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Dok.Id 308315 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 708 

831 28 Östersund 

Storgatan 6 063-15 06 00  063-15 06 90 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: mmd.ostersund@dom.se 

www.ostersundstingsratt.domstol.se 

 

PARTER 

 

Sökande 
Lundstams Åkeri & Återvinning Aktiebolag 

Box 5003 

831 05 Östersund 

  

Ombud: Peter Ekström 

Sweco Enviroment AB 

Storgatan 51 

852 30 Sundsvall 

 

SAKEN 

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad 

avfallsverksamhet vid Lundstams anläggning i Östersund 

 

Avrinningsområde: Indalsälven - 40 N: 7008690 E: 481909 (SWEREF 99) 

AnläggningsID: 21434 

_____________ 

 

DOMSLUT 

A. Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Lundstams Åkeri & Återvinning Aktiebolag 

(Lundstams) tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid 

Lundstams anläggning på fastigheterna Upplaget 2, 3 och 4 i Östersunds kommun. 

Tillståndet omfattar: 

- lagring av icke farligt avfall med maximalt 315 ton vid varje enskilt tillfälle 

- sortering och mekanisk bearbetning av icke farligt avfall med en maximal 

årlig mängd av 48 500 ton 

- lagring av maximalt 2 615 ton farligt avfall vid varje enskilt tillfälle 

- behandling av en maximal årlig mängd av 500 ton farligt avfall som utgörs 

av impregnerat trä 

- behandling av en maximal årlig mängd av 5000 ton övrigt farligt avfall. 
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B. Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller 

kraven i 6 kap. miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns därmed. 

 

C. Verkställighet 

Detta tillstånd får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft. 

 

D. Slutliga villkor 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad Lundstams har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit 

sig i ärendet. 

 

2. Processavloppsvatten från oljerening, slambehandling och rengöring av behållare 

av farligt avfall får inte släppas ut till spill- eller dagvattennät. 

 

3. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte 

ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

 

Helgfria vardagar måndag-fredag kl. 06.00 - 18.00 50 dB(A) 

Nattetid  kl. 22.00 - 06.00 40 dB(A) 

Övrig tid    45 dB(A) 

 

Begränsningsvärden enligt första stycket ska kontrolleras genom beräkningar eller 

mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar för berörda 

bostäder. Kontroll ska ske så snart det har skett förändringar i verksamheten som 

kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer samt på tillsynsmyndighetens 

begäran. 

 

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 

dBA vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00 - 06.00). 
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4. Verksamheten ska bedrivas så att luktolägenheter förebyggs och begränsas. Om 

luktolägenheter trots detta uppkommer från verksamheten ska åtgärder snarast 

vidtas i syfte att minimera olägenheten. 

 

5. Farligt avfall ska lagras och hanteras i väderskyddad container eller under tak på 

hårdgjorda ytor av ogenomsläppligt material som är utformade så att spill kan 

samlas upp. Farligt avfall ska förvaras i uppmärkta behållare eller på uppmärkta 

platser. Container eller annan behållare för lagring av farligt avfall och kemiska 

produkter ska vara ändamålsenliga, säkra och vid behov skyddade mot påkörning. 

Lagring av obearbetat tryckimpregnerat trä får ske utan nederbördsskydd. 

 

6. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall i cisterner och 

tankar får endast ske inom invallade områden som är täta och beständiga mot de 

ämnen som förvaras där. Invallningar ska minst rymma den största behållarens 

volym plus 10 % av de inom invallningen övriga behållares volym. Mottagnings- 

och lagercisterner /tankar ska vara utrustade med påkörningsskydd och 

nivåkontroll. 

 

7. Lagring av farligt avfall och kemiska produkter ska ske på sådant sätt att ämnen 

som kan reagera med varandra separeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska 

förvaras frostfritt om frostsprängning kan göra behållarna de förvaras i otäta. 

 

8. Verksamhetsområdet ska vara inhägnat och hållas låst eller på annat sätt hållas 

otillgängligt för allmänheten när verksamheten är obemannad. 

 

9. Service och oljebyte på arbetsmaskiner ska ske på för detta ändamål iordningställd 

yta med tätt, oljebeständigt material där eventuellt spill kan samlas upp. 

 

10. Tvättning av fordon och maskiner får endast ske på tvättplatta. Vattnet ska avledas 

så att provtagning kan ske innan utsläpp till spillvattennätet. 
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11. Verksamhetsutövaren ska förebygga nedskräpning och vid behov vidta åtgärder för 

att förhindra att avfall sprids från anläggningen. Verksamhetsområdet ska hållas 

städat. 

 

12. Vid nyinstallation ska så energieffektiv utrustning som möjligt väljas. 

Energiaspekten ska beaktas vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning, vid 

ombyggnad samt vid översyn av underhålls- och driftrutiner för verksamheten. 

 

13. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av 

om villkoren och tillämpliga generella föreskrifter följs. I kontrollprogrammet ska 

framgå mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. 

 

14. Lundstams ska hos tillsynsmyndigheten ställa en ekonomisk säkerhet enligt 16 

kap. 3 § miljöbalken. Säkerheten för den första treårsperioden ska uppgå till 750 

000 kronor. Lundstams ska därefter, senast den 30 november, innan utgången av 

varje treårsperiod till tillsynsmyndigheten inkomma med ett underlag för 

beräkning av säkerheten för nästkommande treårsperiod. Beräkningen ska 

indexjusteras med tillståndsåret som basår. 

 

15. Anmälan ska lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid och senast tre månader innan 

verksamheten avslutas. En plan över planerad avveckling med beskrivning av 

utredningar och åtgärder för mark, grundvatten, byggnader och utrustning samt 

hantering av kemiska produkter och avfall ska bifogas anmälan.  

 

E. Delegationer 

1. Mark- och miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att vid behov 

besluta om ytterligare villkor avseende: 

a. Skyddsåtgärder för att motverka luktolägenheter för omgivningen. 

b. Skyddsåtgärder för att motverka nedskräpning i omgivningen. 

c. Immissionsmätningar avseende ljudnivå vid närliggande bostäder samt 

skyddsåtgärder för att förhindra bullerstörningar p.g.a. ljud med störande 

ljudkaraktär, exempelvis impulsljud och ljud med hörbara tonkomponenter. 
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2. Mark- och miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att vid behov 

besluta om undantag från bestämmelserna i villkor 5, 6 och 7. 

 

F. Uppskjutna frågor 

Med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken skjuter mark- och miljödomstolen upp 

fastställande av slutliga villkor för behandling och utsläpp av dagvatten samt 

utsläpp till luft. 

 

Mark- och miljödomstolen ålägger Lundstams att under prövotiden genomföra 

följande utredningar. 

 

1. Lundstams ska utreda slutlig utformning av anläggning för uppsamling av 

dagvatten. Lundstams ska under prövotiden utföra provtagning av dagvatten 

med syfte att verifiera dagvattnets innehåll. 

 

Utredningen samt förslag på åtgärder ska redovisas senast två år från det att 

tillståndet tagits i anspråk. 

 

2. Lundstams ska utföra relevanta mätningar avseende utsläpp till luft.  

 

Redovisning av mätresultat, vidtagna åtgärder, förslag till ytterligare åtgärder 

samt förslag till slutlig hantering av utsläpp till luft från behandling av spillolja 

och oljehaltigt slam ska redovisas senast ett år från det att tillståndet tagits i 

anspråk. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för utsläppets 

hälsoeffekter. 

 

Utredningarna enligt 1 och 2 ska genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten. 

G. Provisoriska föreskrifter 

Dagvattnet från verksamheten ska under prövotiden samlas in och avledas för 

möjlighet till provtagning och rening. 
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H. Återkallande av äldre tillstånd 

Äldre tillstånd (som framgår av domen s. 8) – med undantag för tillstånd avseende 

Lugnviksverket 2 – upphör att gälla när denna dom vinner laga kraft.  

 

_____________ 

  




