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Miljöprövningsdelegationen

BESLUT
2006-03-14 551-10420-04

Ragn-Sells Specialavfall AB
Box 2062
176 02 JÄRFÄLLA

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall vid 
Ragn-Sells Specialavfall AB, Oskarshamns kommun
Beslut
Tillstånd 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län (nedan förkortad 
MPD beslutar 

• att meddela Ragn-Sells Specialavfall AB, org nr 5556191-0414, och nedan 
kallat Ragn-Sells, tillstånd enligt miljöbalken (1998:808), nedan benämnd 
MB, att motta högst 20 000 ton avfall, inklusive farligt avfall, per år för 
sortering, behandling och mellanlagring på fastigheten Vitmossan 1, 
Oskarshamns kommun,

• att tillståndet gäller tillsvidare, 

• att tillståndet gäller när det vunnit laga kraft, 

• att tillståndets giltighet är beroende av att Ragn-Sells ställer säkerhet 
uppgående till enmiljontrehundrafemtiofemtusen (1 355 000) kronor för 
kostnader för eventuella återställningsåtgärder som verksamheten kan 
föranleda,

• att detta tillstånd skall ersätta tidigare tillstånd till mellanlagring av farligt 
avfall enligt miljöskyddslagen, meddelat av Länsstyrelsen i Kalmar län den 18 
januari 2000, dnr 241-12338-99, samt tillstånd till mellanlagring av farligt 
avfall enligt förordningen om farligt avfall, meddelat av Länsstyrelsen i 
Kalmar län den 17 februari 2000, dnr 26-7733-98, vilka upphör att gälla när 
nu meddelat tillstånd vunnit laga kraft.

Miljökonsekvensbeskrivning 
MPD godkänner till ärendet hörande miljökonsekvensbeskrivning, nedan 
förkortad MKB.

Tillämpade bestämmelser
Bl. a. följande bestämmelser har tillämpats i beslutet

• 2 kap 4 § (lokaliseringsprincipen), 6 kap 9 § (godkännande av MKB), 9 kap 6 
§ (att tillstånd skall sökas), 9 kap 8 § (prövningsmyndighet), 16 kap 3 § 
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