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Mark- och miljödomstolen

KUNGöRELSE
2013-09-03

Aktbilaga 18

Mål nr
M2430-12 4:3

Anges vid kontakt med domstolen

Mark- och miljödomstolen

VÄXfÖ TINGSR q.TT, mark- och miljödomstolen, har i dom den 3 september 2013 lämnat
Kommunalftirbundet Kalmarsundsregionens Renhållare tillstånd till iindring av tillstånd
enl. MB till Moskogens avfallsanläggning som medger utökad verksamhet på fastigheten
Moskogen 1:1, Kalmar kommun (mål nr D.{2430-12). Domen och övriga handlingar i
målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Solveig Gustafsson,
Kommunledningskontoret, Ö Sjögatan 18, Kalmar, tel0480-45 00 40.

Viixjö 2013-09-03

)ok.Id 259673

Postadress

Box 81

351 03 Våxjö

Besöksadress

Kungsgatan 8

Telefon

0470-560 100

Telefax

0470-560 125

Expeditionstid

måndag-fredag
08:00-12:00
l3:00- l6:30

E-post: MMD.vaxjo@dom.se
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Mål nr M2430-12

5 000 t/år

105 000 t/år,

25 000 tlåLr

25 000 tlär

SÖKANDE
Kommunalftirbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
Box 822
39128 Kalmar

Ombud: Peggy Lerman
c/o Lagtolken AB
Jordösundsvägen29
370 24 Nättraby

SAKEN

Ansökan om åindring av tillstand enligt miljöbalken till Moskogens
avfallsanläggning, Kalmar kommun

Awinningsområde:
Koordinater (SWEREF9O)

DOMSLUT

Mark- och milj ödomstolen låimnar Kommunalfiirbundet Kalmarsundsregionens

Renhållare (KSRR), or9.m.222000-1883, tillstand enligt miljöbalken till iindring

av verksamheten enligt det tillstand som låimnades i dom den 16 oktober 2006

(M 1090-05) så att de i bilaga 1 till domen angivna måingderna i gruppen

SNI 90.004-1 ftir punkterna "Hushållsavfall o liknande25 000 t/fu och Bygg- och

industriavfall 25 000 t/år" ändras till ftiljande måingder.

sNr 90.80
(sortering)

sNI90.100

sNr 90.160
(biologisk behandling)

sNI90.290
(deponering)

Dok.Id 242804

Hushållsavfall

Bygg- och industriavfall
(mekanisk bearbetning)
hushållsavfall och liknande, m.m.

Hushållsavfall, industriavfall m.m.
(fran bl.a. livsmedelssektorn)

Hushållsavfall o liknande

Postadress

Box 8l
351 03 Växjö

Besöksadress

Kungsgatan 8

.Telefon
0470-560 100

Telefax

0470-s60 125

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00- l2:00
l3:00-16:30

E-post: MMD.vaxjo@dom.se
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Mark- och miljödomstolen ftireskriver ftiljande ytterligare villkor.

25. Vid produktion av biogassubstrat ska aktuellt utrymme vara ftirsett med
ventilation med utrustning avsedd att motverka spridning av lukt.

Mark- och miljödomstolen godkåinner miljökonsekvensbeskrivningen.

Ve r l<s t äl I i ghe t s t i I I s t ånd

Detta tillstand fär tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.

Igångsättningstid

Den utökade verksamheten ska vara i drift inom fem år efter lagakraftvunnen dom.

Tiden kan dock ftirlåingas om ansökan diirom inges till tillstandsmyndigheten i god

tid dessftirinnan.
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BAKGRUND

Vid Moskogens avfallsanläggning, belägen ca en mil väster om Kalmar och norr

om riksväg 25 motväxjö, bedriver sedan 1976 Kommunalftirbundet Kalmar-

sundsregionens Renhållare (fortsättningsvis beniimnt KSRR eller bolaget) verk-

samhet avseende traditionell hantering av avfall fran hushåll och industrier. KSRR

omfattar kommunerna Kalmar, Nybro, Mörbylanga och Torsås. Utvecklingen inom

avfallshanteringen har nu aktualiserat en mindre iindring av tillstandet, ftir att möta

nya behov i regionen.

KSRR planerar därftir ftir åindrad hantering av ökade mtingder av icke farligt avfall.

Avsikten ?ir att kunna anvåinda organiskt avfall till produktion av biogas samt

briinnbart avfall ftir produktion av bråinsle ftir vidare anvåindning vid industrier.

Därmed nyttiggörs avfall från t.ex. livsmedelsindustri och skogsindustri. Befintlig

tillståndsram behöver utökas, men en fullsteindig omprövning av den samlade

verksamheten bedöms av KSRR inte vara nödvåindig eller lämplig. Verksamheten

ryms inom tillstandsgivna ytor på Moskogen I :1.

TIDIGARE BESLUT

Miljödomstolens gav tillstand till verksamheten den 16 oktober 2006, M 1090-05.

Genom miljödomstolens dom 2009-01-13 iM3l42-08 ftirlåingdes tiden fiir villkor

16 och 18 (avser viss del av lakvattenbehandlingen resp. tillftillig täckning). För

villkor 18 ftirleingdes tiden åter i dom 2010-09-20 i M 681-10.

Miljödomstolen återftirvisade den 17 september 2012 (M 1316-12) ett överklagat

ftireläggande av låinsstyrelsen den 16 marc 2012 i fräga om kriterier ftir konstruk-

tionsmaterial vid sluttäckning.
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ANSÖKAN

Yrkanden

A. Verksamhetens tillstånd

I ftirsta hand fortsatt lydelse av punkt I,2 och I I med bekräftelse i domskäl att

industriavfall omfattar livsmedels- och skogssektor, vilket berör

1. Sortering och mellanlagring av hushållsavfall samt bygg- och industriavfall på

befintliga och nya ytor.

2. Mellanlagring och behandling av organiskt avfall (hushållsavfall,
industriavfall och slam eller liknande) genom sluten kompostering alternativt
kontrollerad rötning.

1 1. Deponering och behandling av avfall från industri, såväl farligt som icke
farligt avfall.

I andra hand, ftir det fall domstolen finner nödvrindigt, yrkas att tillstandets punkt 1,

2 och 1 1 ska lyda (tillskott understrukna):

1. Sortering och mellanlagring av hushållsavfall samt bygg- och industriavfall,
bl.a. från livsmedelssektor och skogssektor, på befintliga och nya ytor,

2. Mellanlagring och behandling av organiskt avfall (hushållsavfall,
industriavfall, bl.a. från livsmedelssektor, och slam eller liknande) genom
sluten kompostering alternatir,t kontrollerad rötning.

1 1. Deponering och behandling av avfall fran industri, såväl farligt som icke
farligt avfall, bl.a. icke farligt avfall från livsmedelssektor och skoessektor.

B. Bilaga I rindras under rubriken SNI 90.004-l

så att:

Hushållsavfall o liknande 25 000 tlär,Bygg- och industriavfall25 000 t/ar stryks

och ersätts av ftiljande måingder (tidigare måingd inom parentes):

SNI90.80 Hushållsavfall
5 000 t/år (samma)

SNI90.100 Bygg- och industriavfall, hushållsavfall och liknande m.m.
105 000 tlär (idag25 000 tltu)

SNI90.160 Hushållsavfall,industriavfall(bl.a.livsmedelssektor)m.m.
25 000 tlär (idag 10 000 t/år)

SNI90.290 Hushållsavfalloliknande
25 000 t/år (samma)
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Förslag till ytterligare villlar
25. Vid produktion av biogassubstrat ska aktuellt utrymme vara ftirsett med

ventilation avsedd att motverka spridning av lukt.

Ve r lrs t a I I i gh e t s t i I I s t ånd

KSRR yrkar att tillstand fär tas i anspråk i avbidan på lagakraftvunnen dom.

Ändmålet åir en anpassning ftir att stödja EU:s avfallshierarki och en viktig sam-

hällsfunktion. Det gäller en sedan många ar pågående verksamhet, dåir de ftireslagna

åindringama bedöms leda till högst begriinsade ftiråindringar. Med fiireslagna

skyddsåtgåirder och utformning torde risken ftir ökande störningar av måinniska och

miljö vara mycket liten.

Igångscittningstid

Verksamheten bedöms vara i drift inom fem år.

Bolagets beskrivning av ändrad verksamheten

Planerade cindringar

KSRR strävar efter att nyttja avfallet som en resurs och att bättre efterleva EU:s

avfallshierarki bland annat genom att sortera ut matavfall, sortera bråinnbart avfall

till avfallsbränsle, skilja inerta material från avfallet ftire ftirbråinning och sortera ut

metaller ur avfallet till återvinning. Ett ftirsta viktig steg i denna behandling

kommer att bli en optisk sorteringsanläggning.

I nuläget sker ingen utsortering eller separat insamling av hushållens matavfall i

KSRR:s upptagningsområde. Det hushållsavfall som samlas in via hushållens kåirl

går till Moskogen fiir omlastning. Avfallet läggs på en öppen platta inom området

och lastas sedan om till lastbilar fiir vidare transport till energiutvinning eller

ftirbråinning, ftir niirvarande i Nonköping. Totalt skickas i nuläget ca 35 000 ton

hushållsavfall per år till ftrbriinning.

Det grovavfall fran hushåll som liimnas vid KSRR:s återvinningscentraler 1ÄVC;

hanteras i nuläget bland annat genom mellanlagring på omlastningsplattan före

vidaretransport till ftirbränning och av ISAB (Industrisortering Sydost AB) vid

Moskogens avfallsanläggning. Bygg- och industriavfall behandlas i nuläget vid
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Moskogens avfallsanläggning. Detta sker dock inte i KSRR:s regi utan det rir ISAB

som sköter också denna verksamhet inom ramen ftir tillstandet fiir Moskogen.

Det nya systemet ftir hushållens sortering av avfall avser olikftirgade påsar, dåir

optisk sortering av påsarna vid Moskogen blir ett ftrsta steg inftir produktion av

biogassubstrat. Detta innebåir att hushållen sorterar avfallet i olikftirgade påsar.

Dessa läggs sedan i ett käl och samlas upp med en sopbil. Dåirefter separeras

påsarna vid en optisk anläggning vid Moskogen. Avfall från externa liimnare (andra

kommuner, ftiretag) kan även komma att matas in direkt i behandlingssteg ftir mat-

avfall (biogassubstratproduktion) altemativt i behandlingssteget ftir avfallsbriinsle-

produktion utan att fiirst passera den optiska sorteringen. Även organiskt avfall fran

livsmedelssektorn kan alltså nyttiggöras.

Behandlingen till biogassubstrat kan ske med olika tekniska lösningar, som

huvudsakligen kommer att bli i enlighet med ftiljande principer:

1. Oppning av påsar och emballage (papper, plast, metall)

2. Ev. krossning av avfallet

3. Avskiljning av matavfall från emballage (papper, plast, metall) och fran
ovidkommande material i insamlad matavfallsfraktion

4. Hantering av rejekt (papper, plast, metall) genom inmatning i avfalls-
briinslesorteringen eller annan efterbehandling

5. Produktion av biogassubstrat genom finffirdelning och/eller spädning till
liimplig viskositet

6. Lagring av producerat biogassubstrat i våintan på utleverans fran
anläggningen

Vidare planeras produktion av avfallsbråinsle med så högt värmevärde att det kan

anvåindas i industrin, diir ftir nåirvarande cementindustrier i regionen åir planerade

mottagare. Även hiir kan avfall från flera sektorer anviindas. Den utsorterade briinn-

bara fraktionen kommer att behandlas i ytterligare sorteringssteg inom Moskogen

ftir att sortera fram en ren avfallsbråinslefraktion med högt v?irmevärde. Den exakta

tekniska lösningen fiir framställning av avfallsbränsle är i dagsläget inte fastställd,

men principerna kan övergripande beskrivas enligt nedan.

l. Fraktionen med bråinnbart avfall fran den optiska sorteringen grovkrossas.
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2. Efter grovkrossning skiljs metaller fran fraktionen (genom överbandsmagnet

och/eller liknande utrustning).

3. Inerta, icke briinnbara och tunga material avskiljs fran brännbara material
(papper, plast, trä, textilier), t ex genom en kombination av siktning och

densitetsseparering av avfallet.

4. Den rena bninslefraktionen mals ner ytterligare i storlek (till ca 10-20 mm)
innan den iir redo att levereras som bråinsle till cementindustrin.

5. Utsorterade metaller skickas till återvinning. Utsorterad inert fraktion anvåinds

eventuellt som konstruktionsmassor eller liknande.

I nuläget finns viss osåikerhet kring hur deponigasen vid Moskogen ska nyttiggöras i

framtiden. Torkningsutrustning kan komma att installeras i den nya sorterings-

anläggningen, och därvid nyttja viirme från deponigasen eller överskottsvåirme från

en eventuell elproduktion med deponigas. Torkutrustningen är tänkt att användas

for att torka avfallsbråinsle, ntatavfall, men även andra brlinsle- och avfallsfrak-

tioner, som exempelvis Rt-flis och grönflis, skulle kunna vara intressanta att kunna

torka. Målsättningen åir att bråinslefraktionen ska hålla en sådan kvalitet att den kan

anvåindas som bråinsle vid cementindustrin.

Det kan även uppstå restfraktioner från sorteringen som kan komma att avsättas

genom konventionell avfallsft rbrtinning.

Identifi er at rindr ings b e hov

De verksamheter som ansökan avser berör fiiljande tillstandspunkter i domen den

16 oktober 2006:

1. sortering och mellanlagring av hushålls-, bygg- och industriavfall,

2. behandling och mellanlagring av organiskt avfall fran hushåll, industri m.fl',

11. behandling och deponering av industriavfall.

Ändring av domen behövs ftir att medge ökade måingder fijr behandling från idag

50 000 ton per år, med håitften vardera av hushållsavfall respektive bygg- och

industriavfall, enligt domens bilaga 1, rubrik SNI 90-004-1, dvs. äldre kod fiir bl.a.

behandling av icke farligt avfall, upp till planerat 130 000 ton per år ftirdelat på nya

koder:
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SNI90.160, biologisk behandling (25 000 ton/år), av i dag medgivna

hushållsavfall m.m. plus avfall från industri, inklusive livsmedelssektor.

SNI 90.100, mekanisk bearbetning (105 000 ton/år) av idag medgivna bygg-

och industriavfall (inklusive avfall från livsmedelssektor och skogssektor) plus

hushållsavfall m.m.

Det bör noteras att det finns led i den biologiska behandlingen som kan vara av

mekanisk karaktåir, men dessa bedöms vara en integrerad del av ftirbehandling ftir

rötning, inte en separat mekanisk bearbetning. Miingdema turder 90.100 iir dtirmed

inte avsedda att inrymma även avfall destinerat fiir biologisk behandling.

Mtingderna under 90.160 bör således inte dubbelftiras, dvs. läggas under båda

koderna.

Avgrcinsning av prövningen

Den samlade prövningen 2005 utgick fran den regionala anläggningens behov av

mångfald och flexibilitet. Ett stort antal frågor överlåimnades till egenkontroll och

till synsmyndi ghetens pnivning. Nya behandlingsmetoder anmäls under hand.

Vid iindringsprövningen kan eventuellt behöva klargöras vilka avfallslåimnare som

huvudsakligen avses samt vilka typer av metoder som iir avsedda att brukas.

Aktuellt åir avfall från livsmedelssektor och skogssektor. Dessa bedöms emellertid

ingå i begreppet industriavfall, såsom jämftirbara avfallsslag då det gäller verk-

samhetens sortering, mellanlagring och behandling enligt punkterna ovan. För det

fall domstolen finner nödviindigt, kan i domens skäl klargöras att industriavfall

omfattar livsmedelssektor och skogssektor eller så kan i andra hand dessa sektorer

ti I lforas til lstandet.

Tillstandet omfattar idag både sortering samt behandlingsmetoder som krossnino

Den nya hanteringen innebiir dels optisk sortering av påsar med hushållsavfall,

efterftiljande behandling till biogassubstrat, dels sortering av brännbart avfall med

efterftljande behandling som krossning m.m. ftir framställning av avfallsbråinsle.

Tillstandets villkor 15 innebåir att ny metod ftir behandling ska ftjrsta gangen

anmälas till tillsynsmyndigheten. De nu aktuella metoderna bör lämpligast hanteras
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genom sådan anmälan enligt domens villkor 15, dvs. ?indring av domens tillstand

bedöms inte behövlig eller liimplig. Villkor 15 bör gälla även framöver.

Av domen framgår att kontrollerad rötning medgetts (punkt 2). Det ffir anses avse

även produktion av biogassubstrat, eftersom detta åir en behandling som krävs inftir

rötning, varvid åindring inte behövs. heller i denna del. Ansökan avser dock inte

rötning vid anläggningen, utan biogassubstratet ska levereras till extern

biogasanläggning. Om rötningsanläggning skulle bli aktuell, kommer det att

anmälas till tillsynsmyndigheten.

Ändring av domen bedöms inte heller nödvrindig ftir behandling av det bråinnbara

avfallet, eftersom mekanisk bearbetning redan finns med.

Avfallsslag ftir respektive behandling blir:

Biologisk behandling av i dag medgivna hushållsavfall m.m. plus avfall fran
industri, inklusive livsmedelssektor.

Mekanisk bearbetning av idag medgivna bygg- och industriavfall (inklusive
avfall från livsmedelssektor och skogssektor) plus hushållsavfall m.m.

Det bör noteras att vissa led i den biologiska behandlingen kan vara av mekanisk

karaktär, men dessa bedöms vara en integrerad del av ftirbehandling ftir rötning,

inte en separat mekanisk bearbetning. Måingderna under 90.100 åir diirmed inte

avsedda att inrymma även avfall destinerat ftir biologisk behandling. Mringderna

under 90.160 bör således inte dubbelftiras, dvs. läggas under båda koderna.

Avfallsslag ftir deponering, enligt domens bilaga 2, berörs inte.

MILJöKONSEKVENSER

Lokaliseringen

Avståndet från infartsvägen till anläggningen till nåirmsta bostadshus ii'r ca200 m.

Avståndet fran det område dåir nu aktuell behandling kommer att ske, i den

sydvästra delen av anläggningen, till nåirmsta bostadshus iir ca 500 m.
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Utökningen från 40 000 ton till125 000 ton åir en tredubbling, men samlokalise-

ringen till Moskogen innebiir att effekterna inte ökar på motsvarande sätt, utan

bedöms vara ringa.

Nollalternativ

Nollalternativet innebiir att ingen utökning av tillstandsgivna måingder görs. Det blir

heller inte möjligt att mekaniskt behandla hushållsavfall. Det skulle troligen inne-

baruatt de ekonomiska och miljömässiga incitamenten till attbyggaden optiska

sorteringensanläggningen och efterftilj ande behandlingar inte fanns. Hanteringen av

hushållsavfall skulle fortgå som i nuläget med omlastning på en öppen platta vid

Moskogen och vidare transport till Nonköping. De positiva miljöeffekter som

beskrivs nedan skulle inte uppstå.

Miljöpåverkan

Transportmåingdema vid Moskogen skulle inte ökajämftirt med det tillstand som

redan finns men dåiremot åir det troligt att det totala transportbehovet är större i

nollalternativet.

I detta fall innebzir projektet risk ftir ökade negativa effekter genom ökad trafik

lokalt, l0-15 ytterligare inkommande tunga transporter per dag anläggningen utöver

de caT0lastbilar som kommer in varje dag till anläggningen, och 25 lastbilar till

näraliggande kraftvåirmeverk, samt 50 100 personbilar per dag. Det totala transport-

behovet bedöms dock komma att minska, då avfallet kommer att återvinnas på

nåirmare avstånd iin hittills. Med styrning av trafiken till huvudinfarten, genom

instruktioner till de egna ftirarna och genom skyltning, bedöms trafiken inte ge

måirkbar bullerökning.

Buller fran behandling ska ligga under riktvärden i enlighet med villkor 21. En

bullerutredning har gjorts ft)r den planerade verksamheten. Verksamheten skulle

kunna bedrivas nattetid och uppfylla bullerkraven, ftirutsatt vissa åtgåirder på vid

byggnaden, såsom att byggnaden görs sluten, att dörrar hålls stiingda mellan

passager, hänsyn till buller vid utformning av fasadkonstruktion och av ventila-

tionssystem. En större andel av omlastning inomhus ger mindre bullerstörning.
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Trots ökad hantering av hushållsavfall bedöms risken ftir luktstrirning minska,

eftersom dagens hantering på öppen platta byts mot behandling inomhus.

Utformningen av ventilationssystemet bör anpassas till luktrisken, men den exakta

tekniska utformningen kan inte preciseras ftirråin den offentliga upphandlingen åir

genomftird. Upphandlingen görs utifrån funktionskrav och bolaget avser att infor-

mera om det via tillsynen. Driften kommer att anpassas så att uppehållstiderna och

lagringstidema ftir avfallet hålls korta, och lagringen av biogassubstratet ska ske i

slutna tankar. Lukt fran spill utanftirbyggnaden motverkas av regelbunden städning.

Soteringshallen ftirses med spolposter och spolriinnor.

Övriga utsläpp till luft från transporter kan öka något lokalt, men åindå minska totalt

sett. Utsläppet av fossil koldioxid kan minska med22 000 ton/år genom att fossila

briinslen ersätts av leveranser av biobriinslen fran Moskogen. Biogas från matavfall

kan komma att minska utsläppen av fossil koldioxid med ca 2 000 ton årligen.

Projektet bedöms alltså bli positivt ur klimatperspektiv, då regionala transporter

minskar, och ur resursperspektiv då nyttjandet av avfallet ökar.

Med stöd av befintliga system ftir lakvattenhantering m.m. bedöms utsläpp i övrigt

inte bli beaktansviirda. Behandlat lak- och dagvatten från Moskogens avfallsanlägg-

ning leds till Tomtebybäcken inom Ljungbyåns avrinningsområde. Behandlingen

omfattar luftade säsongslagringsdammar, energiskog, dike med sandfilter, översil-

ningsyta och våtmarksdammar. Utsläppet är reglerat med riktvåirden ftir vissa

åimnen. Ändringarna bedöms inte innebåira behov av ftiråindring vad gäller omhåin-

dertagandet av fiirorenat vatten fran Moskogen eller behov av annan recipient. Den

nya verksamheten innebiir sannolikt att mindre miingder lakvatten uppstår då hante-

ringen av hushållsavfallet kommer att ske inomhus. Ändringarna innebåir inte heller

att ytterligare ytor iin de som redan iir tillstandsgivna tas i anspråk. Tomtebybäcken

iir inte statusklassad, och bolaget har inte mandat atl göra sådan klassning. Bolaget

ser inget behov av att statusklassa Tomtebybäcken, då inga negativa effekter av

verksamheten ftirutses.

Utöver de effekter på energiområdet som beskrivits medftir också sorteringen att

återvinningen av metaller och av inerta material kan öka, och diirmed att ytterst lite
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avfall behöver deponeras. För rötningsresten eftersträvas sådan kvalitet att

anvåindning i jordbruket blir möjlig.

KSRR har även bedömt hur den utökande verksamheten bidrar till uppffllandet av

miljömålen samt bedömt att inga miljökvalitetsnormer befaras komma att

överskridas på grund av den åindrade verksamheten.

INKOMNA YTTRANDEN

Samhällsbyggnadskontoret har meddelat att man inte har några synpunkter.

Myndigheten ftir samhällsskydd och beredskap samt Havs- och vattenmyndigheten

har avstått från att yttra sig.

DOMSKIiL

I ansökan ingar en beskrivning av miljökonsekvenserna av åindringarna. Domstolen

bedömer den vara av tillräcklig omfattning och kan godkåinnas.

Mark- och miljödomstolen anser att de ökande mängdema av behandlat avfall, med

de metoder som ftireslås, innebåir en betydande minskning av den totala miljöbelast-

ningen och att risken fiir negativa lokala miljöeffekter iir mycket liten. Den utökade

verksamheten bedöms kunna rymmas inom befintliga tillstandsvillkor. Med dessa

och ftireslaget nytt villkor bedöms åindringen vara tillåtlig enligt miljöbalken och

rindringstillstand kan och ska medges.

Bolaget har låimnat till domstolen att avgöra om vissa preciseringar av avfallstyper

måste göras i tillstandstexten eller om det räcker med uttalanden i domskälen.

Domstolen konstaterar att det nu gällande tillstandet anger verksamhetstyper med

äldre beteckningar tin vad som anges i miljöprövningsftirordningen (2013:251), som

inftirdes den 8 juni 2013. Vid zindring bör de nya beteckningarna anges fiir de

avfallsbehandlingar som åindras. De verksamhetstyper som har angetts i ansökan åir

enligt tidigare gällande frirordning, men överensståimmer med vad som nu anges i

miljöprövningsftirordningen. Det konstateras att rubrikbeteckningarna i bilagan till

tillstandet 2006 och ftir i övrigt angivna avfallshanteringar inte överensstämmer
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med nuvarande beteckningar, men det faller utom ramen ftir denna prövning att

åindra utöver vad som anges i ansökan.

Enligt 25 a $ ska en dom som omfattar tillstand attlagta, återvinna eller bortskaffa

avfall dessutom alltid innehålla l) en ftirteckning över de kategorier av avfall och

den totala måingd avfall som far lagras, återvinnas respektive bortskaffas,2) uppgift

om den metod fiir att lagra, återvinna eller bortskaffa avfall som ska tilliimpas, och

3) de villkor som behövs iftägaom åtgiirder ftir att övervaka och kontrollera att de

skyldigheter som gäller fiir verksamheten uppfylls.

Domstolen anser att någon åindring av tillståndstexten, utöver åindring av dess

bilaga, inte behövs. I bilagan anges de avfallstyper som har angetts i ansökan.

Domstolen anser därvid att det räcker att ange kategorierna i klartext, utan håin-

visning avfallskategorinummer. Ytterligare precisering av metoder behöver inte

anges, utöver vad som ftiljer av det allmåinna villkoret. Befintliga villkor om

kontroll får anses rymma även den kontroll som ftiljer av åindringstillstandet.

Domstolen ser det som behövligt, men tillräckligt, med det nya villkor som bolaget

har foreslagit, ftir att motverka eventuella luktstörningar. Villkorstexten bör dock

iindras så som framgar av domslutet. Domstolen ser inte heller några skäl att inte

bevilja yrkat verkställighetsftirordnande. Yrkad igangsättningstid kan godtas.

HUR MAN Övnnxf,AcA& se bilaga (Dv425)

Överklagande senast den24 september 2013.

Bruno Bjäm

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lena Pettersson, ordft)rande, och

tekniska rådet Bruno Bjåirnborg, samt de siirskilda ledamöterna Lars Wennerstål och

Anders Wetterling.
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Hur man överklagar - dom i mål där mark- och miljö-
domstolen är första instans
Den som vill överklaga mark- och miliö-
domstolens dom ska göta detta skciftligen.
Skrivelsen ska skickas ellet lämnas till
mark- och miliödomstolen. Överklagandet
prövas av Mark- och miliööverdomstolen
vid Svea hovrätt.

Överklagandet ska ha kommit in tillmark- och
miljodomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i ciomen.

Fhr ena parten överldagat domen i rätt tid, får
också mopanen överklaga domen (s.k ans-
lutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Overklagan-
det ska också i detta fall skickas eller lämnas

dll mark- och miljodomstolen och det måste

ha kommit in till mark- och miljödomstolen
inom en vecka från tien i dornen angivna sista

dagen för överklagande. Om det första över-
klagandet återkallas eller förfaller kan inte hel-
ler ans lutningsöverkiagardet p.-övas.

För att ett överldagande ska kunna tas upp i

Mark- och miljööverdomsrolen fordras att
prövningsdllstånd meddelas. Mark- och miljo-
överdomsrolen lämnar prövningsdllstånd om

1. det finns anledning att bewivla riktigheten
av det slut som mark- och miljödomstolen
har kommit tili,

2. det inte uian ail sådar,t tillsdnd medCelas

går att bedöma riktigheten av det slut som
mark- och miljödomstolen har kommit
till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen an överklagandet orövas av högre
rdtt, elier

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överkiagandet.

Om provningsdllstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.

Det är darfor viktigt an det klan och ryciiigt
framgår av överi<iaganciet till N1ark- och miijö

överdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bor meddelas.

Slaivelsen med överklagande ska innehålla

uppgifter om

1. den dom som överldagas med angivande

av mark- och miljödomstolens narnn samt
datum för domen och målnummer,

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens dcrn som !,Jaganden ..,ill få til! srånd,

3. grunderna (sk;ilen) för överklagandet och i

vilket avseende mark- och miljödomsto-
lens domslvil enligt ldagandens mening är
oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd
för att provningstillsrånd sl<a meddelas,
samt

5. de bevis som åberopas och vad som ska

sryrlos med varje bevis.

FIar en omständighet eller em bevis som åbe-

ropas i l,fark- cch miljööverdcrnstclen inre

lagts fram tidigare, ska ldaganden förk]ara an-

ledningen till omständigheten eller beviset inre

åberopais i mark- och miljödor"nstolen. Sl<rift-

liga bevis som inte lagts iram tidigare ska ges

in sarnddigt med överklagandet. Vill klaganden

att det ska hållas ett fömyar forhor eller en

förnyad syn på stället, ska han eller hon ange

det och skälen rill detra. Klaganden ska också
anqe om han eller hon vill att motpanen ska
infinna sig personligen vid huvrrdf,:rhandling i

Mark- och miijööverdomstolen.

Sluiveisen ska vara undertecknad rrv kiaganclen

eller hans/hennes ombud. Till överldagander
ska bifoeas lilo många kopior av skrivelsen
som der lirrns nroiparier i nrålet. Iår irrte [da-

ganden bifogat rillräckligt antal kopior. fram-
ställs de kopior som behövs på ldagandens be-
kosmaci.

Ytterligare upplirningar lämnas av mark- och
rniljedomstclen. Adress och rclefonnummer
finns på första sician av ciomen.

www.domstot.se




