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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 658-19

2019-10-11
meddelad i
Nacka

PARTER
Sökande
Ragn-Sells Treatment & Detox AB, 556076-8516
Box 585
197 25 Bro
Ombud: Advokat Magnus Fröberg
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm
SAKEN
Ändringstillstånd för höjning av befintlig deponi för utökad mängd deponerat avfall
m.m. på fastigheten Bro-Önsta 2:10, Upplands-Bro kommun
AnläggningsID i miljöboken: 826
Koordinater (SWEREF99): N: 6603240 E: 648439

_____________
DOMSLUT
Ändringstillstånd
Mark- och miljödomstolen ger Ragn Sells Treatment & Detox AB tillstånd enligt
miljöbalken att ändra verksamheten vid Högbytorps avfallsanläggning Område 2 på
så sätt att
-

Av det mottagna avfallet får högst sammanlagt 2 550 000 ton deponeras.

-

Behandling av mottagna flygaskor (rökgasreningsrester) får ske genom
tvättning i en process som benämns Ash2®Salt.

Villkor
Tidigare villkor som föreskrivits i mål M 1664-07 ska fortsätta gälla med följande
undantag.
6. Deponin får inte överstiga höjden +80 m.

Dok.Id 593954
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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10. Området där arbete pågår ska vara inhägnat och förses med varningsskyltar för
att förhindra fritt tillträde. Bolaget ska ha ett system för att upptäcka och förhindra
illegal dumpning. Kring deponin ska finnas ett insynsskydd.
20. Bolaget ska ha kapacitet att lagra ett 100-årsregn inom anläggningen.
21. Villkoret upphävs.
Därutöver ska följande nya villkor gälla för verksamheten.
22. Ras, skred och erosion ska årligen kontrolleras på deponin och vid risk
förebyggas eller behov återställas.
23. Förorenat vatten från alla områden inom Högbytorp och som är lämpliga att
använda i behandlingen får användas som tvättvatten. En redogörelse för vilka
vatten som används ska redovisas i miljörapporten.
Miljökonsekvensbeskrivning
Mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i målet.
Ekonomisk säkerhet
Den säkerhet som beslutats i dom den 8 februari 2002 i mål nr M 1664-07 ska även
omfatta den verksamhet som bedrivs enligt detta ändringstillstånd.
Verkställighetsförordnande
Ändringstillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga
kraft. Tillståndet ska anses ha tagits i anspråk när tillsynsmyndigheten har fått ett
skriftligt meddelande från bolaget om att det nya tillståndet tas i anspråk.
_____________

