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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-10-11 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 1088-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 594147 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

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 utökad deponering inom område 3, Högbytorps 
avfallsanläggning i Upplands-Bro kommun 
 
AnläggsID i miljöboken: 29716 
Koordinater (SWEREF99): N: 6603014 E: 648474 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Ändringstillstånd 

Mark- och miljödomstolen ger Ragn Sells Treatment & Detox AB tillstånd enligt 

miljöbalken att ändra verksamheten vid Högbytorps avfallsanläggning Område 3 på 

så sätt att  

- Mängden bygg-, industri- och verksamhetsavfall som får tas emot, sorteras, 

mellanlagras och deponeras bestäms till 1 700 000 ton/3 år, 

- Den totala mängden avfall som får deponeras bestäms till 12 000 000 ton. 

 

Villkor 

Tidigare villkor som föreskrivits i mål M 548-99, M 1429-07 och M 3558-15 ska 

fortsätta gälla med följande undantag. 

 

8. Deponering av avfall får ske högst till höjden +78 m (jfr M 548-99). 
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Villkor 14 och 20 upphävs (jfr M 548-99). 

 

Villkor 19 ersätts med det som nedan förordnas under rubriken Ekonomisk säkerhet 

(jfr M 548-99). 

 

Delegation E och H upphävs (jfr M 548-99). 

 

Därutöver ska följande nya villkor gälla för verksamheten. 

 

26. Senast sex månader innan respektive deletapp anläggs ska bolaget till 

tillsynsmyndigheten redovisa en detaljerad beskrivning av bottenkonstruktionens 

utformning (geologisk barriär, bottentätning, dränering och lakvattenuppsamling), 

vattenavledande åtgärder samt en deponeringsplan. 

 

Bolaget ska innan respektive deletapp anläggs till tillsynsmyndigheten redovisa en 

plan för kvalitetssäkring av bottenkonstruktionen. Kvalitetssäkringsplanen ska 

innehålla uppgifter om bottenkonstruktionens utformning, konstruktionsmaterial 

och utförande. Planen ska också innehålla uppgifter om när och hur de 

återkommande besiktningarna som ska genomföras under arbetets gång samt när 

slutbesiktningen avses ske. I planen ska anges den oberoende kontrollant som 

bolaget har utsett att genomföra besiktningarna. 

 

27. Senast sex månader innan respektive deletapp avslutas ska bolaget till 

tillsynsmyndigheten redovisa hur sluttäckningen kommer att genomföras. 

Redovisningen ska innehålla uppgifter om sluttäckningens utformning, 

konstruktionsmaterial samt en tidplan för arbetet. 

 

Bolaget ska, innan respektive deletapp sluttäcks, till tillsynsmyndigheten redovisa 

en plan för kvalitetssäkring av sluttäckningen. Kvalitetssäkringsplanen ska 

innehålla uppgifter om sluttäckningens utformning, konstruktionsmaterial och 

utförande. Planen ska också innehålla uppgifter om när och hur de återkommande 

besiktningarna som ska genomföras under arbetets gång samt när slutbesiktning 


