mottaga, mellanlagra och behandla maximalt 60 000 ton farligt avfall per år 

och 

III. bedriva för verksamheten erforderlig hamnverksamhet. 

 

För tillståndet fastställdes följande villkor. 

 



  Sid 6 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 99-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 
 
 

1.  Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 

angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet om inte annat 

framgår av nedanstående villkor. 

2. Personalen som hanterar farligt avfall ska ha god kunskap om hanteringen av 

petroleumprodukter, kemikalier och farligt avfall i fråga om risker vid 

hantering och åtgärder vid olyckor. 

3. Mellanlagring och hantering av farligt avfall ska ske inom och på täta ytor av 

mot aktuellt avfallsslag beständigt material och utan anslutning till dagvatten- 

och spillvattennät. 

4. Avfall innehållande PCB ska lagras på speciell plats med täta ytor. Eventuellt 

spill eller läckage från avfall innehållande PCB ska ledas till ett slutet system 

och omhändertas. 

5. Avfall med olika egenskaper som kan reagera med varandra ska hanteras och 

förvaras åtskilt. 

6. En förteckning över de avfallsslag som hanteras vid verksamheten ska 

upprättas och ges in till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att 

tillståndet tagits i anspråk. Förteckningen ska ange avfallsslag, avfallskod samt 

kort hanteringsbeskrivning för respektive typ av avfall. När ny typ av avfall 

avses att hanteras vid verksamheten ska förteckningen snarast uppdateras och 

redovisas till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten äger i denna del vid 

behov föreskriva de kompletterande skyddsåtgärder och villkor som ur 

miljösynpunkt kan anses behövliga (se nedan sid 5). 

7. Anläggningen ska vara inhägnad mot land. Utanför ordinarie arbetstid ska 

grinden hållas låst. 

8. Spill från hanteringen av farligt avfall ska omhändertas som farligt avfall. 

9. Maximalt 3 000 ton farligt avfall får mellanlagras samtidigt.  

10. Allt avfall ska hanteras och lagras så att störande lukt, damm eller ned-

skräpning inte uppstår eller att skadedjur lockas till platsen. Om klagomål 

uppkommer i något av dessa avseende ska lämpliga åtgärder vidtas omedelbart 

så att olägenheterna upphör. 

11. Verksamhetsområdet och närområdet runt anläggningen ska regelbundet städas. 
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12. Utrustning för sanering av utsläpp och brandsläckning ska finnas lätt tillgänglig 

där lagring och hantering av avfall sker. 

13. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än: 

— 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 

— 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl. 07-18) 

— 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

Momentana ljud nattetid (kl. 22-07) får maximalt uppgå till 55 dB(A). 

14. Vid flisning ska portarna till den lokal som flismaskinen står i hållas stängda. 

15. Vatten som uppkommer inomhus och dagvatten som uppkommer från 

verksamhetsytor och körytor utomhus ska före avledning till Göta älv 

behandlas i en slam- och oljeavskiljare. Vid avledning får som årsmedelvärde 

och riktvärde halten olja inte överstiga 5 mg/l (mätt som oljeindex) och TOC-

halten inte överstiga 150 mg per liter. 

 

Domstolen sköt med stöd 22 kap. 27 § miljöbalken upp frågan om vilka slutliga 

villkor som skall gälla i fråga om utsläpp av processvatten till recipient under en 

prövotid. Mark- och miljödomstolen avslutade prövotiden i beslut den 13 september 

2017 eftersom bolaget uppgett att processavloppsvatten inte kommer att släppas ut 

till recipient. 

 
ANSÖKAN 

Yrkanden 
Ragn-Sells Recycling AB har, som talan slutligen utformats, ansökt om tillstånd 
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken avseende ändrad verksamhet, på fastigheterna 
Gamlestaden 35:10 och 35:13, enligt nedan (ändringar markerade i kursiv stil): 
I. mottaga, mellanlagra, behandla och återvinna maximalt 70 000 ton icke-farligt 

avfall per år, mängden icke farligt avfall som behandlas innan förbränning 
eller samförbränning får dock inte överstiga 75 ton per dygn eller 18 750 ton 
per år 

II. mottaga, mellanlagra och behandla maximalt 60 000 ton farligt avfall per år 
III. bedriva för verksamheten erforderlig hamnverksamhet 
IV. förutom de mängder som framgår av punkterna I och II ovan mottaga och 

omlasta maximalt 200 000 ton per år icke-farligt avfall som utgörs av mudder-
massor, förorenade jordar, schaktmassor samt liknande avfall. 
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Förslag till villkor 
Bolaget har föreslagit att den ändrade verksamheten ska bedrivas i enlighet med 
tidigare fastställda villkor och att ett nytt villkor fastställs avseende utsläpp av 
dagvatten till Göta älv. 
 

Vatten som uppkommer från körytor och verksamhetsytor utomhus, se gul 
markering i bilagan i domstolens aktbilaga 47 (domsbilaga 1) ska före 
avledning till Göta älv behandlas i en reningsanläggning som består av 
grovslamsavskiljare, finslamsavskiljare och en oljeavskiljare, eller 
anläggning med motsvarande funktion. Efter oljeavskiljaren ska vattnet 
ledas till avskiljare med tekniskt filter eller motsvarande, för 
omhändertagande av tungmetaller och suspenderat material. Vid 
avledning till Göta älv får utsläppet, vid normal drift, inte överstiga 
följande halter, som begränsningsvärde och årsmedelvärde 

 

Ämne/parameter Årsmedelvärde 
Arsenik 16 µg/l 
Bly 28 µg/l 
Kadmium 0,9 µg/l 
Koppar 10 µg/l 
Krom 7 µg/l 
Kvicksilver 0,07 µg/l 
Nickel 68 µg/l 
Zink 30 µg/l 
Oljeindex 1000 µg/l 
TOC 60 mg/l 
Suspenderat material 25 mg/l 

 
Takvatten ska som tidigare ledas med direktutsläpp till älven. 

Verksamhetsbeskrivning 
Från framför allt de stora infrastrukturarbete som pågår i Göteborgsområdet 
kommer det att uppstå ansenliga mängder massor som behöver tas om hand. 
Massorna kan vara förorenade. 
 
Verksamheten kommer att bestå av mottagning av främst massor och sediment för 
omlastning. Tillståndsgiven verksamhet vid anläggningen i Marieholm, inklusive 
den ansökta ändringen, bedöms omfattas av följande lagrum och verksamhetskoder 
enligt miljöprövningsförordningen:  
⁃ 29 kap. 40 § verksamhetskod 90.100 
⁃ 29 kap. 42 § verksamhetskod 90.70 
⁃ 29 kap. 44 § verksamhetskod 90.90 
⁃ 29 kap. 48 § verksamhetskod 90.30 
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⁃ 29 kap. 50 § verksamhetskod 90.50 
⁃ 29 kap. 71 § verksamhetskod 90.440 
⁃ 24 kap. 1 § verksamhetskod 63.10 
 
Materialet kommer till anläggningen på pråmar/fartyg och enkelbilar (lastbilar) och 
omlastas till större fordon eller fartyg för vidare transport. Maximalt kommer ett 
fartyg åt gången att ligga vid kajen. Hamnverksamheten omfattar således 
omlastning från/till fartyg, mellan lastbil/lastbil med släp (trailer) och tåg och vice 
versa. I hamnverksamheten ingår lagring av materialet inför omlastningen. 
De avfallskoder som framförallt är aktuella för ändringstillståndet är följande: 
170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170506, 170508, 170904, 
191302, 191304, 191306, 200202, 200303. 

Mottagningskontroll och lossning 
Innan avfallen kommer till anläggningen inhämtas uppgifter om dess egenskaper 
från avfallsproducenten, som även genom signatur bekräftar de lämnade 
uppgifterna. När avfallet anländer till anläggningen kontrolleras att avfallet 
överensstämmer med lämnade uppgifter. Uppgifterna samlas i bolagets system för 
dokumentation över mottaget avfall. För att säkerställa att materialet innehåller det 
som handlingarna visar, eller om fler analyser krävs, kan ytterligare prov behöva 
tas. Utifrån analysresultaten görs en klassificering av avfallet. 
 
Förorenade massor som levereras med lastbil (enkelbil lastar ca 17 ton) vägs och 
registreras. Rutin för mottagning och registrering finns. Lassen tippas av och läggs 
upp på förutbestämda platser och när så krävs åtskilda från varandra. Skyltar 
anvisar var de olika materialslagen ska lagras. Massor klassade med halter över 
motsvarande känslig markanvändning (KM) lastas av och lagras inomhus. Massor 
med halter under KM-nivå lastas av och lagras utomhus. När erforderlig mängd 
uppnåtts i lagren lastas massorna upp med en hjullastare på trailer eller bil med släp 
(lastar ca 36 ton). Hjullastare tar ca 5 ton åt gången. 
 
De borttransporterade massorna skickas till godkända mottagare, företrädesvis i 
Norden. Vart beror på marknaden. Renare massor kan användas som konstruktions-
massor. Förorenade massor kommer att deponeras. Ragn-Sells har en egen deponi 
för deponering av farligt och icke farligt avfall i Vänersborgs kommun. Bolaget 
samarbetar även med andra bolag för avsättning av massorna. Bedömningen om att 
ca hälften av massorna kommer att transporteras via fartyg/pråm utgår från de 
förfrågningar och övrig omvärldsbevakning som bolaget har. 

Lagring 
Massorna avlastas på anläggningen för omlastning på lastbil och släp, trailer eller 
fartyg/pråm. Möjlighet för tågtransport finns men för närvarande finns ingen 
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mottagare av massor transporterade med detta transportsätt. Befintligt tillstånd 
medger att maximalt 3 000 ton farligt avfall får samtidigt lagras. Någon förändring i 
detta avseende är inte aktuell. 
 
Bolagets erfarenheter hittills av hanteringen av förorenade massor inomhus är att 
inget vatten uppkommer. Om det visar sig att vatten ändå uppkommer kommer 
detta att samlas upp och transporteras till godkänd avfallsmottagare. En sådan 
anläggning är Ragn-Sells anläggning i Vänersborg som hanterar både farligt och 
icke farligt flytande avfall. Inget förorenat vatten från hallen där förorenade massor 
hanteras kommer att ledas ut till älven, spillvattennätet eller någon annanstans. 

Hamn- och omlastningsverksamhet 
Fastigheten ligger i direkt anslutning till Göta älv vilket möjliggör transport till och 
från anläggningen med fartyg/pråm. Bolagets ser stora möjligheter och fördelar med 
att kunna transporten avfall och material med fartyg/pråm. Antal fartygsanlöp 
kommer att uppgå till ca 75 st. per år. Möjlighet till elanslutning av fartygen 
kommer att finnas. 
 
Inom fastigheten finns en pålgrundad betongkaj, som uppförts på 1960-1970-talet, 
av relativt god kvalité. Viss upprustning av kajen har gjorts. Vidare finns en pålad 
träkaj, som uppförts på 1950-1960-talet, av sämre kvalitet. Farleden i Göta älv har 
ett djup om ca 6 meter. För att möjliggöra utökad fartygstransport till och från 
anläggningen avser bolaget fortsätta att rusta upp befintlig kaj. Underhållsmuddring 
har nyligen gjorts och ytterligare muddring är därför inte aktuell. 
 
Förorenade massor som lastas av fartyg/pråm lastas ur genom att en s.k. 
långgrävare, (grävmaskin med förlängd arm), gräver ur materialet och lägger det på 
kajen och hjullastare kör materialet till respektive lagerplats. För att förhindra spill 
av avfall till Göta älv vid lastning kommer skydds- och försiktighetsåtgärder som 
spillskyddsplåtar, uppsamlingsrännor, länsar och adsorptionsmedel att användas. 
Det spill som hamnar på kajen skrapas/sopas upp. Om det regnar vid lossning eller 
lastning till pråm/fartyg kommer förorenat vatten att uppstå utanför byggnaden. 
Eftersom ytan mellan kajen och byggnaden där massor hanteras lutar in mot 
byggnaden rinner vattnet in i bygganden. Dagvattenbrunnar som finns mellan kajen 
och byggnaden kommer vid dessa lastningsarbeten att vara stängda (försedda med 
"tätting"). Vid behov kommer inrinnande vatten att tas om hand och skickas till 
godkänd mottagare. När lastning/lossning inte förekommer är dagvattenbrunnen 
öppen.  
 
Vid lastning på fartyg kör hjullastare fram materialet till kajen och grävare lastar 
materialet. Om lastning på tåg skulle bli aktuellt avser bolaget att lasta på 
motsvarande sätt som på fartyg. 
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Skyddsåtgärder och försiktighetsmått  

Rasrisk 
En omfattande geoteknisk undersökning genomfördes inför bolagets ansökan 2007. 
Syftet var att dimensionera grundläggning och byggnader samt att kontrollera om 
det föreligger någon rasrisk för den aktuella fastigheten. Slutsatsen av denna 
utredning var att stabiliserande åtgärder krävs för att minimera risk för ras till Göta 
älv. Säkerhetsfaktorn mot skred ut i Göta älv för befintliga förhållanden är 
beräkningsmässigt mycket låg. Överslag med vattennivån i Göta älv på +8,80 visar 
på en säkerhetsfaktor strax under 1,0, d.v.s. den är så låg att slänten 
beräkningsmässigt riskerar att inte hålla. 
 
För att utreda hur rasrisken ska kunna minimeras togs en detaljerad stabilitets-
utredning fram. Denna utredning föreslog att K/C pelare (kalkcementpelare) med en 
längd av 15 meter skulle installeras i skivor i en ca 10 meter bred zon inom ett 
område på 800 kvadratmeter. 
 
Det föreslogs också i den detaljerade stabilitetsutredningen att en fördjupad 
geoteknisk utredning skulle utföras. Den utfördes 2009. I denna dras slutsatsen att 
stabilitetssituationen inom området är tillfredsställande (enligt Skredkommissionens 
anvisningar rapport 3:95, fördjupad stabilitetsutredning "Nyexploatering") under 
förutsättning att beskrivna lastrestriktioner enligt tidigare utredning från 1971 även 
gäller för fortsatta ändamål. Det konstateras även att de i den detaljerade stabilitets-
utredningen föreslagna åtgärderna därför ej längre bedöms vara nödvändiga, utan 
den enda stabilitetshöjande åtgärden som nu föreslås är komplettering och 
upprustning av befintligt erosionsskydd mot Göta älv. Den rekommenderade 
upprustningen av erosionsskydd i området har utförts enligt konsultens anvisningar. 

Aktuell föroreningsstatus på fastigheterna 
Ragn-Sells har tidigare utfört provtagningar av aktuell fastighet. Under 2018 har 
bolaget låtit göra ytterligare markundersökningar genom Jordnära Miljökonsult AB. 
Sammanfattningsvis visar utredningen att det finns föroreningar och att ytterligare 
undersökningar bör göras. 

Dag- och ytvatten 
Dag- och ytvatten från nu berörda verksamhets- och körytor ska samlas upp och 
före avledning till Göta älv behandlas i en reningsanläggning som består av 
grovslamsavskiljare, finslamsavskiljare och en oljeavskiljare, eller anläggning med 
motsvarande funktion. Efter oljeavskiljaren ska vattnet ledas till avskiljare med 
tekniskt filter eller motsvarande, för omhändertagande av tungmetaller och 
suspenderat material innan det släpps ut i Göta älv genom befintliga vattenutlopp 
enligt kartbilaga daterad 20 januari 2021 (domstolens aktbilaga 47, domsbilaga 1).  
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Vid arbete på kajen med lossning eller lastning av massor så läggs spillskydd ut. 
Lutningen från dem är in på området - gulmarkerat område i nämnda kartbilaga. Det 
innebär att förorenat vatten som uppkommer på spillskyddet leds till 
reningsanläggningen. På motsatt sida av anläggningen, östra delen, är 
avgränsningen för uppsamling av dagvattnet, gulmarkerat område, vid en uppbyggd 
mur. Väster om muren sker verksamheten. På andra sidan muren finns ett nytt 
kontor och parkeringsplatser. Takvatten från kontoret och vatten från ytorna för 
personbilsparkering utanför muren avses inte ledas till reningsanläggningen utan 
leds direkt till Göta älv. 
 
Föreslaget villkor är anpassat till de nya riktvärdena som Göteborgs Stad, 
miljöförvaltningen tagit fram (Rapport 2020:13). Bolaget anser inte att det är 
motiverat att det ska vara lägre haltgränser för vissa månader. Med de föreslagna 
reningshalterna bedöms påverkan på Göta älv, med dess fauna och flora, bli 
försumbar. Provtagning och analys av utgående renat vatten ska ske minst 
månadsvis på ett representativ sätt med undantag då inget vatten uppkommer. Exakt 
hur provtagningen ska ske kan regleras i ett kontrollprogram som  
tillsynsmyndigheten beslutar om - vilket befintligt tillstånd medger. 

Grundvatten 
Som angivits ovan kommer all hantering ske inomhus eller utomhus på hårdgjord 
yta. Det innebär också att vatten från ytorna samlas upp och avleds, vilket minskar 
risken för att vatten tränger ned till grundvattnet. 

Riskanalys 
Risker med verksamheten bedöms som små och genom förebyggande åtgärder samt 
genom att vara förberedd på olika sätt kan riskerna och följdverkningarna av 
inträffade händelser minimeras. 

Skydd kontra vattennivån i Göta älv 
Enligt Göteborgs Stad Stadskanslis utredning "Extrema vädersituationer - hur väl 
rustat är Göteborg?" utredning maj 2006, har följande uppgifter om vattennivån i 
Göta älv angivits vid Lärjeholm (strax uppströms aktuell fastighet); 
2003 
Medelnivå:  +10,15 
Normalt HHW: +11,50 
Extremt HHW: +12,20 
Planeringsnivå: +12,30 
 
2100 (bedömning enligt SMF11) 
Normalt HHW +12,40 
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Extremt HHW +13,10 
 
Marknivån inom aktuell fastighet, såväl utomhus som inomhus i hallar, varierar från 
+11,60 till +12,00. Av uppgifterna ovan framgår att fastigheten vid extremt 
högvatten kommer att översvämmas. Någon möjlighet att invalla hela fastigheten 
bedöms inte som rimligt. Det finns inte heller någon anledning att säkra alla ytor 
från eventuell översvämning. Kör- och uppställningsytor utomhus kan utan större 
inverkan kortsiktigt stå under vatten. När det gäller delar av kör- och verksamhets-
ytorna inne i hallen kan dessa också utan större inverkan kortsiktigt stå under 
vatten. Däremot så är kontoret förberett för extremt hög vattennivå. Även 
oljeavskiljare är anlagda så att det klarar nivån extremt högvatten, dvs. +13,10. 
Ledningar till oljeavskiljaren kan "proppas". Vågen är anlagd med utrustning som 
kortsiktigt klarar att stå under vatten. 
 
Den risk som finns att anläggningen kan översvämmas finns även vid befintlig 
verksamhet. Någon ökad risk för att föroreningar ska sprida sig med ett utökat 
tillstånd finns däremot inte. Material lagras och hanteras inom anläggningen och en 
ökad årskapacitet innebär inte en ökad mängd vid något enskilt tillfälle på ytorna, 
varken inomhus eller utomhus. Däremot kommer omsättningshastigheten på 
materialet att öka. För att minimera att material från anläggningen ska förorena 
älven vid översvämning gäller följande försiktighetsmått: 
- Rutin för bevakning gällande aktuell risk för översvämning för att så tidigt som 

möjligt få reda på om risk för översvämning finns. Om risk finns ska 
anläggningen i möjligaste mån tömmas på massor och inga massor får köras för 
omlastning på anläggningen. 

- Olje- och slamavskiljaren är försedd med avstängningsanordningar som stängs. 
Slam- och oljeavskiljare ska byggas upp på sådant sätt (mer än 3 m ovan 
normalvattenståndet) att översvämmat vatten inte kan komma in i den. 

- Portar till byggnaden stängs och skydd placeras invid portens springor (vatten 
kommer ändå att ta sig in men materialet ska stanna inomhus när nivån sjunker 
igen). 

- En vall/mur omgärdar lagringsytan utomhus där KM massor lagras som klarar en 
vattennivå om ca 3 m över normalvattenståndet. Där in- och utpassering sker 
kommer skydd om ca 1,6 m höjd, över marknivån att finnas tillgängliga för att 
stänga in området (vattennivå kommer även här att stiga över planen men när 
vattennivån sjunker kommer lagrat material att stanna kvar). 

- För att minimera spill på vägen maskinsopas närområdet minst en gång per dag, 
oftare vid behov. Vatten (kommunalt) tillsätts sopningen från en tank som finns 
på sopaggregatet för att förhindra damning vid sopningsarbete. 

- Utomhus kommer det, som nämnts tidigare, endast att lagras material med en 
föroreningshalt motsvarande "känslig markanvändning", och renare. 
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Både golvytan inomhus och lagringsytan utomhus lägsta punkt ligger ca 1,5 m 
ovanför medelvattenståndet. Med de åtgärder som beskrivs ovan minimeras risken 
för att förorenade massor ska påverka recipienten. 

Transporter 
Vid antagandet att hälften av mängderna, för denna ändringsansökan, kommer in 
via pråm/fartyg och hälften via lastbilar beräknas detta ge 6250 fordon in till 
anläggningen samt ut ca 2650 fordon. Totalt kan det göras 75 anlöp av 
fartyg/pråmar. Järnvägsspår finns framdraget och möjlighet finns att transportera 
massor på tåg. 

Buller 
Buller från verksamheten uppkommer från transporterna till och från anläggningen 
samt vid lastning och lossning. En bullerutredning utfördes oktober 2017. I denna 
har bullret beräknats på att dubbla mängden massor skulle omlastas jämfört med 
vad denna ansökan omfattar. Trots det klaras gällande bullervillkor. 

Luft 
Utsläpp till luft uppkommer dels från fordon som kör till och från anläggningen dels 
från arbetsfordon, se vidare i MKB:n. Damning kan även förekomma och 
dammbekämpande åtgärder som sopning av ytor och transportvägar kommer att 
ske. 

Brand och olyckor 
För hela anläggningen finns rutiner för förebyggande brandskydd. De material som 
ändringsansökan berör är inte brännbara. Verksamheten är inte av sådan art att 
lagen (1999:381) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (s.k. Seveso II-direktivet) är tillämplig. Genom riskanalyser, 
systematiskt förebyggande brandskyddsarbete samt utförliga rutiner i bolagets 
ledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 bedrivs kontinuerligt ett 
arbete för att minimera risker och olyckshändelser vid verksamheten. 

Kontroll av verksamheten 
Bolaget är skyldigt att följa förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. För 
anläggningen finnas det digital "Anläggningshandbok" upprättad för att uppfylla 
kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll och de föreskrifter som 
Naturvårdsverket har meddelat. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Lokalisering 
Fastigheten är ur logistisk synpunkt mycket lämpligt placerad i nära anslutning till 
större trafikled, järnväg och farled. Fordonstransporter har god åtkomst via 
Marieholmsgatan och riksväg 45. Järnvägsanslutning vid den norra delen av 
fastigheten medför förutsättningar för järnvägstransporter. Fastigheten ligger i 
direkt anslutning till Göta älv som den har kaj mot. Farledens djup är 6 meter. 

Planbestämmelser 
Området vid fastigheten Gamlestaden 35:13 är i kommunens översiktsplan från 
2009 avsatt för verksamhetsområde för "industri, lager, hamn, partihandel, mindre 
grönområde m.m. Får innehålla störande verksamheter". Av översiktsplanens karta 
"Utbyggnadsstrategier " framgår även att fastigheterna ligger inom område benämnt 
som "Storindustri, hamn och logistik". En stadsplan finns från år 1939 med en 
resolution angående ändring från 1940 som anger att området får användas för 
industriellt ändamål samt hamnverksamhet. 

Landskapsbild och naturmiljö 
Aktuella fastigheter utgörs av plana hårdgjorda asfalterade ytor med 
industribyggnad och kontor. Även omkringliggande ytor är hårdgjorda. Mot Göta 
älv förekommer både slänter och mindre kaj. Vattenskyddsområdet för Göta älv 
ligger ca 2,5 km uppströms aktuella fastigheter. 
 
Ca 1,5 km nedströms den planerade anläggningen rinner Säveån som mynnar i Göta 
älv. Denna del av Säveån är klassificerad som ett Natura 2000-område. Ån har ett 
mycket högt skyddsvärde på grund av att den unika "Säveålaxen" lever där och 
laxstammen betraktas som ursprunglig. Ca 3 km uppströms fastigheten finns 
ytterligare en å, Lärjeån, som även den är klassificerad som ett Natura 2000-
område. 
 
Närmsta naturreservat är Änggårdsbergen som återfinns ca 8 km sydväst om aktuell 
fastighet. För Göta älv gäller strandskydd på 100 meter. 

Kulturmiljö 
Inom fastighetens närområde har inga objekt med kulturvärde identifierats. Inga 
riksintressen finns inom fastigheterna. 

Geologi 
Markytorna inom området är huvudsakligen asfalterade. Under asfaltytan 
förekommer fyllning till mellan 0,5-2 meters djup. Fyllningen består av sten, grus 
och sand med inslag av bl.a. järnbitar och vedrester. Under fyllningen förekommer 
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lager av sand med inslag av gyttja, lera, silt och grus. Inom fastigheten förekommer 
det marksättningar vilket till största delen beror på fyllnadsjorden och det mäktiga 
lagret av sättningsbenägen lera. 

Dagvatten 
Dagvatten från verksamhets- och körytor inom anläggningen ska ledas via 
oljeavskiljare till Göta älv. Takvattnet leds direkt till Göta älv. 

Anläggningens utformning och omfattning 
Ändringsansökan innebär ökad hamnverksamhet med omlastning av massor. 
Förorenade massor kommer att lagras inomhus utan utsläpp av vatten. Massor med 
föroreningshalter motsvarande upp till känslig markanvändning (KM) kommer att 
lagras utomhus. Övriga delar av anläggningen gällande befintlig verksamhet berörs 
över huvud taget inte. 
 
Den ansökta verksamheten kommer att bestå av mottagning av massor, sediment 
och annat material för omlastning. Maximalt kommer ett fartyg åt gången att ligga 
vid kajen och totalt bedöms omfattningen uppgå till ca 75 anlöp per år.  

Kemikalieanvändning 
Få kemikalier används i verksamheten. Exempel på kemikalier som kan vara 
aktuella är smörjolja/hydraulolja och diesel till lastmaskinerna. Kemikalier som 
används är förtecknade och hanteras enligt gällande säkerhetsdatablad. 

Risker/olyckor 
På anläggningen finns brandredskap tillgängliga. Rökförbud gäller inom hela 
anläggningen, utom på särskilt anvisade platser. Risken för brand är minimal då det 
är obrännbara massor som kommer att hanteras. 
 
De risker som främst förekommer i verksamheten är läckage från maskiner och 
fordon. Inom verksamheten är riskerna att föroreningar ska spridas till omgivande 
mark och vatten vid ett eventuellt läckage mycket liten eftersom lagring och 
hantering av materialen sker på hårdgjord yta. Inomhus finns bara täta uppsamlings-
brunnar. Bolaget har väl inarbetade rutiner och beredskap för agerande vid tillbud.  
 
Närheten till Göta älv medför risk för översvämning av fastigheten. Vid indikation 
på extremt högvatten kommer även anläggningen att skyndsamt tömmas på avfall. 
Skulle vatten ändå komma åt avfallet så kommer de förslutna portarna att förhindra 
att avfall följer med ut i älven då vattennivån sänks.  



  Sid 17 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 99-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 
 
 

Resursutnyttjande  

Energianvändning 
Vid fullt utnyttjande av hela tillståndet inklusive den nu sökta ändringen bedöms 
energibehovet uppgå till: 
Elförbrukning: 500 MWh.  
Diesel: 120 m3 

Vattenanvändning 
Behov av vatten finns till i huvudsak dammbekämpning och till kontorsbyggnaden. 
Uppskattad vattenanvändning vid fullt utnyttjande av hela tillståndet inklusive den 
nu sökta ändringen bedöms uppgå till ca 400 m3 per år. 

Avfall uppkommet i verksamheten 
Avfall som uppkommer till följd av verksamheten sorteras och mellanlagras på 
godkänt sätt innan det omhändertas av godkänd entreprenör. I huvudsak består 
uppkommet eget avfall av spillolja, absorptionsmedel, kasserad kontorsutrustning 
samt oljeavskiljarslam. Mängden uppskattas till 20 ton per år, vid fullt utnyttjade av 
hela tillståndet inklusive ändringstillståndet. 

Miljöpåverkan från verksamheten 
Nedan följer en sammanställning av verksamhetens förväntade miljöpåverkan samt 
förslag till åtgärder. 

Förebyggande åtgärder 
För att minimera utsläpp till luft planerar bolaget vidta följande åtgärder: 
⁃ Minimera tomgångskörning 
⁃ Transport via båt prioriteras 
⁃ Miljökrav på anlitade entreprenörer. Egna chaufförer är utbildade i ecodriving 
⁃ Bolaget arbetar genom sitt miljöledningssystem för att minska utsläpp till luft 

från fordon 
⁃ Om transport sker med egna fordon gäller miljöklass Euro 6 eller bättre 
⁃ Damningshämmande åtgärder vid behov, t.ex. vattendimma, vindskydd 
 
För att minimera utsläpp till mark och vatten gäller följande: 
⁃ Anläggande av en hjultvätt 
⁃ Dagvattnet från körytor etc. samlas upp och leds via oljeavskiljare till Göta älv 

via befintliga utlopp 
⁃ Anläggningen planeras för att vitala delar av verksamheten skall klara högsta 

högvattenståndet på +13,10 meter 
⁃ Spillskydd och absorptionsmedel m.m. ska finns tillgängligt vid anläggningen 

för att förhindra spill till Göta älv 
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⁃ Vid lastning av avfall vid kajerna finns risk för spill av avfall till Göta älv. För 
att minimera risken för spill till älven ska skyddsplåtar användas 

⁃ Förorenade massor ska lagras under tak, på hårdgjorda ytor utan avlopp 

Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft alstras via transporter till och från anläggningen, från arbetsfordon 
inom anläggningen samt via processer som ingår i verksamheten. 
 
Utsläpp från transporter 
Transporter ger upphov till emissioner av bl.a. växthusgaser och partiklar. 
Transporter och arbetsmaskiner står för en mycket stor del av de totala 
kväveoxidemissionerna i Sverige idag. Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för 
kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar och bly. Lokaliseringen av bolagets 
verksamhet till Marieholms industriområde medför att det ges möjlighet att flytta 
viss del av transportarbetet för avfallet som lämnar anläggningen från 
lastbilstransporter till järnväg men framför allt till fartyg. 
 
Marieholmsanläggningen är placerad relativt centralt utifrån där de stora mängderna 
massor bedöms komma vilket innebär korta avstånd. Lokaliseringen är dessutom 
välventilerad och Marieholmsgatan trafikeras i dagsläget av en stor andel tung trafik 
till de verksamheter som är etablerade i området. Trafikbelastningen på 
Marieholmsgatan förbi bolagets anläggning var år 2012 ca 5 400 fordon per dygn, 
enligt mätningar från Trafikkontoret i Göteborgs Stad. 
 
Miljöpåverkan handlar framförallt om de fordon och fartyg som kommer att utföra 
transport- och lastningsarbeten. Vid antagandet att hälften av mängderna, för denna 
ändringsansökan, kommer in via pråm/fartyg och hälften via lastbilar beräknas detta 
ge 6250 fordon in till anläggningen samt ut ca 2650 fordon. Totalt kan det göras 75 
anlöp av fartyg/pråmar. Järnvägsspår finns framdraget och möjlighet finns att 
transportera massor på tåg. 
 
Utifrån av bolaget kända avsättningsmöjligheter och kvalificerade bedömningar har 
bolaget gjort beräkningarna enligt nedan. 
 
Maskiner på anläggningen 
För masshanteringen krävs hjullastare samt tidvis en grävmaskin. Beräknade 
utsläpp från dessa vid hantering av 200 000 ton/år uppgår till 450 kg för 
kväveoxider (NOx) och 6,6 kg för partiklar (PM) per år. 
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Transporter till och från anläggningen 
Uppskattningsvis kommer i storleksordningen hälften av massorna komma in och 
gå ut via pråm/fartyg. Övriga transporter kommer att ske med lastbil. Lastbils-
transporter kommer att bestå av inlejda åkare som inledningsvis kommer att 
använda sig av Euro 6 fordon och längre fram de högre miljökrav som ställs på nya 
fordon (från 2018 Euro 6 och så vidare). Vid transport av 100 000 ton massor inom 
Norden med fartyg uppgår NOx-utsläppen till 105 ton och utsläppen av PM till 1,7 
ton. Vid transport till en mottagaranläggning med ett medelavstånd om 60 km med 
lastbil/trailer av 100 000 ton, utan returlast kommer NOx utsläppen uppgå till 
848 kg och PM till 18 kg. 
 
Effekterna av trafikökningen av den utökade verksamheten antas inte medföra några 
märkbara miljökonsekvenser i förhållande till att området idag är hårt trafikbelastat 
med en hög andel tung trafik. Det strategiska läget strax intill E 45 alldeles intill 
anläggningen, och med ett planerat nytt mot, Slakthusmotet, gör att den lokala 
påverkan på miljön från transporter till och från anläggningen blir begränsad. 
 
Processrelaterade utsläpp 
Lukt kan i begränsad omfattning uppkomma från hanteringen av jordmassor. För att 
minimera spridning av lukt kommer jordmassor som luktar att hanteras inomhus. 
Om luktstörningar till omgivningen uppkommer kommer bolaget omedelbart att 
vidta åtgärder. 

Utsläpp till vatten 
Dag- och ytvatten från ytor för hantering och lagring 
Dag- och ytvatten från verksamhets- och körytor ska samlas upp och renas genom 
bl.a. slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut i Göta älv i befintliga vattenutlopp. 
Vatten från takytor leds direkt till Göta älv. Av bilaga 13 till ansökan framgår bl.a. 
vilka ytor som är asfalterade/betongförsedda och vilka ytor som är under tak. Vissa 
massor (sediment) kan leda till att vatten måste omhändertas. Det gäller framförallt 
sediment som kommer in där vattnet separerat och vattenfasen måste tas om hand. 
Vattnet leds då till ett slutet system och transporteras bort till godkänd anläggning. 
 
I tabellen nedan redovisas utsläppet de senaste tre åren från befintlig oljeavskiljare i 
den norra delen av området. Det är endast vatten från rangerings- och körytor. Inga 
massor har lagrats på dessa ytor vilket innebär att värdena inte är representativa för 
framtida utsläppshalter från den nya oljeavskiljaren. 
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Kond pH TOC Koppar Krom 

Kvick- 
silver 

Kad- 
mium Bly Nickel Zink 

Olje-
index 

  mS/m   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Med
el 

88 7,1 22 59 9,3 0,1 0,2 30,1 10,2 321 2,9 
Max 160 7,2 38 120 21 0,19 0,37 59 19 660 5,3 
Min 74 6,9 7 10 0,71 <0,1 <0,1 4,4 4,3 62 0,4 

 
 
Vid ett "100-års regn" kommer ytan att översvämmas men genom att området är 
invallat och vid öppningen ner mot kajen finns en kant, vilket innebär att vattnet 
stannar kvar på ytan. När nederbörden upphör kommer vattnet att ta sig mot 
reningsanläggningen. Översvämningar kommer inte från klar himmel utan 
varningar utfärdas. Vid varningar om extremt höga vattennivåer kommer området i 
möjligaste mån att tömmas på massor. Dessutom finns vallar och anordningar för 
att stänga in området. Det innebär att när vattnet drar sig tillbaka kommer endast ett 
minimum av föroreningar att följa med ut i älven. 
 
Utsläpp till mark och grundvatten och påverkan på älven 
Grundvattenytan ligger ca 1 meter under markytan. Grundvatten kommer inte att 
påverkas av verksamheten. All hantering av förorenade massor sker inomhus på 
hårdgjorda ytor. De ytor som är utomhus är även de hårdgjorda och på dessa 
kommer bara massor upp till KM att lagras. Vatten från dessa ytor samlas upp och 
avleds, vilket minskar mängden vatten som riskerar att tränga ned till grundvattnet. 
Vid anlöp av pråm/fartyg kan en viss påverkan på älven och dess botten ske. 
Området, vilket är avsatt för hamnändamål, torde dock även idag vara påverkat. 
Den ökade hamnverksamheten bedöms inte, mer än ytterst marginellt, bidra till 
ytterligare försämring av vattenmiljön. 

Buller 
Aktuellt område är i dagsläget hårt trafikbelastat med både lätt och tung trafik samt 
fartyg. Trafiken till och från anläggningen kommer att öka i och med den utökade 
verksamheten men utgör endast mycket en liten del av det totala trafikflödet och 
trafikbullret inom industriområdet. Närmaste bostäder finns ca 500 meter sydost om 
planerad anläggning. Avstånd till bostäder norr om anläggningen är ca 1 km. 
Mellan anläggningen och bostadsområdena ligger järnvägen samt Marieholmsgatan 
och väg E45. 
 
En bullerutredning utfördes oktober 2017. I denna har bullret beräknats med 
utgångspunkt från att dubbla mängden massor skulle omlastas jämfört med vad 
denna ansökan omfattar. Trots det klaras gällande bullervillkor. Följande 
sammanfattning anges i rapporten: 
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"Beräkningarna visar på förväntade ekvivalenta ljudnivåer mellan 31-35 dBA vid 
utvalda bostäder och vid antagna driftfall. Det kan konstateras att samtliga 
beräkningsfall innehåller de krav på ekvivalenta ljudnivåer som anges för 
industriverksamhet i Naturvårdsverkets vägledning (Rapport 6538), för samtliga 
tidsperioder; dag, kväll och natt (LAeq=50 dB, 45 dB respektive 40 dB)." 

Påverkan under byggprocessen 
En stor del av kajen har renoverats. Något återstår fortfarande. Underhållsmuddring 
har skett och ytterligare muddring är i närtid inte aktuell. Hjultvättanläggningen 
kommer att anläggas. Ytbeläggningen kommer att kompletteras. Någon påverkan 
för omgivningen från byggprocessen befaras inte. 

Behandlade alternativ 
I detta kapitel jämförs nollalternativet och utrett alternativ lokalisering med sökt 
alternativ. 

Nollalternativ 
Med nollalternativet menas att ändringstillstånd inte medges. Om den ansökta 
verksamheten inte medges, innebär det att andra aktörer på marknaden kommer att 
ta hand om uppkomna massor. Sannolikt innebär detta längre transportavstånd och 
en ökad miljöbelastning. 

Sökt alternativ 
Avgörande fördelar med sökt alternativ på fastigheterna Gamlestaden 35:10 och 
35:13 är dess centrala läge i Göteborg med möjligheten till transport av utgående 
material via järnväg, men framförallt med fartyg och transportfordon med stor 
lastkapacitet. 

Alternativa lokaliseringar 
I och med problematiken kring de höga kvävedioxidhalterna inom Göteborg har 
bolaget inte gjort någon fördjupad undersökning av alternativa lokaliseringar 
närmare Göteborgs centrum än den nu sökta platsen. 

Miljökvalitetsnormer 
Planerad anläggning berörs av förordning (2010:477) om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft samt av förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. 
 
Kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar, vilka samtliga tas upp i miljökvalitets-
normen för luft, släpps ut till luft från avgaser. Miljökvalitetsnormerna påverkas 
således indirekt av bolagets verksamhet vid Marieholm genom de transporter som 
utförs. Det totala transportarbetet inom regionen orsakat av avfall, i bolagets regi, 
bedöms medföra en minskning av transportemissionerna lokalt tack vare 
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användning av fartyg och eventuellt tåg för transport av förorenade massor. I 
Länsstyrelsens Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen reviderat 
program — Rapport 2017:28 framgår att det finns en risk för att miljökvalitets-
normen inte klaras i stora delar av centrala Göteborg. Marieholm ligger strax 
utanför detta "riskområde". 
 
Planerad verksamhet bedöms ha en positiv påverkan på möjligheterna att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Göteborg uppfylls. Detta tack vare den 
utökade möjligheten att transportera avfall via framförallt fartyg och i framtiden 
även till tågtransporter. 
 
Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten berör Göta älv från mynningen i 
havet till slussarna i Trollhättan. Miljökvalitetsnormerna i förordningen avser dels 
värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven 
utsträckning, dels värden som skall eftersträvas. De fastställda miljökvalitets-
normerna som Göta älv berörs av avser bl.a. temperatur, pH, upplöst syre, nitriter, 
mineraloljebaserade kolväten, zink och koppar. 
 
Risken för att verksamheten skall medföra överskridande av MKN för fisk- och 
musselvatten i Göta älv anses minimal med hänsyn till den begränsade mängd 
vatten och föroreningsgrad som bolaget kommer att släppa ut (dagvatten från 
körytor) samt det stora flödet i Göta älv (medelflödet är 575 m3/s). 
 
EU beslutade år 2000 om ett ramdirektiv (2000/60/EG) för vattenpolitik för 
unionen. Direktivet gäller för sjöar, vattendrag, grundvatten, större flodmynningar 
och för kustvatten. Göta älv omfattas av vattendirektivet. Syftet med ramdirektivet 
för vatten är att: 
⁃ Skydda yt- och grundvatten för att förhindra ytterligare försämringar av 

kvaliteten samt förbättra kvaliteten 
⁃ Långsiktigt skydda de tillgängliga vattenresurserna 
⁃ Mildra effekterna av översvämning och torka 
 
Sammanfattningsvis bedöms utsläppen från den ansöka ändringen vara försumbara 
och bedöms inte på något nämnvärt sätt påverka vattenkvaliteten i Göta älv eller ha 
betydelse för möjligheten till uppfyllande av miljökvalitetsnormerna. 
 
INKOMNA YTTRANDEN 

Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Så som talan slutligen bestämts har länsstyrelsen i huvudsak anfört följande. 
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Ställningstagande 
Länsstyrelsen tillstyrker att ett utökat tillstånd medges till verksamheten. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att miljökonsekvensbedömningen är tillräcklig för 
den prövning som ska göras. 
 
Länsstyrelsen yrkar att en prövotidsutredning ska föreskrivas över hur eventuella 
klimatförändringar kan påverka skredrisken i området. Prövotidsutredningen ska 
genomföras under två år efter att domen vunnit laga kraft. Utredningen ska ta 
hänsyn till högre och lägre flöden i älven samt även till minskad eller ökad 
infiltration av nederbörd. 

Villkor 
Länsstyrelsen föreslår att mark- och miljödomstolen föreskriver att utöver gällande 
villkor ska följande villkor gälla för verksamheten. 
  
Utsläpp av dagvatten 
1. Dagvattenbrunnar ska vara varaktigt färgmarkerade och får inte blockeras. 

Absorptionsmedel samt anordningar för att snabbt täta dagvattenbrunnarna ska 
finnas lätt tillgängliga och användas vid spill eller risk för spill. 

 
2.  Vatten som uppkommer från kör- och verksamhetsytor utomhus, se gul 

markering i bilaga 1, ska före avledning till Göta älv behandlas i en 
reningsanläggning som består av grovslamavskiljare, finslamavskiljare och en 
oljeavskiljare, eller anläggning med motsvarande funktion. Efter oljeavskiljaren 
ska vattnet ledas till avskiljare med tekniskt filter eller motsvarande, för 
omhändertagande av tungmetaller och suspenderat material. 

 
Vid avledning till Göta älv får utsläppet vid normal drift inte överstiga följande 
halter som begränsningsvärde och årsmedelsvärde 
 
Ämne/parameter Årsmedelvärde 
Arsenik  16 µg/1 
Krom  7 µg/1 
Kadmium 0,9 µg/1 
Bly  28 µg/1 
Koppar  10 µg/1 
Zink  30 µg/1 
Nickel  68 µg/1 
Kvicksilver 0,07 µg/1 
Oljeindex 1 mg/1 
TOC  60 mg/1 
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Suspenderat material 25 mg/1 
 

Utsläppet ska kontrolleras genom samlingsprov, som tidsstyrd eller flödesstyrd 
provtagning under minst 8 timmar en gång per kalendermånad eller i den 
omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer. Analys och provtagning ska 
ske i enlighet med svensk standard eller likvärdig provtagnings- och 
analysmetod. Analysen ska ske på ofiltrerade prov om inte tillsynsmyndigheten 
bestämmer annat. 

 
Skredrisk 
2. En karta ska finnas på plats över området där de olika belastningszonerna 

tydligt framgår. 
 

3. Tydliga skyltar som anger belastningsrestriktioner ska finnas inom området. 
Vid lagringsutrymmet ska tydliga markeringar finnas som visar hur mycket 
material som kan belasta de olika områdena. 

 
Hamnverksamhet - Lastning/lossning 
4. Vid mottagning och lastning av massor från och till båt eller pråm ska 

skyddsåtgärder vidtas som förhindrar att spill sker till vattnet. 
Tillsynsmyndigheten kan fatta beslut om specifika åtgärder för att vid behov 
förhindra att avfall hamnar i vattnet. 

 
Transporter 
5. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta med att minska 

miljö- och klimatpåverkan från transporter. Som stöd för detta arbete ska en 
handlingsplan finnas och följas. Handlingsplanen ska i möjligaste mån omfatta 
alla slag av transporter som följer av verksamheten. Handlingsplanen ska 
innehålla mål för minskning av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. 
Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet har 
tagits i anspråk. Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av 
tidpunkten om det finns särskilda skäl. Planen ska därefter uppdateras minst 
vart tredje år om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 

 
6. Vid upphandling av transporter ska verksamhetsutövaren efterfråga fordon som 

drivs med el eller förnybara drivmedel och, om möjligt, välja järnvägs-
transporter framför sjöfarts- och vägtransporter. 

 
7. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska möjliggöra en bedömning av om villkoren följs. I programmet 
ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett förslag till 
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kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter 
att tillståndet har tagits i anspråk. 

Delegering av beslut om villkor 
Länsstyrelsen föreslår att mark- och miljödomstolen överlåter åt 
tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor enligt följande. 
 
D1. Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att besluta om åtgärder för att minska risken 

för olyckor och spill i samband med lastning och lossning till båt/pråm. 
 
D2. Tillsynsmyndigheten får bestämma att uppdateringen av handlingsplanen för att 

minska utsläpp av luftföroreningar ska ske under andra intervall. 

Motiv till villkorsförslag 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ökningen av hanteringen av avfallsmassor 
framförallt kommer innebära en ökad risk för föroreningar i dagvattnet, en ökad risk 
för olyckor i samband med lastning och lossning samt en ökning av verksamhetens 
utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. Risker för olyckor är kopplade till 
såväl spill i älven men även en ökad risk för skred. Vi gör därför bedömningen att 
för dessa områden krävs ytterligare villkor. 

Utsläpp till vatten 
Av bolagets redovisning framgår att det finns två olika dagvattensystem med 
separat hantering av de olika delarna. Länsstyrelsen godtar att slutliga villkor endast 
fastställs för dagvatten från ytor där massor lagras enligt nu ansökt verksamhet.  
 
I ansökan och kompletteringar av denna anger verksamhetsutövaren att de designat 
en reningsanläggning som består av grovslamsavskiljare, finslamsavskiljare och en 
oljeavskiljare. Efter oljeavskiljaren leds vattnet till avskiljare med tekniskt filter för 
omhändertagande av tungmetaller och suspenderat material innan utsläpp sker till 
recipient. Länsstyrelsen anser det skäligt att ställa som villkor att dagvatten ska 
ledas via en reningsanläggning i enlighet med det som redovisats.  
 
Den av bolaget i aktbilaga 47 bifogade ritningen (domsbilaga 1) redogör tydligt för 
var verksamheten ska bedrivas och vart dagvatten ska ledas. Ragn-Sells förslag att 
hänvisa till en bilaga som visar kartunderlaget i villkoret är bra. 
 
Vi anser dock att enbart stickprov inte är en lämplig metod då det enbart ger en 
ögonblicksbild och inte ger en tillräckligt god bild av de faktiska förhållandena.  
Vi gör därför bedömningen att det är skäligt att provtagningen ska ske som tidsstyrd 
eller flödesstyrd provtagning. Vi har dock uppfattat det som att bolaget anser att det 
kan vara svårt att genomföra flödesproportionell provtagning på dagvattnet och har 
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därför i förslaget till villkor tillgodosett möjligheten till olika lösningar för 
provtagning. Länsstyrelsens anser att efter samråd med tillsynsmyndigheten kan 
dock tidsstyrd provtagning utföras som samlingsprov av ett flertal stickprov som tas 
under minst 8 timmar. Det kan finns omständigheter som gör att en annan 
provtagningsfrekvens än varje månad kan vara skälig. Vi anser därför att 
tillsynsmyndigheten ska ges utrymme att bestämma om annan omfattning av 
provtagningen. Exempelvis om bolaget under en längre tid visar på jämna och 
mycket låga provresultat. 
 
Länsstyrelsen anser att befintligt villkor 15 är otydligt och kan ge utrymme för 
tolkningar för vilka krav som ställs. Vi gör dock bedömningen att det kan skötas i 
tillsyn och inte omfattas av den ändring som behandlas i detta ärende. 
 
Länsstyrelsen anser att det krävs att dagvattenbrunnar är markerade och att de inte 
övertäcks då det exempelvis vid en olycka är betydligt enklare att hitta aktuella 
brunnar och motverka att föroreningen når reningsanläggningen och senare 
recipienten. Vi gör också bedömningen att det är skäligt att det finns material för att 
täcka brunnen samt suga upp eventuella spill på området. 
 
Länsstyrelsen bedömer att möjligheten att uppnå en god ekologisk status inte 
motverkas av att det utökade tillstånd medges under förutsättning att verksamheten 
bedrivs i enlighet med ansökan och att beslut fattas om ytterligare villkor enligt 
länsstyrelsens yrkande. 

Skredrisk 
Vid granskning av de geotekniska utredningar som gjorts i området gör 
länsstyrelsen bedömningen att den ökade mängden massor som ska hanteras inte 
kommer att påverka skredrisken och att det inte kan anses skäligt att förbjuda 
verksamheten. Vi noterar dock att klimatförändringar inte är nämnda i 
skredutredningarna utan enbart gällande hantering av dagvatten. 
 
Länsstyrelsen anser att det kan finnas en ökad risk att skred sker i takt med att 
klimatförändringar sker och att det medför att det är motiverat att ställa krav på 
ytterligare utredningar. Länsstyrelsen anser att verksamheten därför ska utreda 
huruvida det blir en ökad risk för skred vid eventuella klimatförändringar och vad 
det i så fall kan innebära i form av ytterligare belastningsrestriktioner. Vi gör 
bedömningen att utredningen ska behandla hur området skulle påverkas av längre 
perioder av torka men även av risken för större och längre skyfall. Vi anser det 
särskilt viktigt att detta utreds och att en prövotidsutredning görs för att säkerställa 
att inte belastningsrestriktionerna kan komma att behöva ändras vid 
klimatförändringar. 
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Prövotidsutredningen ska redovisas två år efter att domen vunnit laga kraft. 
Utredningen ska ta hänsyn till högre och lägre flöden i älven men framförallt till 
minskad eller ökad infiltration av nederbörd. 
 
Vi anser vidare att det är av stor vikt att det finns en karta som beskriver vilka 
områden som klarar vilka tyngder. Det är också viktigt att skyltar finns uppsatta och 
att det är tydligt uppmärkt i tippningszonerna hur mycket platsen klarar av att 
belastas med. Det är viktigt för att tydliggöra för alla som vistas på området vad 
som gäller. Vi gör bedömningen att det är av särskild stor vikt då det är många olika 
chaufförer som är inne på området och inte enbart egen personal. Skyltar och 
markeringar finns redan på området men vi anser att det är skäligt att ändå sätta det 
som villkor för att tydliggöra vikten av att de finns. 

Hamnverksamhet - Lastning/lossning 
För att förhindra att spill och större olyckor sker i samband med lastning och 
lossning till båt/pråm, görs bedömningen att extra säkerhetsåtgärder krävs. Enligt 
Ragn-Sells ska skyddet tas bort efter användning och eventuella massor kommer då 
att avlägsnas. Länsstyrelsen anser att detta förfarandet kan vara godtagbart och 
anser att denna hantering bör kunna regleras i vårt yrkande avseende villkor 4. Detta 
för att även möjliggöra att ny teknik och idéer kan användas. 

Transporter 
Länsstyrelsen anser att bolaget aktivt ska arbeta för att minska utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser. Vi anser att det behövs en handlingsplan med 
uppsatta mål för att detta arbete ska ge framgång. Vi gör därför bedömningen att det 
är skäligt att kräva att verksamheten har en handlingsplan med tydliga mål. 
 
Handlingsplanen bör minst gälla transporter som verksamhetsutövaren har rådighet 
över eller på annat sätt rimligen kan påverka. Vilka transporter som då avses ska 
beslutas i samråd med och godkännas av tillsynsmyndigheten. Vi gör också 
bedömningen att det är skäligt att ställa krav på att verksamheten ska efterfråga 
fordon som drivs med el eller förnyelsebara drivmedel, och om möjligt välja 
järnvägstransporter. 
 
Bedömningarna görs utifrån att ansökt verksamhet innebär en avsevärd ökning av 
utsläppen från verksamheten jämfört med nuvarande verksamhet. Ragn-Sells 
ansöker om en ökning av hantering av icke farligt avfall från nuvarande tillstånd på 
130 000 ton/år till 330 000 ton/år. Ansökt verksamhet innebär en procentuell ökning 
av hantering av avfall/massor med cirka 160 % jämfört med dagens tillstånd. 
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Beräknade utsläpp till luft från transporter beräknas öka från knappt 2 ton/år till 
knappt 110 ton/år för kväveoxider (+ 6 100 %) och från drygt 0,035 ton/år till 
knappt 1,8 ton/år för PM (+ 4 900 %). I stort sett hela ökningen beror på 
tillkommande transporter med pråmar/fartyg. Det framgår dock inte tydligt om de 
stora utsläppen från pråmar/fartyg i första hand beror på den avsevärt längre 
sträckan till mottagaranläggning jämfört med lastbilar eller på att utsläppen från 
pråmar/fartyg skulle vara avsevärt högre per transporterad mängd och kilometer. 
Länsstyrelsen har, tillsammans med bland annat Göteborgs stad och Mölndals stad, 
reviderat Göteborgsregionens åtgärdsprogram för kvävedioxid eftersom miljö-
kvalitetsnormen överskrids i båda kommunerna. Vägtrafiken, speciellt tunga 
lastbilar, har identifierats som den viktigaste källan att åtgärda. Men även sjöfarten 
har en märkbar påverkan på halterna av kvävedioxid, speciellt nära älven. Detta 
innebär att alla som använder vägnätet och farlederna behöver ta ansvar för att 
minska utsläppen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Länsstyrelsen gör bedömningen att MKB:n är tillräcklig för den prövning som ska 
göras. 

Lokaliseringsbedömning 
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen, med hänsyn till kraven på en lämplig 
lokalisering och då skyddsåtgärder kommer att föreskrivas, att det inte föreligger 
några hinder för tillstånd till verksamheten. 

Tid för igångsättande 
Länsstyrelsen anser att verksamheten enligt tillståndet ska ha satts igång senast 2 år 
efter att domen har fått laga kraft. Annars ska tillståndet förfalla.  
 
Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång. 

Klassificering av verksamheten 
Länsstyrelsen instämmer i den klassificering av verksamheten som sökanden 
angett. Vi delar bolagets bedömning att verksamheten inte längre ska klassas enligt 
verksamhetskod 90,406-i. 

SGI  
Så som talan slutligen bestämts har Statens geotekniska institut (SGI) anfört 
följande.  
 
SGI har studerat underlagen avseende geoteknisk omgivningspåverkan samt 
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. 
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Underlag 
1. Aktbilaga 37; Ragn-Sells komplettering av ansökan om ändringstillstånd på 

fastigheterna Gamlestaden 35:10 och 35:15, Målnummer M-99-19 
2. Aktbilaga 37; Teknisk beskrivning, daterad 2018-01-08 rev 2020-10-19 
3. Aktbilaga 37: Geotekniskt utlåtande, Klargöranden angående stabilitets-

förutsättningar vid ansökan om ändring av tillstånd. Sweco, 2020-11-06 

SGI:s överväganden och synpunkter 
I det Geotekniska utlåtandet framgår att för del av området är stabiliteten ej 
tillfredsställande för befintliga förhållanden med lastbegränsningarna från 1971 och 
att för denna del av området behöver nya lastrestriktioner gälla. Sweco har även 
reviderat den gamla redovisningen av lastrestriktioner från 1971 på, till handlingen 
bilagd, ritning 12708562-G2. 
 
Slutsatsen i Swecos utlåtande är "Den sammanfattande bedömningen är att 
stabiliteten i det aktuella området nu är tillfredställande och uppfyller erforderliga 
säkerhetskrav under förutsättning att bottennivåerna i älven inte sänks och att 
lastbegränsningar enligt ritning 12708562-G2 inte överskrids." 
 
Sweco skriver även i sin slutsats att "Vid alla framtida förändringar av 
förutsättningar som påverkar stabiliteten för området, till exempel vid byggnation, 
vid förändringar av markbelastningar eller vid muddring i älven/förändring av 
släntgeometrin, behöver stabiliteten utredas utifrån gällande regelverk. Ett sådant 
geotekniskt underlag behöver finnas med som underlag för att hantera förändringen 
i ett bygglov/marklov och eventuellt kan även stabilitetsförbättrande åtgärder 
behöva utföras."  
 
SGI instämmer med Swecos skrivelse och vill understryka vikten av att 
rekommenderad kontroll av stabilitet utförs vid alla eventuella framtida förändrade 
förutsättningar. Det framgår av bolagets redovisning att Swecos synpunkter 
anammats. 
 
SGI finner att våra synpunkter har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, 
inga ytterligare synpunkter på ansökan om ändringstillstånd. 
 

Miljöförvaltningen i Göteborgs kommun  
Så som talan slutligen bestämts har miljöförvaltningen anfört följande. 
 
Miljöförvaltningen i Göteborgs kommun har tillstyrkt Ragn-Sells ändringsansökan 
under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. 
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Bolaget har i domstolens aktbilaga 47 föreslagit ett villkor för utsläpp till vatten 
som ska gälla för vatten från ytor som har markerats med gul färg i till aktbilagan 
bifogad kartbild. Miljöförvaltningen har konstaterat att den gula markeringen i 
denna bild endast täcker en del av det område som är markerat som kaj i den 
ursprungliga ansökan, aktbilaga 8. Miljöförvaltningen anser att villkoret bör omfatta 
samtliga ytor som är aktuella som körytor, lagring eller hamnverksamhet och berörs 
av den aktuella ansökan. Om bilden ska utgöra en del av villkoret är det viktigt att 
säkerställa att rätt ytor är markerade. 
 
Miljöförvaltningen anser även att det kan vara aktuellt att se över det befintliga 
villkor 15 i tillståndet från 2008, även för ytor som inte påverkas av 
ändringstillståndet, men lämnar till domstolen att avgöra om det är lämpligt att göra 
det i den aktuella prövningen. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på de haltgränser som bolaget har föreslagit i 
aktbilaga 47. Bolaget föreslår att värdena ska gälla som begränsningsvärde och 
årsmedelvärde (men i tabellen råkar det stå riktvärde). För oljeindex och 
suspenderat material anser miljöförvaltningen att domstolen bör överväga att även 
reglera maximal halt som månadsmedelvärde under känsliga perioder, utifrån att 
recipienten är ett utpekat laxfiskvatten enligt NFS 2002:6. 
 
Miljöförvaltningen anser att det även är lämpligt att reglera provtagningsfrekvens, 
exempelvis; Provtagning ska ske minst månadsvis med undantag för månader då 
inget utgående vatten uppkommer. 
 
Miljöförvaltningen håller med länsstyrelsen om att prövotid om två år ska finnas för 
att utreda hur eventuella klimatförändringar påverkar markstabiliteten. 
 
DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet på handlingarna, dvs. utan att hålla 

huvudförhandling. En muntlig förberedelse har däremot hållits i målet den 14 

januari 2021. 

 

Grundläggande förutsättningar  

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen med de kompletteringar som gjorts under målets 

handläggning får med hänsyn till vad ansökan om ändringstillstånd gäller anses 
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uppfylla de krav som ställs i 6 kap. miljöbalken vad avser en liten miljökonsekvens-

beskrivning. Mark- och miljödomstolen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen 

och övriga utredningar i målet är tillräckliga för att ligga till grund för domstolens 

prövning samt medger att miljökonsekvensbedömningen kan slutföras. 

 

Ansökt verksamhet 

Ändringen av tillståndet innefattar inte behandling av ytterligare avfall, utan enbart 

en begränsning av det hittillsvarande tillståndets omfattning i fråga om behandling 

av farligt avfall. Det är därför inte aktuellt att i denna dom tillämpa 22 kap. 25 a § 

miljöbalken. Den tillkommande mottagning och omlastning av avfall som ansökan 

omfattar har inte ifrågasatts av de remissmyndigheter som yttrat sig i målet. Inte 

heller domstolen finner skäl att avslå den ansökta verksamheten eftersom den 

bedöms uppfylla kraven i miljöbalken. Det saknas också skäl att ändra något villkor 

som meddelades i grundtillståndet utan dessa är fortsatt tillämpliga (dåvarande 

miljödomstolen dom den 21 oktober 2008 i mål M 2660-07). Ett ändringstillstånd 

ska således meddelas i enlighet med vad som framgår av domslutet. 

 

Villkor för verksamheten 

Skredrisker 

Bolaget har godtagit länsstyrelsens förslag till villkor syftande till att säkerställa att 

föreslagna belastningsrestriktioner för ytorna ska följas. Domstolens uppfattning är 

också att föreslagna villkor är lämpliga och ska därför föreskrivas. Domstolen anser 

att det även finns behov av att säkerställa det av Sweco föreslagna behovet av 

utredningar inför framtida förändringar av förutsättningar som påverkar stabiliteten 

för området. Bolaget framförde visserligen vid den muntliga förberedelsen att 

utredningar i enlighet med förslaget kommer att genomföras om det blir aktuellt. 

För att säkerställa att det sker anser domstolen det vara motiverat och lämpligt att 

detta tydliggörs genom att föreskriva det som villkor i enlighet med vad som 

framgår av domslutet. 

 

Därutöver har länsstyrelsen yrkat på att en prövotid på två år ska föreskrivas i fråga 

om det kan finnas en ökad risk för att skred sker i takt med klimatförändringar och 
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om det i så fall innebär behov av ytterligare belastningsrestriktioner. Som 

motivering anges i huvudsak att utredningen ska behandla hur området skulle 

påverkas av längre perioder av torka men även av risken för större och längre 

skyfall. Domstolens bedömning är att det saknas förutsättningar att genom en två-

årig utredning kunna avgöra när eventuella framtida klimatförändringar kan komma 

att påverka behovet av ändrade belastningsrestriktioner för Ragn-Sells anläggning 

och att det inte är rimligt att ålägga bolaget detta. Som SGI anförde vid den 

muntliga förberedelsen är förutsättningarna komplexa invid älven där dess nivå 

torde vara av avgörande betydelse för kommande skredrisker. Domstolen anser 

således att det inte ska föreskrivas om någon prövotidsredovisning i denna del. 

 

Utsläpp av dagvatten 

Den rening som bolaget åtagit sig att installera för bedöms vara i enlighet med bästa 

möjliga teknik för den ansökta ändringen av verksamheten. Av bolaget föreslagna 

begränsningsvärden innebär så vitt domstolen kan bedöma högt ställda krav på 

såväl driften av verksamheten, med bl.a. god renhållning av ytorna, och driften av 

reningsanläggningen. Domstolen anser inte det vara motiverat att föreskriva om en 

maximalhalt som månadsmedelvärde för oljeindex under känsliga perioder på det 

sätt som miljöförvaltningen föreslagit. 

 

Domstolens uppfattning är att kontrollen lämpligen utformas på det sätt 

miljöförvaltningen föreslagit. Sådan flödesstyrd provtagning som länsstyrelsen 

yrkat på bedömer domstolen inte motiverad i detta fall. Oavsett hur provtagningen 

utformas så behöver resultaten utvärderas mot bakgrund av aktuell 

föroreningsbelastning och nederbörd.   

 

Mot bakgrund av att domstolen enbart prövar den ansökta ändringen av 

verksamheten anser domstolen det inte vara skäligt att ändra villkor 15. Med det 

nya villkoret för dagvatten som föreskrivs kommer villkor 15 att fortsatt reglera 

utsläppet av dagvatten från den norra delen av verksamhetsområdet. 
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Hamnverksamhet/lossning 

Länsstyrelsen har föreslagit ett villkor som syftar till att minimera spill av 

muddermassor och liknande vid hamnverksamheten och föreslagit att 

tillsynsmyndigheten delegeras rätten att föreskriva ytterligare villkor i frågan. 

Bolaget och tillsynsmyndigheten har tillstyrkt förslaget och även domstolen anser 

att det är lämpligt. Villkoret och delegationen ska därför föreskrivas på det sätt som 

framgår av domslutet. 

 

Transporter 

Länsstyrelsen har även föreslagit ett par villkor och en delegation i fråga om 

minskad påverkan från de transportrar verksamheten bidrar till. Bolaget och 

tillsynsmyndigheten har tillstyrkt länsstyrelsens förslag. Domstolen har inget direkt 

att erinra mot förslagen varför de kan föreskrivas i enlighet med vad som framgår 

av domslutet. 

 

Kontroll  

Kontrollprogrammet för verksamheten behöver uppdateras med anledning av de 

nya villkor som i och med denna dom ska gälla för verksamheten. Ett villkor ska 

därför föreskrivas på det sätt som länsstyrelsen föreslagit. 

 

Samlad redovisning av gällande tillståndsbestämmelser 

En dom som innebär tillstånd att ändra en verksamhet ska innehålla en samlad 

redovisning av de tillståndsbestämmelser som gäller för verksamheten enligt domen 

och tidigare givna tillstånd i de delar som domen inte ändrar eller upphäver dem (22 

kap. 30 § MB). En konsoliderad redovisning av verksamhetens tillstånd och villkor 

framgår av domsbilaga 2. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (MMD-01) 

Överklagande senast den 6 april 2021. 

 

 

Stefan Mattsson   Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Mattsson, ordförande, och 

tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Håkan Falck och 

Lars Wilke. 



Bilaga 1



 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 
 
 

 

 
Mål nr 
M 99-19 

 
R11 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070     
462 28 Vänersborg 
 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 
 

E-post: mmd.vanersborg@dom.se 
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

 
 
För Ragn-Sells Recycling AB:s verksamhet på fastigheterna Gamlestaden 35:10 och 

35:13 i Göteborgs kommun gäller följande tillståndsbestämmelser 

    
Deldom den 21 oktober 2008 i mål nr M 2660-07 (dåvarande miljödomstolen, 

Vänersborgs tingsrätt) och denna dom i mål nr M 99-19 om den vinner laga kraft. 

 

Ragn-Sells Recycling AB har tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheterna Gamlestaden 

35:10 och 35:13: 

I. mottaga, mellanlagra, behandla och återvinna maximalt 70 000 ton icke-farligt avfall 

per år, mängden icke farligt avfall som behandlas innan förbränning eller 

samförbränning får dock inte överstiga 75 ton per dygn eller 18 750 ton per år 

II. mottaga, mellanlagra och behandla maximalt 60 000 ton farligt avfall per år 

III. bedriva för verksamheten erforderlig hamnverksamhet. 

IV.  Förutom de mängder som framgår av punkterna I och II ovan mottaga och omlasta               

maximalt 200 000 ton per år icke-farligt avfall som utgörs av mudder-massor, förorenade 

jordar, schaktmassor samt liknande avfall. 

 

För tillstånden gäller följande villkor.  

 

1.  Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angett 

i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet om inte annat framgår av 

nedanstående villkor. 

 

2. Personalen som hanterar farligt avfall ska ha god kunskap om hanteringen av 

petroleumprodukter, kemikalier och farligt avfall i fråga om risker vid hantering och 

åtgärder vid olyckor. 

 

Bilaga 2
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3. Mellanlagring och hantering av farligt avfall ska ske inom och på täta ytor av mot 

aktuellt avfallsslag beständigt material och utan anslutning till dagvatten- och 

spillvattennät. 

 

4. Avfall innehållande PCB ska lagras på speciell plats med täta ytor. Eventuellt spill 

eller läckage från avfall innehållande PCB ska ledas till ett slutet system och 

omhändertas. 

 

5. Avfall med olika egenskaper som kan reagera med varandra ska hanteras och förvaras 

åtskilt. 

 

6. En förteckning över de avfallsslag som hanteras vid verksamheten ska upprättas och 

ges in till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att tillståndet tagits i anspråk. 

Förteckningen ska ange avfallsslag, avfallskod samt kort hanteringsbeskrivning för 

respektive typ av avfall. När ny typ av avfall avses att hanteras vid verksamheten ska 

förteckningen snarast uppdateras och redovisas till tillsynsmyndigheten. 

Tillsynsmyndigheten äger i denna del vid behov föreskriva de kompletterande 

skyddsåtgärder och villkor som ur miljösynpunkt kan anses behövliga (se nedan sid 5). 

 

7. Anläggningen ska vara inhägnad mot land. Utanför ordinarie arbetstid ska grinden 

hållas låst. 

 

8. Spill från hanteringen av farligt avfall ska omhändertas som farligt avfall. 

 

9. Maximalt 3 000 ton farligt avfall får mellanlagras samtidigt.  

 

10. Allt avfall ska hanteras och lagras så att störande lukt, damm eller ned-skräpning inte 

uppstår eller att skadedjur lockas till platsen. Om klagomål uppkommer i något av 

dessa avseende ska lämpliga åtgärder vidtas omedelbart så att olägenheterna upphör. 

 

11. Verksamhetsområdet och närområdet runt anläggningen ska regelbundet städas. 
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12. Utrustning för sanering av utsläpp och brandsläckning ska finnas lätt tillgänglig där 

lagring och hantering av avfall sker. 

 

13. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 

ljudnivå som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än: 

— 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 

— 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl. 07-18) 

— 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

Momentana ljud nattetid (kl. 22-07) får maximalt uppgå till 55 dB(A). 

 

14. Vid flisning ska portarna till den lokal som flismaskinen står i hållas stängda. 

 

15. Vatten som uppkommer inomhus och dagvatten som uppkommer från 

verksamhetsytor och körytor utomhus ska före avledning till Göta älv behandlas i en 

slam- och oljeavskiljare. Vid avledning får som årsmedelvärde och riktvärde halten 

olja inte överstiga 5 mg/l (mätt som oljeindex) och TOC-halten inte överstiga 150 mg 

per liter. 

 
16. Dagvattenbrunnar ska vara varaktigt färgmarkerade och får inte blockeras. 

Absorptionsmedel samt anordningar för att snabbt täta dagvattenbrunnarna ska finnas 
lätt tillgängliga och användas vid spill eller risk för spill. 

 
17.  Vatten som uppkommer från kör- och verksamhetsytor utomhus, se gul markering i 

domsbilaga 1, ska före avledning till Göta älv behandlas i en reningsanläggning som 
består av grovslamavskiljare, finslamavskiljare och en oljeavskiljare, eller anläggning 
med motsvarande funktion. Efter oljeavskiljaren ska vattnet ledas till avskiljare med 
tekniskt filter eller motsvarande, för omhändertagande av tungmetaller och 
suspenderat material. 

 
Vid avledning till Göta älv får utsläppet vid normal drift inte överstiga följande halter 
som årsmedelsvärde. 
 

Ämne/parameter Årsmedelvärde 
Arsenik 16 µg/l 
Bly 28 µg/l 
Kadmium 0,9 µg/l 
Koppar 10 µg/l 
Krom 7 µg/l 
Kvicksilver 0,07 µg/l 
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Nickel 68 µg/l 
Zink 30 µg/l 
Oljeindex 1 mg/l 
TOC 60 mg/l 
Suspenderat material 25 mg/l 

 
 

Utsläppet ska kontrolleras genom provtagning minst månadsvis med undantag för 
månader då inget utgående vatten uppkommer. Analys och provtagning ska ske i 
enlighet med svensk standard eller likvärdig provtagnings- och analysmetod. Analysen 
ska ske på ofiltrerade prov om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 
 
Takvatten ska ledas direkt till Göta älv. 

 
18. En karta ska finnas på plats över området där de olika belastningszonerna tydligt 

framgår. 
 

19. Tydliga skyltar som anger belastningsrestriktioner ska finnas inom området. Vid 
lagringsutrymmet ska tydliga markeringar finnas som visar hur mycket material som 
kan belasta de olika områdena. 

 
20.  Vid framtida förändringar av förutsättningar som påverkar stabiliteten för området, till 

exempel vid byggnation, vid förändringar av markbelastningar eller vid muddring i 
älven/förändring av släntgeometrin, ska stabiliteten utredas utifrån gällande regelverk. 

 
21. Vid mottagning och lastning av massor från och till båt eller pråm ska skyddsåtgärder 

vidtas som förhindrar att spill sker till vattnet. Tillsynsmyndigheten kan fatta beslut 
om specifika åtgärder för att vid behov förhindra att avfall hamnar i vattnet. 

 
22. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta med att minska miljö- 

och klimatpåverkan från transporter. Som stöd för detta arbete ska en handlingsplan 
finnas och följas. Handlingsplanen ska i möjligaste mån omfatta alla slag av 
transporter som följer av verksamheten. Handlingsplanen ska innehålla mål för 
minskning av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. Planen ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet har tagits i anspråk. 
Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns 
särskilda skäl. Planen ska därefter uppdateras minst vart tredje år om inte 
tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 

 
23. Vid upphandling av transporter ska verksamhetsutövaren efterfråga fordon som drivs 

med el eller förnybara drivmedel och, om möjligt, välja järnvägstransporter framför 
sjöfarts- och vägtransporter. 
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24. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet ska 

möjliggöra en bedömning av om villkoren följs. I programmet ska anges mätmetoder, 
mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk. 

 
Delegering av beslut om villkor i enlighet med 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken 
 
 
D1. Tillsynsmyndigheten får vid behov föreskriva kompletterande skyddsåtgärder m.m. 

enligt villkor 6 ovan och fastställa ett kontrollprogram för verksamheten. 
 
D2. Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att besluta om åtgärder för att minska risken för 

olyckor och spill i samband med lastning och lossning till båt/pråm. 
 
D3. Tillsynsmyndigheten får bestämma att uppdateringen av handlingsplanen för att 

minska utsläpp av luftföroreningar ska ske under andra intervall. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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