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LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTERNORRLAND 

Delgivningskvitto  

MBEnviroteknik i Sverige AB 
Lunne 116 
891 96 ARNÄSVALL 

Tillstånd enligt miljöbalken för behandling av förorenade 
massor, hantering av olika typer av verksamhetsavfall samt 
framställning av biobränsle på del av fastigheterna Må 1:6, 
Överön 6:3 och Överön 6:18, Örnsköldsviks kommun. 

SNI-koder: 90.360, 90.50, 90.110, 90.140, 90.280, 90.40, 20.40, 20.80 

BESLUT 

Milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västemorrlands län lämnar 
MBEnviroteknik i Sverige AB, organisationsnummer 556168-0330, nedan kallat 
Bolaget, tillstånd enligt miljöbalken att bedriva verksamhet i form av behandling 
av förorenade massor, mellanlagring av avfall och farligt avfall, olika typer av 
hantering av verksamhetsavfall samt framställning av biobränsle i form av träflis 
på del av fastigheterna Må 1:6, Överön 6:3 och Överön 6:18, Örnsköldsviks 
kommun. 

Tillståndet gäller för; 
- Mottagning och behandling av maximalt 50 000 ton förorenade massor, 

varav maximalt 20 000 ton klassade som farligt avfall, per år. 
- Sortering av verksamhetsavfall (ej biologiskt avfall eller hushållsavfall), 

maximalt 10 000 ton per år. 
- Krossning eller annan fragmentering av icke inert avfall, maximalt 10 000 

ton per år. 
Krossning eller annan fragmentering av inert avfall som är lämpligt för 
anläggningsändamål, maximalt 20 000 ton per år. 

- Mellanlagring av farligt avfall i form av träavfall, maximalt 1 000 ton per 
år. 

- Mellanlagring av avfall, maximalt 10 000 ton vid varje enskilt tillfälle. 
- Flisning av trä från skogsråvara, grenar, toppar och liknande, maximalt 

30 000 ton per år. 
- Lagring av skogsråvara. 

Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft, under 
förutsättning att Bolaget ställt ekonomisk säkerhet enligt villkor 14. 

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLANDS LÄN 871 86 HÄRNÖSAND 
BESÖKSADRESS: NYBROGATAN 15 OCH PUMPBACKSGATAN 19 TEL. 0611-34 90 00 VVWW.Y.LST.SE  
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Verksamheten ska ha påbörjats senast två år efter att tillståndet har tagits i anspråk 
annars förfaller tillståndet. Bolaget ska skriftligen anmäla till tillsynsmyndigheten 
(kommunen) när anläggningen tas i drift. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar, med stöd av 6 kapitlet 9 § miljöbalken, 
att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogats ärendet uppfyller kraven i 6 kap 
miljöbalken. 

Villkor för verksamheten 

För tillståndet gäller följande slutliga villkor:  
1. Om ej annat framgår av detta beslut ska verksamheten bedrivas i 

överensstämmelse med vad Bolaget åtagit sig i ansökningshandlingarna och i 
övrigt angivit eller åtagit sig i ärendet. 

2. Mottagning, sortering, mellanlagring och behandling av förorenade massor ska 
ske på tät yta av asfaltbetong eller annat material med motsvarade täthet mot 
petroleumprodukter. Trä klassat som farligt avfall ska förvaras och hanteras på 
asfalt. Hantering och lagring av bygg- och rivningsavfall med undantag av 
rena fraktioner av trä och inerta material ska ske på asfalt. 

Ytor för hantering av övrigt avfall som verksamhetsavfall, skogsavfall mm ska 
vara hårdgjorda på lämpligt sätt för att underlätta hanteringen och minska 
risken för spridning av avfallet. 

3. Förorenade massor ska förvaras täckta om lagring sker under längre period än 
två veckor. För förorenade massor där aktiv tillförsel eller 
bortförsel av massor, installation av reningsutrustning eller liknande utförs 
behöver dock inte täckning utföras. I detta fall ska täckning ske senast två 
veckor efter att det aktiva arbetet med jordmassorna har avslutats. 

4. Kompostering/behandling av förorenade massor ska ske under tät duk eller 
motsvarande. 

5. Frånluften från biologisk behandling av förorenade massor ska genomgå 
rening. 

6. All lagring inom området ska utformas så att risken för brand och olyckor 
minimeras. Utformningen ska ske i samråd med Räddningstjänsten. 

7. Avskärande diken ska finnas för att förhindra inflöde av dag- och ytvatten till 
verksamhetsområdet. Dagvatten från hela verksamhetsområdet ska samlas upp 
och ledas till sedimenteringsdamm och oljeavskiljare innan det släpps till 
recipienten. 

8. Förvaring av kemikalier, med undantag för drivmedel, och förvaring av farligt 
avfall, med undantag för förorenade massor och träavfall, ska ske så att spill 
eller läckage inte når mark, vattendrag, spill- eller dagvattennät. Invallningar 
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eller liknande ska vara av ogenomsläppligt material och rymma den volym 
som kan rinna ur den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares 
volymer. Invallningar ska förses med tak så att de inte fylls med nederbörd. 
Drivmedel ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlad cistern. 
Drivmedelstankar ska vara försedda med påkömingsskydd. Tankning av 
fordon ska ske på hårdgj ord yta. 

9. Buller från verksamheten ska begränsas så att det som riktvärde inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid bostäder än: 

45 dB(A) måndag till fredag dagtid (kl 07-18) 
35 dB(A) nattetid (kl 22- 07) 
45 dB(A) övrig tid 

Nattetid får den momentana ljudnivån inte överstiga 55 dB(A). 

Under perioder av kampanjvis genomförd verksamhet som kan ge upphov till 
förhöjda bullernivåer, såsom krossning av sten och betong, sammanlagt 
uppgående till maximalt 10 veckor per kalenderår, ska buller från 
verksamheten begränsas så att det som riktvärde inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A) vardagar dagtid (kl 07-18) 
40 dB(A) nattetid (kl 22- 07) 
45 dB(A) övrig tid 

Nattetid får den momentana ljudnivån inte överstiga 55 dB(A). 

Anmälan till tillsynsmyndigheten ska ske när kampanjer med förhöjda 
bullernivåer börjar och slutar. 

*Med riktvärde avses ett värde som normalt inte får överskridas. Om detta 
ändå inträffar måste verksamhetsutövaren omedelbart vidta åtgärder för att 
förhindra ett upprepande. 

10. Om olägenheter i form av damning och/eller nedskräpning uppstår ska Bolaget 
så snart som möjligt vidta erforderliga åtgärder så att olägenheterna 
minimeras. Vid återkommande problem med ovanstående olägenheter ska 
Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten utreda hur olägenheterna på 
erforderligt sätt kan motverkas. 

11. Uppkommer besvärande lukt för omgivningen från verksamheten ska åtgärder 
omedelbart vidtas för att åtgärda olägenheten. 

12. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som visar hur villkoren i 
detta beslut följs och hur verksamhetens påverkan på hälsa och miljö i övrigt 
undersöks. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och 
utvärderingsmetoder. Förslag till kontrollprogram ska ges in till 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

13. I god tid innan delar av eller hela verksamheten upphör ska en anmälan göras 
till tillsynsmyndigheten med en plan över planerad efterbehandling inges. 
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Planen ska bland annat beskriva hur undersökning av mark, vattenområden 
och byggnader ska ske, hur efterbehandling av eventuella förorenade 
anläggningar, mark- och vattenområden ska genomföras samt hur kemiska 
produkter och farligt avfall ska omhändertas. Undersökningarna ska göras i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

14. Tillståndet gäller endast om Bolaget innan tillståndet tas i anspråk ställer en 
säkerhet på 1 000 000 kronor för kostnader som kan uppstå för 
återställningsåtgärder och efterbehandling av eventuellt förorenade områden. 
Säkerheten ska bestå av en bankgaranti och förvaras hos Länsstyrelsen i 
Västemorrlands län. 

Uppskjuten fråga:  
Länsstyrelsen uppskjuter med stöd av 22 kap 27 § miljöbalken, under en prövotid, 
frågan om: 

- Utredning av föroreningsinnehållet i det vatten som avleds från 
sedimenteringsdamm och oljeavskiljare och vilka slutliga utsläppsvillkor 
som ska ställas på vattnet innan det släpps till recipienten Måsån. 

Sökande ska under prövotiden genomföra följande utredning: 

U.1 Föroreningsinnehållet i det vatten som avleds från sedimentationsdammen 
och oljeavskiljare till recipienten Måsån ska undersökas och analyseras under 
prövotiden. Utgående flöde och föroreningsmängder ska beräknas vid varje 
provtagningstillfälle. Utifrån resultaten av undersökningarna ska förslag till 
slutliga utsläppsvillkor avseende halter och parametrar lämnas. 

Utredningens upplägg och genomförande ska ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten och förslag till slutliga utsläppsvillkor ska inges i fem 
exemplar till Milj öprövningsdelegationen senast tre år efter att detta tillstånd har 
tagits i anspråk. Till dess annat beslutats ska följande provisoriska utsläppsvillkor 
(P.1) gälla som riktvärde vid enskild provtagning för vatten som släpps ut från 
sedimenteringsbassängen inklusive oljeavskiljaren: 

Parameter Riktvärde (mg/I) 
Bly 0,05 
Kadmium 0,0002 
Koppar 0,05 
Kvicksilver 0,0002 
Krom 0,05 
Zink 0,1 
Total cyanid 0,5 
Fri cyanid 0,1 
Oljeindex 5 
PAH 0,01 
pH 7-10 
Nickel 0,005 
Kväve 30 
Suspenderande ämnen 50 
Fosfor 1 
Fenoler 0,1 
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Verkställighetsförordnande 
Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 22 kapitlet 28 § miljöbalken 
att tillståndet får tas i anspråk efter att säkerheten ställts även om beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

Anspråkstagande 
Tillståndet ska ha tagits i anspråk senast inom två år från att detta beslut har 
vunnit laga kraft, i annat fall förfaller tillståndet. Bolaget ska meddela 
tillsynsmyndigheten innan tillståndet tas i anspråk. 

Särskilda upplysningar 
Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken 
inte befriar verksamhetsutövaren från skyldigheten att iaktta de bestämmelser som 
i annan författning föreskrivs om den anläggning eller verksamhet som avses med 
tillståndet. 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 

Bakgrund 
Bolaget etablerade under 2007 en anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Må. På samma 
plats ansöker nu Bolaget om att bedriva en mer omfattande tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken för att behandla förorenade jordar, hantera olika 
typer av verksamhetsavfall samt framställning av biobränsle i form av träflis. 

Samråd 
Bolaget har hållit samråd med närboende, närliggande verksamheter, myndigheter 
och organisationer/föreningar. Inledande möten hölls först med kommunens plan-
och miljönämnd och länsstyrelsen. Det formella samrådet delades in i två delar, 
ett med myndigheter och ett med allmänhet och organisationer/föreningar. 
Samrådsmöte med berörda myndigheter hölls 16 mars 2007. Kallelse till samråd 
för allmänhet, företag och organisationer/föreningar genomförde Bolaget via 
annons i Örnsköldsviks Allehanda samt genom att skicka en inbjudan till 
samrådsmöte tillsammans med information om planerad verksamhet till ett antal 
verksamheter i närheten av planerad verksamhet. Information om den planerade 
verksamheten lämnades också i 11 brevlådor tillhörande boende i Överön. 
Samrådsmöte med allmänhet, företag och organisationer/föreningar hölls den 15 
mars 2007. Berörda uppmanades att under tiden 26 februari till 1 april 2007 
inkomma med synpunkter på planerad verksamhet. 

Ansökan 
Kompletterad ansökan och miljökonsekvensbeskrivning inkom den 16 augusti 
2007. Kompletteringar avseende Bolagets åtaganden och föreslagna ytterligare 
villkor inom den 24 september 2007. 
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Kungörelse 

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kungjordes i Örnsköldsviks Allehanda 
den 27 augusti 2007. 

Remiss mm. 

Ansökan har remitterats till nedanstående för möjlighet till yttrande i ärendet. 
- Örnsköldsviks kommun, Tekniska kontoret 
- Örnsköldsviks kommun, Plan- och miljönämnden 
- Örnsköldsviks kommun, Räddningstjänsten 

Fiskeriverket, Utredningskontoret, Härnösand 
- Överöns, Nederöns och Lakasunds Byalag 

Ö-viks Bildemontering & Kylarservice AB 

Inkomna yttranden har kommunicerats med Bolaget för bemötande och Bolaget 
har inkommit med bemötanden. 

Beslutsförslag med villkor har skickats till Bolaget för möjlighet att lämna 
synpunkter på verksamhetsbeskrivning mm. 

SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 

Den verksamhet som planeras är en jordbehandlingsanläggning för behandling av 
förorenade massor, olika typer av hantering av verksamhetsavfall samt 
framställning av biobränsle i form av träflis. Det planerade verksamhetsområdet 
är lokaliserat i anslutning till Må avfallsanläggning, ca tre kilometer nordöst om 
Örnsköldsviks centrum. 

Ansökan omfattar behandling av maximalt 50 000 ton förorenade massor, varav 
maximalt 20 000 ton klassade som farligt avfall, per år. Behandling kommer 
främst att ske med biologiska metoder och kommer normalt att föregås av 
sortering. Behandlingen tar noimalt 2-6 månader beroende på typ och halt av 
förorening, årstid och jordart. Sannolikt kommer majoriteten av de behandlade 
massorna användas för sluttäckning av deponin på Må avfallsanläggning. 

Behandling kan också komma att ske genom stabilisering, det vill säga att ämnen 
som binder metaller till partiklar, exempelvis släckt kalk, tillsätts jorden. Syftet är 
att minska lakbarheten och på så vis skapa ett mindre farligt material för 
deponering. 

Jordmassor förorenade med ämnen som inte kan behandlas på anläggningen kan 
komma att tas in för sortering eller mellanlagring. Syftet är att kunna urskilja 
grovt, ickeförorenat material och på så vis minska transporterna till slutlig 
mottagningsanläggning. 

Mellanlagring kommer att ske av träavfall klassat som farligt avfall, det vill säga 
tryckimpregnerat trä och andra typer av impregnerat virke, till exempel slipers. 
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Mellanlagringen kommer att omfatta maximalt 1 000 ton per år. Mellanlagringen 
kommer att ske på asfalterad yta, alternativt yta med motsvarade egenskaper. 

Krossning av träavfall kommer att ske av maximalt 10 000 ton per år. 

Krossning av inert avfall lämpligt för anläggningsändamål (betong, tegel och 
liknade) kommer att ske av maximalt 20 000 ton per år. Detta kommer initialt att 
användas för konstruktionsändamål inom området, men kan senare komma att 
saluföras som alternativt anläggningsmaterial. 

Mellanlagring kan komma att ske av olika typer av avfall. Mellanlagring kommer 
inte att ske av biologiskt avfall eller hushållsavfall. Mellanlagringen kommer att 
omfatta maximalt 10 000 ton vid varje enskilt tillfälle. 

Flisning kommer att ske av skogsavfall i form av grot (stubbar, toppar, grenar, 
stammar och liknade). Lagring av skogsråvara kan komma att ske i anslutning till 
detta. Vattenbegjutning kommer ej att ske av lagrad skogsråvara. Omfattningen på 
flisningen av skogsråvara kommer att vara maximalt 30 000 ton per år. 

Ansökta verksamhetsbeteckningar 

I ansökan har Bolaget angett ett antal verksamhetsbeteckningar enligt bilaga till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Från och 
med 1 januari 2008 är bilaga till förordningen ändrad med nya koder. Följande 
koder gäller för verksamheten; 
90.360, 90.50, 90.110, 90.140, 90.280, 90.40, 20.40, 20.80 

Bolagets yrkanden 

Bolaget yrkar i ansökan att Bolaget ges tillstånd till; 
- Behandling av maximalt 50 000 ton förorenade massor, varav maximalt 20 000 

ton klassade som farligt avfall per år. 
- Sortering av verksamhetsavfall, maximalt 10 000 ton per år. 
- Krossning eller annan fragmentering av icke inert avfall, maximalt 10 000 ton 

per år. 
- Krossning eller annan fragmentering av inert avfall som är lämpligt för 

anläggningsändamål, maximalt 20 000 ton per år. 
- Mellanlagring av farligt avfall i form av träavfall, maximalt 1 000 ton per år. 
- Mellanlagring av avfall, maximalt 10 000 ton vid varje tillfälle 
- Flisning av trä från skogsråvara, grenar, toppar och liknade, maximalt 30 000 

ton per år. 
- Lagring av skogsråvara. 

Bolaget yrkar på verkställighetsförordnande då det ur ett regionalt 
efterbehandlingsperspektiv är angeläget att så snart som möjligt kunna få till stånd 
en behandlingsanläggning för förorenade massor i området. 

Bolaget yrkar på att säkerhet för mellanlagring av farligt avfall ska uppgå till 
250 000 kronor. Beloppet är beräknat utifrån en total mellanlagring av 1 000 ton 
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tryckimpregnerat trä per år, med en genomsnittlig uppehållstid på anläggningen 
på 3 månader, vilket innebär en säkerhet för 250 ton å 1 000 kronor/ton. 
Bolaget yrkar vidare på att säkerheten ställs som en moderbolagsgaranti. 
Bolaget har i ansökan föreslagit följande förslag till villkor för verksamheten: 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 
ärendet, om inte annat framgår av detta tillstånd. 

2. Andra behandlingsmetoder för förorenade massor än biologiska metoder 
eller stabilisering får användas enbart efter tillsynsmyndighetens 
godkännande. 

3. Hantering av förorenade massor ska ske på hårdgjord yta. Behandling ska 
ske på underlag med god täthet såsom asfalt, plastduk eller motsvarade. 

4. Dagvatten från ytor där förorenade massor hanteras ska samlas upp och 
ledas via sedimentationsdamm och oljeavskiljare innan det släpps till 
recipient. Dagvatten som släpps till recipient får som riktvärde och 
årsmedelvärde inte överskrida följande värden: 

Parameter Riktvärde (mg/I) 
Bly 0,05 
Kadmium 0,0002 
Koppar 0,05 
Krom 0,05 
Kvicksilver 0,0002 
Zink 0,1 
Oljeindex 5 
PAH 0,01 
pH 7-10 

5. Buller från verksamheten ska begränsas så att det som riktvärde inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid bostäder 
än: 

50 dB(A) vardagar dagtid (kl 07-18) 
40 dB(A) nattetid (kl 22- 07) 
45 dB(A) övrig tid 

Nattetid får den momentana ljudnivån inte överstiga 55 dB(A). 

Bolaget har i kompletteringar den 24 september 2007 föreslagit ytterligare villkor 
utöver vad som yrkats på i ansökan enligt nedan: 

2.1 Förorenade massor ska förvaras täckt om lagring sker under längre period än 
två veckor. Täckning behöver dock inte göras av högar som det arbetas med 
aktivt genom tillförsel eller bortförsel av massor, installation av 
reningsutrustning eller liknande. I detta fall ska täckning ske senast två 
veckor efter att det aktiva arbetet med högen avslutats. 
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2.2 Frånluften från biologisk behandling av förorenade massor ska ledas via 
kolfilter, katalysator eller biologiskt filter. Efter tillsynsmyndighetens 
godkännande kan annan, bättre eller likvärdig, reningsutrustning användas 
istället för metoderna ovan. 

3. Bolaget drar tillbaka sitt yrkande på villkor nummer 5 i ansökan vilket lyder 
Buller från verksamheten ska begränsas så att det som riktvärde inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A) vardagar dagtid (Id 07-18) 
40 dB(A) nattetid (kl 22- 07) 
45 dB(A) övrig tid 

Nattetid får den momentana ljudnivån inte överstiga 55 dB(A). 

4. Bolaget yrkar, som ersättning för villkoret ovan, på följande villkor: 
Buller från verksamheten ska begränsas så att det som riktvärde inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid bostäder än: 

45 dB(A) vardagar dagtid (kl 07-18) 
35 dB(A) nattetid (kl 22- 07) 
45 dB(A) övrig tid 

Nattetid får den momentana ljudnivån inte överstiga 55 dB(A). 

Under perioder av kampanjvis genomförd verksamhet som kan ge upphov till 
förhöjda bullernivåer, såsom krossning av sten och betong, sammanlagt 
uppgående till maximalt 10 veckor per kalenderår, ska buller från 
verksamheten begränsas så att det som riktvärde inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A) vardagar dagtid (kl 07-18) 
40 dB(A) nattetid (kl 22- 07) 
45 dB(A) övrig tid 

Nattetid får den momentana ljudnivån inte överstiga 55 dB(A). 

Bolaget har bland annat åtagit sig att skriftligt informera, exempelvis genom 
produktblad, mottagare av utlevererade alternativa konstruktionsmaterial så som 
krossad betong och liknade. Informationen ska beröra materialets innehåll samt 
till vilken typ av markanvändning det rekommenderas, respektive inte 
rekommenderas, att användas till. 

Lokalisering 
Den planerade verksamheten belägen ca tre kilometer nordöst om Örnsköldsviks 
tätort i anslutning till Må avfallsanläggning, en motorbana som används vintertid 
och Ö-viks Bildemontering & Kylarservice AB. De närmaste bostadsfastigheterna 
finns ca 600 meter från planerad anläggning i Överön. I området finns inga 
skyddsvärda natur- eller kulturvärden. Måsån, som löper 200 meter från området, 
är det närmaste område som kan anses ha mer än ringa naturvärde. Ån rinner ut i 
Öfjärden som är utpekat som riksintresse för naturvården. 
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Gällande detalj- och översiktsplan för området 

Området för den planerade verksamheten är inte detaljplanelagt. I ansökan 
refereras till översiktsplan från 2003. I den anges att redovisningen i 
översiktsplanen inte innebär något slutligt ställningstagande från kommunens sida 
till att området ska användas för störande verksamheter. Avvägningen mot andra 
allmänna och enskilda intressen får göras när någon förändring blir aktuell. 
Bolaget ser inget något hinder mot planerad verksamhet i gällande översiktsplan. 

Alternativ lokalisering 

Som alternativ till lokalisering vid Må avfallsanläggning anger Bolaget 18 stycken 
alternativa platser med maximalt 30-35 km till Örnsköldsviks centrum. De 
alternativa platserna har i stora delar hämtats från den lokaliseringsutredning som 
genomfördes i samband med prövningen av Må avfallsanläggning. De aspekter 
som initialt har bedömts är närhet till väg- och järnväg, markegenskaper, 
naturvärden, kulturvärden, närhet till boende, avsättning för behandlade massor 
och eventuella övriga aspekter av stor betydelse. 

Av de områden som har undersökts förkastades fem i den första sållningen på 
grund av att avståndet till Örnsköldsviks tätort överstiger 20 km. Tre ytterligare 
områden har förkastats på grund av att det inte finns möjligheter för Bolaget att få 
tillgång till det och för att de legat för nära bostäder. Kvar blev de tio områden 
som ansetts vara de mest fördelaktiga alternativen. Dessa har värderats utifrån ett 
antal parametrar och de fem platser som fick högst poäng har viktats och 
poängsatts. Av dessa fick Må den högsta poängen och Bolaget anser därför att Må 
är den mest gynnsamma platsen för etablering av aktuell anläggning. 

Verksamhetsbuller 

Den riktning som buller bedöms ha bäst spridningsförutsättningar sammanfaller 
med riktningen mot närmaste bostäder. Buller från kontinuerligt gående maskiner 
för behandling av massor är mycket lågt enligt Bolaget. Dessa är eldrivna och den 
största bullerkällan är en pump som är placerad i en container. Buller från dessa 
maskiner bedöms inte kunna uppfattas längre bort än strax utanför anläggningen. 
De största köntinuerliga bullerkällorna under vardagar, dagtid, är arbetsmaskiner 
(hjullastare, grävmaskin), sorteringsverk, (plan- och trumskikt) samt 
krossar/flismaskiner (snabb- och långsamgående). Krossning av asfalt, betong och-
liknade material ger upphov till betydande buller. Detta ska ske kampanjvis av 
inhyrd entreprenör enligt Bolaget. Vid krossning av 10 000 ton per år innebär det 
runt tre kampanjer om fyra dagar (dagtid). Flisning/krossning av trä ger normalt 
inte upphov till lika höga bullernivåer som en betongkross. Krossning av trä 
kommer dock att bedrivas mer ofta. 

För att minimera störningama i omgivningen kommer maskiner som ger upphov 
till mer omfattande buller (trä- och betongkrossar), normalt att placeras med 
materialhögar i linje med närmaste bostäder. På så vis kan bullernivåerna sänkas 
betydligt. 

I ansökan redovisas bulleremissioner från snabbgående kross, långsamgående 
kross och trumskikt. Där redovisas även en uppskattning av bullernivåerna för 
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betongkross i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för externt 
industribuller. Den enda verksamheten som orsakar bullerstörningar som hamnar i 
nivå med riktvärdena ovan är den uppskattade ljudnivån för krossning av betong. 
Riktvärdet är under vardagar, dagtid, vid närmaste bostäder, 50 dB(A). Enligt 
Bolaget är det möjligt att precis hålla riktvärdena mot närmaste bostäder utan att 
placera materialhögar i linje mot dem. Eftersom ljudnivån från betongkrossen är 
en uppskattning och dessutom ligger exakt på gränsen är det dock enligt Bolaget 
inte att anse att det är fastställt att riktvärdena kan klaras utan några som helst 
åtgärder. 

Bolaget konstaterar att buller sannolikt inte torde bli något problem för 
verksamheten under normal drift. Vid krossning av betong kommer dock, för 
säkerhets skull och för att minimera påverkan, materialhögar alltid att placeras i 
linje mellan kross och närmsta bostäder. Även andra mer bulleralstrande 
maskiner, framförallt krossar, kommer företrädelsevis att placeras med 
materialhögar i linje med närmaste bostäder, då detta är en mycket enkel åtgärd 
som ger en avsevärd förbättring i förhållande till insats. 

Med vidtagna försiktighetsmått kommer med största sannolikhet 
Naturvårdsverkets riktvärden att hållas med mycket god marginal, sannolikt en 
bra bit över 10 dB(A) enligt ansökan. Bolaget har därför efter att ansökan 
lämnades in föreslagit ett villkor för buller med 5 dB(A) lägre ekvivalent 
bullernivåer vid normaldrift i överensstämmelse med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för externt industribuller. 

Transporter 
Transporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil. Eventuellt kan 
viss transport av behandlad jord komma att ske med andra maskiner, exempelvis 
dumper. Transport av behandlad jord kommer att ske direkt över fastighetsgräns 
till Må deponi och således inte ledas via allmän väg. Enligt Bolagets beräkning 
uppgår fordonsrörelserna till 58 per dag. Då har ingen hänsyn tagits att returlass 
kan ske i vissa fall. Vissa transporter i form av personal, diverse leveranser av 
förbrukningsmaterial och liknade tillkommer även. Räknat som 
årsmedeldygnstrafik, innebär det en ökning med 40 fordonsrörelser. Under 
anläggningens öppettider innebär det att en bil i genomsnitt kommer att passera 
mellan var tionde minut och varje kvart. 

Transporter till och från anläggningen kan komma och gå två vägar som båda 
ansluter till E4 utan att passera intill några bostäder. Runt en kilometer från 
planerad verksamhet anläggs en större godsterminal för järnväg. Det kommer i 
framtiden, när Botniabanan är färdigbyggd, att ge möjligheter att både ta in och 
avsända mer långväga transporter med järnväg. 

Utsläpp till luft 
Vid hanteringen av massor och annat material inom fastigheten utnyttjas maskiner 
och fordon som ger upphov till utsläpp av avgaser till luft. Även transporter till 
och från den planerade anläggningen ger upphov till emissioner. Utsläpp av 
kväveoxider, svaveldioxider, koldioxid och kolmonoxid kommer att ske. 
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Utsläppen av kväveoxider bedöms inte medföra effekter som gör att luftmiljön i 
närområdet blir ohälsosam eller har kraftig påverkan på miljön. Kväveoxider 
verkar dock försurande i mark och vatten, vilket innebär att Bolagets utsläpp 
bidrar till försumingen i ett mer nationellt perspektiv. Diesel av miljöklass 1 
kommer att användas vilket innebär att utsläppen av svaveldioxider blir låga. 
Utsläppen från anläggningen bedöms vara av marginell betydelse för människors 
hälsa och miljön. Den planerade verksamheten innebär ett tillskott av 
växthuseffekten i och med utsläppen av koldioxid. Utsläppen av kolmonoxid 
bedöms vara så små att de inte ger upphov till några hälso- eller miljöeffekter av 
betydelse. 

Vid hantering av förorenade jordmassor som innehåller kolväten (t ex olja) avgår 
mindre mängder av dessa kolväten till luft vid hanteringen. Då behandling 
kommer att ske täckt är det sannolikt att avgång främst kommer att ske i samband 
med lossning och sortering. De mest flyktiga ämnena avgår redan i samband med 
schaktning och transport. Det har inte varit möjligt för Bolaget att kvantifiera hur 
stor denna avgång är. Utsläppen av VOC bedöms inte ge upphov till negativa 
effekter på människors hälsa eller närmiljön. 

Lukt, damning 

Erfarenhetsmässigt är, enligt Bolaget, luktproblem vid denna typ av anläggning 
mycket ringa. De mest flyktiga ämnena som orsakar lukt avgår redan i samband 
med schaktning och transport. I normalfallet märks ingen lukt överhuvudtaget, 
men under ogynnsamma omständigheter kan lukt kännas i anslutning till 
anläggningen. Det handlar i detta fall om anläggningens direkta närhet. När det 
gäller lukt av terpener är denna normalt starkast vid flisning av större mängder 
färskt virke, där omfattningen också varierar mellan olika träslag. Vid de 
anläggningar som Bolaget redan driver idag förekommer inte luktproblem till 
följd av flisning. Bolaget bedömer det som mycket osannolikt att luktolägenheter 
kommer att uppstå vid planerad anläggning och definitivt inte så långt bort som 
vid närmaste bostäder. 

Vid torra och blåsiga förhållanden kan damning förekomma. Detta kommer vid 
behov att motverkas genom bevattning av markytor och upplagt material samt 
eventuellt vattenbegjutning vid krossning och sortering. Damning bedöms främst 
utgöra ett problem torra dagar under sommarhalvåret och då i närområdet. 
Damning av sådan omfattning att det kommer att sprida sig till närmaste bostäder 
bedöms av Bolaget inte vara möjlig under några förutsättningar. 

Insyn / landskapsbild 

De närmaste grannarna till planerad anläggning är en motorbana, en 
bildemontering och avfallsanläggning. Närmaste boende finns ca 600 meter från 
planerad anläggning. Här finns en samling hus i byn Överön. Byggnaderna är 
delvis skymda på grund av topografin. Från delar av området kan dock insyn vara 
möjlig. 
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Dag- och spillvattenhantering / utsläpp till vatten 
Påverkan på vatten kommer att ske genom utsläpp till dagvatten. Dagvattnet från 
ytorna kommer att ledas via en sedimentationsbassäng och en oljeavskiljare. 
Utsläpp från hårdgj orda ytor kommer att ske via ett 250 meter långt dike som 
mynnar i Måsån som i sin tur mynnar i Öfjärden. Måsån har inget formellt skydd 
men anses ändå viktig att skydda enligt plan- och miljönämnden i Örnsköldsviks 
kommun. Öfjärden är av riksintresse för naturvården och ett viktigt 
fågelskyddsområde. Vattnet i Öfjärden hamnar slutligen i Idbyfjärden. 
Idbyfjärden är utpekad som riksintresse för naturvården. 

Erfarenheter från Bolagets andra anläggningar visar att innehållet i dagvattnet 
normalt har en sammansättning som ungefär motsvarar dagvatten från trafikytor. 
Olja är sannolikt den vanligast förekommande föroreningen i massorna som ska 
behandlas, varför bland annat denna parameter är intressant att titta på. Även olika 
typer av metaller kommer att förekomma. 

Av erfarenhet från Bolagets övriga anläggningar ligger pH värdet förhållandevis 
högt i dagvattnet, runt 8, vilket gör att de flesta metaller binder till partiklar. 
Genom sedimentering minskas samtliga ämnen som binder till partiklar. Genom 
oljeavskiljning kan avskiljning av olja och andra ämnen med samma beteende 
uppnås. Oljeavskiljaren och sedimentationsdammen fungerar även som en spärr 
vid ett mer omfattande läckage som till exempel från något fordon eller maskin. 
Bolaget har föreslagit riktvärden på utgående vatten avseende metaller, oljeindex, 
PAH samt pH. 

Tillskottet från den planerade anläggningen kommer att innebära en relativt liten 
förändring i Måsåns vattenkvalitet enligt Bolaget. Sammantaget bedöms tillskottet 
inte innebära någon mätbar skillnad kommer att ske i Måsåns vattenkvalitet. 
Utsläppet bedöms inte heller påverka förutsättningarna för fisk i ån. 

Eftersom den planerade verksamheten ligger granne med en avfallsanläggning är 
det inte sannolikt att grundvattnet i området kommer att nyttjas för 
dricksvattenändamål. Det finns en djupborrad brunn ca 4— 500 meter nordväst om 
planerad anläggning. I övrigt finns inga brunnar inom 500 meter från 
anläggningen. 

Avfall och farligt avfall 
Av inkommande avfall kommer ca 50 000 ton förorenade jordmassor behandlas 
per år varav 20 000 ton klassade som farligt avfall. Behandling av förorenade 
massor ska ske på hårdgjord yta. Bolaget har för avsikt att använda asfaltbetong, 
ABT, Tät. Denna bedöms klara petroleumförorenade massor. Mellanlagring av 
träavfall klassat som farligt avfall kommer att ske på asfalterad yta eller 
motsvarande. Mellanlagring kan också komma att ske av andra typer av avfall. 
Krossning av avfall i form av trä och inert avfall kommer att ske. Inert avfall 
kommer även att nyttjas inom fastigheten. 

Sortering, krossning och behandling av massor är behandling som ändrar avfallets 
art. Avfallsmängderna som behandlas vid anläggningen är att betrakta som 
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mycket omfattande. De största fraktionerna är behandlad jord, krossat inert 
material, utsorterade fraktioner av verksamhetsavfall, RT-flis, Vit-flis och 
mellanlagring av trä. 

Verksamheten i sig ger inte upphov till några nämnvärda mängder avfall i 
förhållande till vad som går in på anläggningen. Vid alla avfallsanläggningar 
förekommer det att det bland inkommande avfall kommit med fraktioner av avfall 
som inte ska vara med. Typiskt sådant avfall är fraktioner av elavfall och 
tryckimpregnerat virke. I de fall denna typ av avfall upptäcks i inkommet avfall 
kommer det att sorteras ut och sändas till godkänd mottagare. 

Friluftsliv, natur- och kulturmiljö 

Öfjärden och Idbyfjärden är utpekade som riksintressen för naturvården och ligger 
ca en kilometer från den planerade anläggningen. Anläggningen får en indirekt 
påverkan på recipienten. Måsån löper ca 250 meter från anläggningen. Ån har 
pekats ut som skyddsvärd av Örnsköldsviks kommun. 

"Skyttis" är ett friluftsområde som i översiktsplanen utpekats som ett intresse för 
friluftsliv. Skyttis avskiljs från anläggningen av den kommunala 
avfallsanläggningen. Detta gör att den planerade verksamheten inte bedöms 
påverka eller märkas i friluftsområdet. 

Energi 

Anläggningen kommer att förbruka diesel för ett flertal ändamål. Generellt är 
arbetsmaskiner dieseldriva. Bolaget uppger att sannolikt kommer 45 kubikmeter 
diesel att förbrukas årligen. Utöver detta tillkommer förbrukningen av de bilar 
som transporterar material till och från anläggningen. 
Maskiner för behandling av förorenade massor är normalt el-drivna. Sannolikt 
kommer 80 000 kWh förbrukas årligen vid full produktion. 

Miljömål 

I ansökan anges av Bolaget vilken påverkan den planerade verksamheten har på 
de nationella och regionala miljömålen. 

Kontrollfrågor 

Egenkontroll kommer att utformas för verksamheten inom ramen för Bolagets 
ledningssystem. Då förorenade massor hanteras på anläggningen kommer 
månatliga prov tas på utgående dagvatten. 

För att kontrollera det material som tas emot på anläggningen har Bolaget anfört 
att det normalt sker en omfattande provtagning innan schaktning i ett förorenat 
område påbörjas. Material som levereras till anläggningen måste redovisas i 
förväg. Om Bolaget anser att de analyser eller undersökningar som presenterats är 
för knapphändiga kommer Bolaget att kräva kompletteringar. 

Det förorenade materialet provtas med avseende på föroreningsinnehåll, 
näringsinnehåll och eventuella andra parametrar efter behov. Ingående massor 
granskas okulärt, samt att det ibland tas stickprov för att kontrollera 
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föroreningsinnehåll. Stickprov kan tas både för att säkerställa nivåer men också 
för att säkerställa att andra föroreningar inte förekommer. 

Normalt ställer Bolaget krav på dokumentation genom analysprotokoll. Det är 
också vanligt att milj ötekniska markundersökningar används som underlag. När 
det gäller förorenade massor ska allt vara analyserat och föranmält innan leverans 
(undantag kan dock ske i mycket ovanliga så kallade akutfall såsom trafikolyckor 
och liknande projekt som är mer av räddningskaraktär). 

Färdigbehandlade massor provtas för att kvalitetssäkra dem. 

Bolaget har åtagit sig att skriftligt informera mottagare av utlevererade alternativa 
konstruktionsmaterial såsom krossad betong och liknande. Informationen ska 
bland annat beröra materialets innehåll och till vilken typ av markanvändning som 
det inte rekommenderas att materialet används på. 

När det gäller kontroll av stabilisering har Bolaget angett att metoden för 
stabilisering ska vara dokumenterad. Sker stabilisering för att uppnå de lakkrav 
som finns definierade i Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:10) provtas 
materialet i enlighet med denna förordning efter stabilisering. Sker stabilisering 
enbart för att förbättra ett materials egenskaper utan att några särskilda nivåer ska 
underskridas, sker antingen en bedömning utefter dokumenterad verkan, stickprov 
av verkan eller en kombination av dessa. 

Miljökvalitetsnormer 
Den planerade verksamheten ger upphov till ökade mängder trafik och även 
arbetsmaskiner och liknade kommer att ge upphov till föroreningar. Inom 
Örnsköldsviks centrum finns ett antal gator som idag har vissa problem med att 
klara normen för bensen och kväveoxider. De utsläpp som sker i anslutning till 
anläggningen bedöms inte påverka förutsättningarna för att klara 
miljökvalitetsnormema. Däremot är det inte uteslutet att vissa transporter till och 
från anläggningen kan komma att gå via E4, vilket utpekas som en stor källa till 
föroreningar. Om transporter av nämnvärd omfattning kommer att gå via E4 styrs 
till hög grad av lokaliseringen av eventuella större saneringsprojekt. Sammantaget 
antas av Bolaget att de transporter som går via E4, och således kan ha viss 
inverkan på luften i centrum, vara av en i sammanhanget mycket ringa 
omfattning. 

Samrådsredogörelse 

Närboende har via Överöns, Nederöns och Lakasunds Byalag under samrådet 
framfört att de starkt vill protestera mot den tänkta placeringen av anläggningen. 
Ett område i Idbyn anses som mer lämpligt för verksamheten och därför föreslås 
att detta område undersöks för möjligheten att etablera verksamheten där istället. 

Närboende är oroliga att verksamheten kommer att medföra ytterligare buller. 
Vidare anser de närboende att recipienterna Måsån, Öfjärden och Idbyfjärden är 
klassade som ekologiskt känsliga områden och de oroas över att läckage kan ske 
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vid kraftiga regnväder och snösmältning vid den planerade 
sedimentationsdammen. 

Närboende befarar att lukten av kolväten kan nå dem på grund av den västliga 
vinden. Byalagen har även fört fram att de vill att deras by ska fortsätta leva och 
vidare att för varje ny etablering av industriell karaktär som påverkar bygden 
försämrar dessa möjligheter. Landskapet försämras, intresset för att bo i byn 
försämras och även värdet på fastigheterna försämras. Byalagens önskan är att 
jordbehandlingsanläggningen förläggs på en plats där människor inte påverkas 
eller störs i sitt hem. Till skrivelsen från byalagen har en lista med 39 
namnunderskrifter på 28 fastigheter bifogats. 

Fiskeriverket framför att Bolaget bör redovisa om någon höjning av halter av 
olika metaller och oljeföroreningar kommer att uppstå i själva vattendraget 
nedströms utsläppspunkten till följd av verksamheten. I det sammanhanget bör, 
enligt Fiskeriverket, en närmare beskrivning av vattenföringen i ån ställd i relation 
till volymen av utsläppt vatten från sedimenteringsanläggningen under olika tider 
på året redovisas. I miljökonsekvensbeskrivningen bör också frågan om eventuell 
påverkan på fisk på grund av verksamheten belysas. 

Närliggande företaget  MICA  i Örnsköldsvik AB har meddelat att de inte har något 
att erinra mot att planerad anläggning uppförs och nyttjas. ÖMK Rundbana har 
meddelat att de inte har något emot verksamheten så länge den inte bedrivs på 
motorbanans mark. 

YTTRANDEN 

Yttrande från närboende 

Överöns, Nederöns och Lakasunds byalag har yttrat sig angående 
tillståndsansökan. I yttrandet åberopar de en tidigare skrivelse, daterad den 18 
mars 2007. Byalagen protesterar mot placeringen av jordbehandlingsanläggningen 
och motsätter sig starkt verksamhetens placering enligt ansökan. I skrivelsen har 
byalagen angett att de är oroliga att verksamheten kommer att medföra ytterligare 
buller (från arbetsmaskiner, kross, flishantering, täta transporter mm) eftersom de 
redan nu störs av buller från Må deponi, E4 samt periodvis från ÖMK:s bana. 
Även Botniabanan och dess bangård kommer att medföra buller inom en snar 
framtid. Då det ofta blåser västlig vind är risken stor att allt buller förs med vinden 
i riktning mot bostäderna. 

Vidare har byalagen anfört att recipienten Måsån, Öfjärden och Idbyfjärden är 
klassade som ekologiskt känsliga områden. De räknas även in bland Norrlands 
mest fågelrika sjöar, varför deras skyddsvärdhet måste framhållas. Måsån för 
redan idag med sig föroreningar från Må deponi till Öfjärden. Byalagen oroas 
över att läckage kan ske vid kraftiga regnväder och snösmältning vid 
sedimenteringsdammen vilket skulle försämra Måsån och Öfjärden ännu mer. 
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Byalagen har redan i dag problem med lukt från Må deponi. Även om lukten från 
petroleumkolväten inte bedöms kännas av mer än ett tiotal meter från 
anläggningen befarar byalagen att de kan nås av lukten på grund av den västliga 
vinden. 

Byalagen vill att deras by ska fortsätta leva. För varje etablering av industriell 
karaktär som påverkar bygden försämras dessa möjligheter. Landskapet 
försämras, intresset för att bo i byn försämras liksom värdet på fastighetema. 
I yttrandet anges att byalagen inte har kompetens att ifrågasätta värden mm i 
ansökan, men med de uppgifter som finns kan de ändå föreställa sig hur det 
kommer att påverka dem mycket negativt om verksamhetens placering tillåts. 
Slutligen motsätter sig byalagen strakt verksamhetens placering enligt ansökan 
och kräver att Bolagets verksamhet bedrivs på ett område där individer och miljö 
påverkas i mindre omfattning. 

Yttrande från Fiskeriverket 
Fiskeriverket har i inkommet yttrande gjort bedömningen utifrån redovisade 
uppgifter i miljökonsekvensbeskrivningen att Bolagets utsläpp till vatten inte är av 
sådan omfattning att det påverkar allmänt fiskeintresse. 

Yttrande från Plan- och miljönämnden i Örnsköldsviks kommun 

Plan- och miljönämnden i Örnsköldsviks kommun tillstyrker i sitt yttrande att 
tillstånd enligt miljöbalken ges till Bolaget för ansökt verksamhet för att behandla 
förorenade jordar, hantera olika typer av verksamhetsavfall samt framställa 
biobränsle i form av träflis. Plan- och miljönämnden tillstyrker också Bolagets 
yrkande på verkställighetsförordnande. 

Plan- och miljönämnden anser att det är positivt att det etableras en anläggning i 
regionen för att kunna behandla förorenade massor som uppkommer vid 
saneringsprojekt i kommunen Vidare nämns att det finns fördelar med att delar av 
anläggningen ligger nära Må avfallsanläggning bland annat genom minskade 
transporter. Sammantaget anser nämnden att lokaliseringen kan accepteras. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter på Bolagets förslag till villkor; 
Plan och milj önänmden accepterar det föreslagna allmänna villkoret och det 
föreslagna villkoret om att andra behandlingsmetoder för förorenade massor än 
biologiska eller stabilisering enbart får användas efter tillsynsmyndighetens 
godkännande. 

Bolaget har föreslagit ett villkor om att hantering av förorenade massor ska ske på 
hårdgjord yta och att behandling ska ske på underlag med god täthet såsom asfalt, 
plastduk eller motsvarade. Bolaget har kompletterat med uppgifter om att asfalten 
ska vara så kallad ABT, Asfaltbetong, tät. Nämnden anser att all hantering av 
förorenade massor ska ske på hårdgj ord yta som är tät mot petroleumföroreningar. 
Lagring på plastduk är inte tillräckligt. 

Angående föreslaget villkor angående att dagvatten från ytor där förorenade 
massor hanteras ska samlas upp och ledas via sedimentationsdamm och 
oljeavskiljare innan utsläpp till recipient anser plan och miljönämnden att hela 
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ytan där Bolaget ska bedriva verksamhet ska vara hårdgjord och asfalterad för att 
samla upp allt dagvatten och leda det till reningsanläggningen, alltså inte bara ytor 
där förorenad jord hanteras utan även där annat avfall och materiel hanteras. 
Nämnden accepterar Bolagets föreslagna parametrar och riktvärden för dagvatten 
som släpps till recipient med nedanstående tillägg av föroreningar som ska 
villkoras. Motiveringen till föreslagna ytterligare parametrar är att plan- och 
miljönämnden anser att Måsån är ett ekologiskt känsligt system. 

Plan- och miljönämndens förslag till ytterligare parametrar 
och riktvärden som de anser ska villkoras. 

Förorening Riktvärde (mg/I) 
Nickel 0,005 
Total cyanid 0,5 
Fri cyanid 0,1 
Kväve (totalkväve) 10 
Fosfor (totalfosfor) 0,1 
Suspenderade ämnen 10 
Fenoler 0,1 

Nämnden anser dessutom att samtliga riktvärden ska gälla vid varje enskilt 
pro vtagningstiiiiälle och inte som årsmedelvärden. Nämnden lämnar följande 
synpunkter på Bolagets förslag till villkor från kompletteringar daterade den 20 
september 2007. 

De förslagna villkoren 2.1 och 2.2 angående att förorenade massor ska förvaras 
täckt om lagring sker under längre period än två veckor och att frånluften från 
biologisk behandling ska ledas via kolfilter, katalysator eller biologiskt filter 
accepteras. Även föreslaget villkor angående buller från verksamheten accepteras. 

Plan och miljönämnden föreslår följande ytterligare villkor för verksamheten: 

Villkor a, 
En anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten i god tid (minst sex veckor innan 
mellanlagring och sortering ska ske av förorenade massor som inte ska behandlas 
inom anläggningen. 

Villkor b, 
Behandlade massor ska klassificeras och en kvalitetssäkring ska göras var de kan 
användas. 

Villkor c, 
Förvaring av kemikalier och farligt avfall ska ske så att spill eller läckage inte når 
mark, vattendrag, spill- eller dagvattennät. Invallningar eller liknande ska vara av 
ogenomsläppligt material och rymma den volym som kan rinna ur den största 
behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Invallningen ska 
utformas så att den inte fylls med nederbörd. 

Villkor d, 
Uppkommer besvärande lukt för omgivningen från verksamheten ska åtgärder 
omedelbart vidtas för att åtgärda olägenheten. 
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Plan och miljönämnden föreslår också att miljöprövningsdelegationen delegerar 
och överlåter åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor enligt nedan: 

Villkor e, 
Tillsynsmyndigheten får föreskriva erforderliga villkor om skyddsåtgärder eller 
förbjuda mellanlagring och sortering av massor som inte ska behandlas på 
anläggningen enligt förslag till villkor a) ovan. 

BOLAGETS BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

Bemötande av yttrande från Överöns, Nederöns och Lakasunds byalag 

Bolaget har kommenterat yttrandet från byalaget enligt nedan: 

Buller 
Bolaget har i Miljökonsekvensbeskrivningen redogjort för bullerpåverkan. 
Bolaget har senare i processen ytterligare skärpt sina åtaganden rörande buller. 
Bolaget vidhåller att verksamheten redan med de första åtagandena inte innebär 
sådan störning att verksamheten ska förbjudas. Med de senare kompletteringarna 
ligger Bolagets åtaganden under den nivå som normalt föreskrivs vid liknande 
anläggningar. 

Föroreningar 
Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivningen redogjort för utsläpp till vatten. 
Bolaget har även ingett kompletterande upplysningar på uppmaning av 
Fiskeriverket. 

Lukt 
Bolaget har vid upprepade tillfällen påpekat att utifrån erfarenhet från liknade 
anläggningar uppkommer inte luktolägenhet från verksamheten. Kommunen har i 
sitt yttrande yrkat på att ett villkor angående lukt ska ställas på verksamheten och 
Bolaget har accepterat detta villkor. Bolaget har även angivit att det inte handlar 
om vad Bolaget tror sig kunna åstadkomma i begränsningar i lukt, utan att Bolaget 
är skyldiga att tillse att lukt åtgärdas. 

Boendemiljö 
Bolaget menar att lukt och buller inte kommer att vara av sådan omfattning att det 
orsakar betydande störning för närboende. Landskapsbilden kommer att förändras 
marginellt, enbart från vissa vinklar, och ett fåtal fastigheter. I Boverkets allmänna 
råd 1995:5 finns skyddsavstånd angivna mellan olika typer av verksamheter och 
bostäder. Inga boende finns inom angivna skyddsavstånd. Bolaget menar att 
påverkan på boendemiljön kommer att bli mycket marginell till obefintlig. 

Byalagens yttrande har i övrigt redan tidigare i processen besvarats av Bolaget. 
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Bemötande av yttrande från plan- och miljönämnden 

Bolaget har kommenterat Plan- och miljönämndens yttrande enligt nedan: 

Hantering av massor 
Bolaget vidhåller tidigare åtaganden och yrkanden rörande hårdgjorda ytor. 
Särskilt inert avfall, uppfattas som mycket överdrivet att hantera på asfalterade 
ytor. Bolaget anser vidare att det inte är nödvändigt att av miljöskäl hantera trä (ej 
klassat som farligt avfall), rena massor (definierat som massor med 
föroreningshalter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning, MKM) eller andra typer av avfall som inte är förorenade eller 
ger upphov till uppkomst av förorenat lak- och dagvatten på asfalterade ytor. Med 
en kostnad på runt 50 kronor per kvadratmeter är Bolagets inställning att 
kostnaden överstiger vad som är ekonomiskt rimligt i förhållande till miljönyttan, 
vilket Bolaget även anser det tveksamt om det överhuvudtaget erhålls någon 
miljönytta. 

Bolagets uppfattning att mottagning, sortering och liknade hantering av massor 
ska ske på asfalt. Själva behandlingen kan ske på exempelvis tät plast, som har 
minst samma täthet som asfalt Trä klassat som farligt avfall bör förvaras på 
asfalt. Hantering av bygg- och rivningsavfall och liknande med undantag från rena 
fraktioner av trä och inerta material, bör även av praktiska skäl hanteras på asfalt. 

Utgående dagvatten 
Bolaget motsätter sig att värdena på utgående dagvatten ska gälla för respektive 
provtagningstillfälle. Den mängd vatten Bolaget ger upphov till är att betrakta 
som marginell i förhållandet till flödet i Måsån. Detta innebär att 
utspädningseffekten gör att det inte är aktuellt med någon effekt av mer akuttoxisk 
karaktär för vattenlevande organismer eller liknande. Det väsentliga blir med 
andra ord hur mycket som förs ut över tid och hamnar i sediment och liknande, 
vilket bäst regleras genom ett medelvärde över längre tid än ett momentanvärde. 

Utgående dagvatten - Nickel 
Bolaget accepterar plan- och miljönämndens förslag till villkor 

Utgående dagvatten - Total/fri cyanid 
Bolaget motsätter sig förslaget till villkor då cyanid inte visat sig förekomma i 
vatten från liknande anläggningar. Det är en parameter som är onödig att 
analysera. 

Utgående dagvatten - Kväve 
Bolaget motsätter sig 10 mg/l. Erfarenheten visar på att detta värde med svårighet 
kan innehållas utan ytterligare reningssteg. Däremot kan 30 mg/1 accepteras. 

Utgående dagvatten - Fosfor 
Bolaget motsätter sig denna parameter som slutligt villkor då den inte analyserats 
vid andra anläggningar eller förväntade halter inte går att uppskatta. Bolaget 
gjorde i augusti en analys av vattnet i första recipienten (att användas som "noll 
värde") vilket visade på en halt om 0,083 mg/1 på fosfor  (tot).  Nämndens förslag 
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till villkor ligger i nivå med bakgrundshalten. Bolaget kan acceptera denna 
parameter, men yrkar på ett betydligt högre riktvärde, förslagsvis 1 mg/1, samt att 
det gäller under en prövotid om tre år (eftersom prövotiden bör omfatta två hela 
årscykler med kontinuerlig drift). 

Utgående dagvatten - Suspenderande ämnen 
Bolaget motsätter sig i första hand en reglering av mängden suspenderat material 
och yrkar i andra hand på ett väsentligt högre riktvärde, förslagsvis 50 mg/1, eller 
att parametern regleras med ett prövotidsförfarande på tre år. Mätningar mellan 
maj 2005 och december 2006 i Måsån genomförda av Botniabanan, uppströms 
deras verksamhet, har visat på en medelhalt på drygt 10 mg/1 och en högsta halt på 
15 mg/l. Bolaget anser det inte befogat att rena ner till nivåer som understiger 
bakgrundshalten i recipienten. Bolaget har tidigare gjort uppskattningen att 
utgående vatten kommer att hålla halter runt 10-20 mg/l. Att rena vattnet 
ytterligare med avseende på suspenderat material kräver sannolikt kemisk 
fällning, vilket Bolaget tidigare beskrivit som ej försvarbart. 

Utgående dagvatten - Fenoler 
Bolaget motsätter sig denna parameter som slutligt villkor då den inte analyserats 
vid andra anläggningar och förväntade halter inte går att uppskatta. Bolaget kan 
dock acceptera denna parameter under en prövotid. 

Bolaget har i skrivelse daterad 2 november 2007 lagt till att Bolaget vill påpeka att 
Fiskeriverket inte ställt några ytterligare krav på utsläpp av dagvatten. Detta kan 
ses som ett ytterligare argument att plan- och miljönämndens yrkanden på 
strängare krav eller utökad provtagning av vatten, gentemot vad Bolaget yrkat på, 
eller i övrigt accepterat, bör avvisas. 

Angående plan- och miljönämndens förslag på ytterligare villkor har Bolaget 
anfört följande: 

Villkor a, 
Bolaget anser att detta skulle medföra ett omfattade anmälningsförfarande av en 
stor mängd massor. Det omöjliggör även i praktiken mottagande av andra massor 
då anmälningstiden på sex veckor vida överstiger de tre veckor som är normal 
svarstid vid anbudsförfrågningar. Bolaget föreslår istället att villkoret 
omformuleras enligt följande: "En anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten 
minst fem arbetsdagar innan mellanlagring och/eller sortering ska ske av 
förorenade massor klassade som farligt avfall med avseende på ämnen som inte 
är villkorade för utsläpp till dagvatten och som inte ska behandlas på annat sätt 
än sortering inom anläggningen". 

Villkor b, 
Accepteras av Bolaget 

Villkor c, 
Dubbelmantlade dieselcisterner bör inte omfattas av detta krav, då de i praktiken 
har en invallning i sitt yttre skal. Eftersom vissa fraktioner av trä samt en stor 
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mängd massor är klassat som farligt avfall bör även dessa uteslutas ur villkoret. 
Bolaget föreslår att villkoret istället utformas enligt nedan: 
"Förvaring av kemikalier, med undantag för drivmedel, och farligt avfall, med 
undantag för förorenade massor och träavfall, ska ske så att spill eller läckage 
inte når mark, vattendrag, spill- eller dagvattennätet. Invallningar och liknande 
ska vara av ogenomsläppligt material och rymma minst den volym som kan rinna 
ur den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. 
Invallningen ska utformas så att den inte fylls med nederbörd. Drivmedel ska 
förvars enligt ovan eller i dubbelmantlad cistern". 

Villkor d, 
Accepteras 

Villkor e, 
Tillsynsmyndigheten får föreskriva erforderliga villkor om skyddsåtgärder eller 
förbjuda mellanlagring och sortering av massor som inte ska behandlas inom 
anläggningen enligt förslag till villkor a, ovan. Accepteras av Bolaget förutsatt att 
a, ändras enligt Bolagets förslag. 

Bemötande av yttrande från Fiskeriverket 
Bolaget har inga synpunkter på Fiskeriverkets yttrande. 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATION ENS BEDÖMNING 

Sammanvägd bedömning 

Vid en samlad bedömning finner milj öprövningsdelegationen att planerad 
verksamhet med hänsyn till vad miljöbalken föreskriver kan bedrivas på del av 
fastigheterna Må 1:6, Överön 6:3 och 6:18, Örnsköldsviks kommun. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att de villkor som förskrivs i detta beslut 
utgör tillräckliga försiktighetsmått för att förebygga att verksamheten medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön. Mot bakgrund av 
miljöbalkens mål i 1 kapitlet 1 § och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet 
samma balk gör sammanfattningsvis miljöprövningsdelegationen bedömningen att 
tillstånd kan lämnas till den sökta verksamheten. Tillståndet att behandla 
maximalt 50 000 ton förorenade jordmassor per år innefattar både massor som 
klassas som farligt avfall respektive icke farligt avfall. 

Ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan för sin giltighet göras beroende av att 
en ekonomisk säkerhet ställs för avhjälpande av eventuell föroreningsskada och 
övriga återställningsarbeten som verksamheten kan orsaka. Bolaget har i första 
hand yrkat på att ingen ekonomisk säkerhet ska ställas och i andra hand att en 
ekonomisk säkerhet ska baseras på kostnaderna för att mellanlagra maximalt 
1 000 ton impregnerat trä per år. Med en genomsnittlig uppehållstid på 
anläggningen på tre månader vilket enligt Bolaget innebär en säkerhet för 250 ton 
å 1 000 kronor/ton på 250 000 kronor. 
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Miljöprövningsdelegationen bedömer att den ekonomiska säkerheten ska baseras 
på kostnaderna för att behandla/omhänderta en maximalt samtidigt lagrad mängd 
avfall om 10 000 ton. Behandlingskostnaden uppskattas kunna uppgå till minst 
100 kronor per ton förorenade jordmassor. Moderbolagets ekonomiska ställning är 
inte utredd och inte heller vilka övriga borgensåtaganden som moderbolaget har 
ställt ut. Miljöprövningsdelegationen gör därför bedömningen att den ekonomiska 
säkerheten ska uppgå till 1 000 000 kronor och att den bör ställas i form av en 
bankgaranti. 

Som förutsättning för tillståndet gäller därför att innan tillståndet tas i anspråk ska 
Bolaget inkomma med en ekonomisk säkerhet i form av pant eller bankgaranti om 
1 000 000 kronor. Detta för att det vid en eventuell nedläggning eller vid eventuell 
konkurssituation kunna säkerställa att massor på området kan behandlas på 
erforderligt sätt. 

Samråd och miljökonsekvensbeskrivning 
Samråd enligt 6 kap 4 och 5 §§ miljöbalken har skett på ett godtagbart sätt. 
En miljökonsekvensbeskrivning ska, enligt 6 kapitlet 7 § miljöbalken, innehålla 
de uppgifter som behövs för att miljökonsekvenserna med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning ska kunna bedömas. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den bifogade 
milj ökonsekvensbeskrivningen uppfyller gällande krav. 

Hänsynsregler 
Bolaget har i ansökan redogjort för hur de hänsynsregler som återfinns i 
miljöbalkens andra kapitel ska iakttas vid planerad verksamhet. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att Bolaget uppfyller gällande krav för 
iakttagande av miljöbalkens hänsynsregler. 

Lokalisering (detaljplan / buller / transporter) 
Området där planerad verksamhet ligger idag är i gällande översiktsplan (ÖP07) 
avsatt som industriområde. Planerad verksamhet ligger i direkt anslutning till 
Örnsköldsviks kommunala deponi, en motorbana och en bildemontering. 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att planerad verksamhet är placerad inom 
ett i gällande översiktsplan avsatt industriområde varför verksamheten inte står i 
strid med gällande planer för området. 

Bolaget bedriver i dagsläget en anmälningspliktig verksamhet med bland annat 
mellanlagring av massor och annat avfall, fragmentering, flisning och krossning 
på platsen. Verksamheten omfattar även konstruktion av bärlager inom fastigheten 
samt lagring och flisning av skogsråvara. 

Bolaget har identifierat ett antal områden som aktuella för en alternativ etablering 
av verksamheten. 18 områden har bedömts utifrån ett antal parametrar. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att Bolaget i erforderlig omfattning har 
utrett alternativa lokaliseringar. 
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Sedan ansökan lämnades in har en ny översiktsplan för kommunen antagits. I den 
finns områden med störande verksamheter, varav Må är en, redovisade. 
Ytterligare två områden för eventuella framtida störande verksamheter om behov 
skulle uppstå har redovisats. Redovisningen i översiktsplanen inte innebär något 
slutligt ställningstagande från kommunens sida till att områdena ska användas för 
störande verksamheter. Närmast boende finns på ca 600 meters avstånd från 
planerad anläggning. I inkommet yttrande från Nederön, Överön och Lakasunds 
byalag motsätter de sig starkt mot föreslagen placering. 

Miljöprövningsdelegationen anser att man kan förvänta sig att verksamheter som 
återfinns inom planerade, avgränsade industriområden medför viss störning för 
omgivningen. Bolaget har föreslagit bullerriktvärden under den nivå som anges i 
Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller (SNV  RR  1978:5 rev. 
1983) för den ordinarie driften. Vid kampanjer med krossning av avfall ska de 
bullerriktvärden som anges i de allmänna råden tillämpas. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att det buller som uppkommer vid 
verksamheten inte är av den omfattning, och inte förekommer på sådana tider, att 
det ställer krav på särskilda bullerdämpande åtgärder. Riktvärden i enlighet villkor 
med villkor 9 ska dock innehållas. Miljöprövningsdelegationen anser dock att 
kampanjerna bör avgränsas till tio veckor per år. 

Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att lukt troligen inte kommer att 
medföra olägenheter för omgivningen med hänvisning till Bolagets liknande 
anläggningar i Sverige men föreskriver ett villkor om att åtgärder ska vidtas 
snarast om besvärande lukt uppkommer. 

De planerade transporterna till och från anläggningen kan komma och gå två 
vägar som båda ansluter till &I- utan att passera intill några bostäder. Uttransport 
av behandlad jord kommer att ske direkt över fastighetsgräns till Må deponi och 
således inte ledas via allmän väg. Det finns goda möjligheter i framtiden att via 
Botniabanan ta in och använda mer långväga transporter med järnväg. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den omgivningspåverkan som planerad 
anläggning medför inte är av den art och omfattning att verksamheten inte kan 
bedrivas på platsen eller att det inte motiverar den ekonomiska kostnad som en 
omlokalisering av verksamheten skulle medföra. Miljöprövningsdelegationen 
bedömer därför att planerad verksamhet kan bedrivas på föreslagen lokalisering i 
Må. 

Utsläpp till vatten, olyckor och brand 

Inom verksamheten kommer avfall och farligt avfall att hanteras som kan påverka 
omgivningen negativt om vidare spridning via till exempel dagvattnet tillåts. 
Även den fordonstrafik som kommer att ske inom området kan bidra till att 
dagvattnet blir förorenat. Genom sedimentering kommer ämnen som binder till 
partiklar att minskas i utgående vatten. Genom oljeavskiljning kan avskiljning av 
olja och andra ämnen med samma egenskaper uppnås. 
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Milj öprövningsdelegationen finner det lämpligt att allt dagvatten från ytorna leds 
via en sedimentationsbassäng och oljeavskiljare innan det släpps till recipient. För 
detta ändamål ska avskärande diken eller motsvarande finnas för att förhindra 
inflöde av dag- och ytvatten till verksamhetsområdet. Dagvatten från hela 
verksamhetsområdet ska samlas upp och ledas till sedimenteringsdamm och 
oljeavskilj are innan det släpps till recipienten. 

Milj öprövningsdelegationen gör bedömningen att alla ytor där förorenade massor 
mottas, sorteras, mellanlagras, behandlas eller hanteras i övrigt ska vara 
hårdgj orda och täta. Milj öprövningsdelegationen anser inte att plastduk eller 
liknande är tillräckligt för att uppnå en hårdgj ord och tät yta. Kravet på hårdgj ord 
och tät yta föreskrivs för att säkerställa att eventuellt förorenat dagvatten når 
reningsanläggningen och för att minska riskerna för spridning av föroreningar och 
för förorening av marken i området. 

Sammantaget bedömer Milj öprövningsdelegationen i likhet med Bolaget att 
tillskottet från den planerade anläggningen inte innebär att någon mätbar skillnad 
kommer att ske i Måsåns vattenkvalitet. Utsläppet bedöms inte heller påverka 
förutsättningarna för fisk i ån. Fiskeriverket har inte ställt några ytterligare krav på 
utsläpp av dagvatten. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att utgående dagvatten ska kontrolleras och 
regleras och finner det lämpligt att föroreningsinnehållet i vattnet som avleds från 
sedimentationsdamm och efterföljande oljeavskiljare ska analyseras under en 
prövotid på tre år från drifttagning av anläggningen. Utredningens upplägg och 
genomförande ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Förslag till slutliga 
villkor ska redovisas inom tre år efter att anläggningen tagits i drift i enlighet med 
detta tillstånd. Rätten att fastställa slutliga villkor bör inte delegeras till 
tillsynsmyndigheten, utan frågan bör avgöras slutligen av prövningsmyndigheten. 

Under prövotiden föreskrivs provisoriska utsläppsvillkor som överensstämmer 
med Bolagets ursprungliga förslag till slutliga villkor samt med nedanstående 
tillägg avseende provtagningsmetod, parametrar och halter; 

Parameter Riktvärde (mg/I) 
Bly 0,05 
Kadmium 0,0002 
Koppar 0,05 
Kvicksilver 0,0002 
Krom 0,05 
Zink 0,1 
Total cyanid 0,5 
Fri cyanid 0,1 
Oljeindex 5 
PAH 0,01 
pH 7-10 
Nickel 0,005 
Kväve 30 
Suspenderande ämnen 50 
Fosfor 1 
Fenoler 0,1 
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Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är rimligt att de provisoriska 
utsläppsvillkoren ska hållas som momentana riktvärden för att minimera 
störningarna på det akvatiska ekosystemet. Medelvärden ger en risk att 
recipienten belastas med högre halter under vissa perioder och för att undvika 
detta anser miljöprövningsdelegationen att momentana riktvärden ska gälla. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att analyser avseende metaller, olja, PAH, 
pH är nödvändiga med anledning av de massor och avfall som kommer att 
hanteras inom anläggningen. Miljöprövningsdelegationen anser att de av Bolaget 
föreslagna nivåerna som även plan- och miljönämnden accepterat är rimliga att 
det därför ska föreskrivas under en prövotid. 

Bolaget har accepterat plan- och miljönämndens förslag på riktvärdet 0,005 mg/1 
avseende nickel. Miljöprövningsdelegationen delar plan och miljönämndens 
bedömning att nickel är en relevant parameter och att föreslagen halt är rimlig 
med hänvisning till flödet och de totala mängder som maximalt kan släppas ut i 
recipienten varför ett provisoriskt utsläppsvillkor avseende 0,005 mg/1 nickel 
föreskrivs. 

Bolaget har motsatt sig de av plan- och miljönämnden föreslagna riktvärdena 
avseende total och fri cyanid. Miljöprövningsdelegationen delar plan- och 
miljönärrmdens bedömning att cyanid bör analyseras under prövotiden på grund 
av att det kan förekomma i den jord som ska behandlas. Miljöprövnings-
delegationen föreskriver därför ett provisoriskt utsläppsvillkor avseende total och 
fri cyanid på 0,5 respektive 0,1 mg/1i utgående vatten. 

Bolaget har motsatt sig det av plan- och miljönämndens föreslagna riktvärdet för 
kväve på 10 mg/1 eftersom erfarenheten visar på att detta värde med 
svårighet kan innehållas utan ytterligare reningssteg. Däremot kan Bolaget 
acceptera 30 mg/l. Miljöprövningsdelegationen bedömer att riktvärdet 30 mg/1 
ska föreskrivas som ett provisoriskt utsläppsvillkor under prövotiden med 
hänvisning till att de totala mängderna som kan komma att släppas ut är 
acceptabla samt att det under prövotiden inte anses vara skäligt att komplettera 
med ett ytterligare reningssteg. 

Bolaget har motsatt sig det av plan- och miljönämnden föreslagna riktvärdet 
för fosfor på 0,1 mg/1 då den inte analyserats vid andra anläggningar eller 
förväntade halter inte går att uppskatta. Bolaget gjorde i augusti en analys av 
vattnet i första recipienten (att användas som nollvärde) vilket visade på en halt 
om 0,083 mg/1 på fosfor  (tot).  Nämndens förslag till villkor ligger i nivå med 
bakgrundshalten. Bolaget kan acceptera denna parameter, men yrkar på ett 
betydligt högre riktvärde, förslagsvis 1 mg/1, samt att det gäller under en prövotid 
om tre år (eftersom prövotiden bör omfatta två hela årscykler med kontinuerlig 
drift). Miljöprövningsdelegationen bedömer i likhet med plan- och miljönämnden 
att fosfor är en relevant parameter och att riktvärdet 1 mg/1 kan gälla under en 
prövotid om tre år med hänsyn taget till den maximala mängden fosfor som kan 
komma att släppas ut i recipienten räknat på det flöde som är aktuellt på platsen. 
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Bolaget har i första hand motsatt sig den av plan- och miljönämnden föreslagna 
analysen avseende suspenderade ämnen med riktvärdet 10 mg/1 och yrkar i andra 
hand på ett väsentligt högre riktvärde, förslagsvis 50 mg/1, alternativt att 
parametern regleras med ett prövotidsförfarande på tre år. Mätningar mellan maj 
2005 och december 2006 i Måsån genomförda av Botniabanan, uppströms deras 
verksamhet, har visat på en medelhalt på drygt 10 mg/1 och en högsta halt på 
15 mg/l. Bolaget anser det inte befogat att rena ner till nivåer som understiger 
bakgrundshalten i recipienten. Bolaget har tidigare gjort uppskattningen att 
utgående vatten kommer att hålla halter runt 10-20 mg/l. Att rena vattnet 
ytterligare med avseende på suspenderat material kräver sannolikt kemisk 
fällning, vilket Bolaget tidigare beskrivit som ej försvarbart. Miljöprövnings 
delegationen bedömer att suspenderande ämnen under prövotiden ska föreskrivas 
ett provisoriskt utsläppsvillkor eftersom de suspenderande ämnen som går ut från 
anläggningen för med sig föroreningar bundna på partiklarna. Miljöprövnings 
delegationen anser att en halt på 50 mg/1 suspenderade ämnen i utgående vatten 
ger en acceptabelt mängd suspenderade ämnen räknat på det flöde som är aktuellt 
på platsen och att halten 50 mg/1 därför kan föreskrivas under prövotiden. 

Bolaget har motsatt sig det av plan- och miljönämnden föreslagna ett riktvärdet på 
0,1 mg/1 för fenoler som slutligt villkor då den inte analyserats vid andra 
anläggningar och förväntade halter inte går att uppskatta. Bolaget kan dock 
acceptera denna parameter under en prövotid. Milj öprövningsdelegationen anser 
att parametern är motiverad och bör ingå i de analyser som utförs på utgående 
vatten på grund av att träavfall som normalt innehåller fenoler kommer att 
hanteras inom verksamheten under prövotiden. Milj öprövningsdelegationen anser 
att ett provisoriskt riktvärde på 0,1 mg/1 fenoler ska föreskrivas under en prövotid. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att föreskrivna villkor och provisoriska 
villkor innebär att risken för negativ påverkan på omgivande mark och 
närliggande recipient är liten. 

Milj öprövningsdelegationen anser att all lagring av avfall och farligt avfall inom 
området ska ske på ett optimalt sätt för detta så att riskerna för brand och olyckor 
minimeras. Milj öprövningsdelegationen bedömer därför att utformningen av 
lagringen ska ske i samråd med Räddningstjänsten. 

Förvaring av kemikalier ska ske så att spill eller läckage inte når mark eller.  
vattendrag. Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att invallning ska finnas 
där kemikalier förvaras, Invallningen ska vara av ogenomsläppligt material och 
rymma den volym som kan rinna ur den största behållarens volym plus 10 % av 
övriga behållares volymer. Miljöprövningsdelegationen menar vidare att det är 
viktigt att invallningar förses med tak så att de inte fylls med nederbörd. 

Drivmedel ska lagras i likhet med kemikalier eller i dubbelmantlad cistern. För att 
förhindra olyckor och spridning av drivmedel bedömer 
miljöprövningsdelegationen att drivmedelstankar ska vara försedda med 
påkömingsskydd och att tankning ska ske på hårdgj ord yta. 
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Utsläpp till luft 

Transporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil och 
fordonsrörelserna kommer att uppgå till 58 per dag Transport av behandlad jord 
kommer att ske direkt över fastighetsgräns till Må deponi och således inte ledas 
via allmän väg. Räknat som årsmedeldygnstrafik, innebär det en ökning med 40 
fordonsrörelser. Transporter till och från anläggningen kan komma och gå två 
vägar som båda ansluter till E4 utan att passera intill några bostäder. E4 är 
utpekad som en stor källa till föroreningar. I dagsläget transporteras förorenade 
massor från Örnsköldsviks området 10 - 15 mil till närmaste 
behandlingsanläggning. Planerad verksamhet ger möjlighet till kortare transporter 
av sådana förorenade massor. Miljöprövningsdelegationen bedömer att 
transporterna till och från anläggningen inte medför någon betydande 
miljöstörning. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att frånluften från den biologiska 
behandlingen ska genomgå rening. Bolaget har åtagit sig att i dagsläget rena 
luften via kolfilter, katalysator eller biologiskt filer för att minska utsläppen. 

Avfall och farligt avfall 
Behandling kommer att ske av maximalt 50 000 ton förorenade massor, varav 
20 000 ton är klassade som farligt avfall. Bolaget har åtagit sig att förvara 
förorenade massor täckta om lagring sker under längre period än två veckor. När 
stacken där den biologiska behandlingen har konstruerats täcks den och därefter 
startar behandlingen. 

Miljöprövningsdelegationen anser i likhet med plan- och miljönämnden att 
massorna bör täckas så snart som möjligt efter att de lagts upp för lagring inför 
behandling men accepterar Bolagets åtagande om att massor ska förvaras täckta 
om lagring sker under längre period än två veckor av praktiska skäl. När 
behandling av förorenade massor pågår ska den ske under tät duk. 

Miljöprövningsdelegationen anser att all mottgagning, sortering, mellanlagring, 
behandling mm av förorenade massor ska ske på hårdgjord och yta som är tät mot 
petroleumföroreningar för att samla upp allt dagvatten och leda det till 
reningsanläggningen 

Mellanlagring kommer att ske av maximalt 1 000 ton träavfall klassat som farligt 
avfall per år och mellanlagringen kommer att ske på asfalterad yta enligt Bolaget. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att lagring av trä klassat som farligt avfall 
ska ske på asfalt. 

Hantering och lagring av bygg- och rivningsavfall och liknande, med undantag 
från rena fraktioner av trä och inerta material, bör av praktiska skäl hanteras på 
asfalt enligt Bolaget. Miljöprövningsdelegationen bedömer även att hantering och 
lagring av detta avfall ska ske på asfalt. 
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Hantering, lagring av inert avfall, trä, rena massor och andra typer av avfall som 
inte ger upphov till förorenat lak- och dagvatten behöver inte ske på asfalterade 
ytor av miljöskäl enligt Milj öprövningsdelegationens bedömning. 

Miljöprövningsdelegationen anser vidare att om Bolaget önskar använda andra 
behandlingsmetoder för förorenade massor än sortering och biologiska metoder 
eller stabilisering ska detta föregås av tillsynsmyndighetens godkännande. 

I enlighet med avfallsförordningen ska Bolaget ordna de rutiner som behövs för 
att säkerställa att kraven avseende lagringstider mm enligt förordningen och 
aktuell lagstiftning uppfylls samt för att möjliggöra för tillsynsmyndigheten att 
kontrollera efterlevnaden. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att Bolagets skyddsåtgärder samt villkoren i 
detta beslut kring hanteringen av avfall och farligt avfall är av erforderlig 
omfattning. 

Natur- och kulturmiljö 
Måsån som löper 200 meter från området är det närmaste området som kan anses 
vara skyddsvärd. Recipienten för Måsån, Öfjärden är utpekat som riksintresse för 
naturvården. I övrigt finns inga kända områden som är skyddade med avseende på 
natur- och kulturmiljön. Miljöprövningsdelegationen bedömer att Bolagets 
skyddsåtgärder samt föreskrivna villkor i detta beslut förhindrar negativ påverkan 
på natunniljön. 

Kontrollfrågor 
Bolaget omfattas av reglerna för egenkontroll. För att kontrollera verksamhetens 
miljöpåverkan, att ställda villkor samt övriga krav enligt detta beslut uppfylls, ska 
Bolaget inlämna ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Förslag på 
kontrollprogram ska inlämnas senast tre månader efter att detta beslut har tagits i 
anspråk. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte bidrar till att någon 
milj ökvalitetsnorm överskrids i området. 
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KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 16 § delgivningslagen 
(1970:428) att delge beslutet genom kungörelse som ska införas i Örnsköldsviks 
Allehanda. Delgivning av beslutet anses ha skett på tionde dagen efter dagen för 
detta beslut. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Ni inte är nöjd med detta beslut kan Ni överklaga det till Miljödomstolen, 
Östersunds tingsrätt genom skrivelse som dock ska sändas eller lämnas till, 
Milj öprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 
HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag Ni fått 
del av beslutet. I medföljande bilaga  finns det närmare upplysningar om hur man 
överklagar detta beslut. 

DELTAGANDE I BESLUTET 

I detta ärende har miljöprövningsdelegationens ordförande Lars Nyberg och 
miljösakkunnig Lena af Geijerstam  Unger  varit beslutande. Föredragande i 
ärendet har varit miljöhandläggare Maria Hortlund vid länsstyrelsens 
miljöavdelning. 

s Nyberg Lena af Geijerstam  Unger  
Ordförande Milj ösakkunnig 
Miljöprövningsdelegationen Milj öprövningsdelegationen 

Tel: 0611- 34 93 32,  fax:  0611-34 93 78 

Bilaga: "Hur man överklagar till Miljödomstolen" 

Kopia till: Plan- och miljönämnden fr 
Örnsköldsviks kommun, 
891 88 ÖRNSKÖLDSVIK 

Överöns, Nederöns och Lakasunds byalag v 
Ordf Inga Britt Hägglöf, 
Överön 128 
891 55 ARNÄS VALL 

Fiskeriverket, Utredningskontoret v 
Stora Torget 3, 
871 30 HÄRNÖSAND 

Akten, Cirkpärm, MPD-pärm, MH 
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