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Dnr: Ecos 2019-387

Föreläggande med anledning anmälan om miljöfarlig verksamhet
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga JONNY LILJENHAG GRÄV OCH
FRAKT AB (org.nr 559222-4728) med verksamhet inom fastighet ARKHYTTAN
50:1 i Säters kommun enligt följande:
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter, ska verksamheten bedrivas
huvudsakligen i enlighet med anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive de
kompletteringar/ändringar som verksamheten har lämnat in. Verksamhetens
omfattning framgår av beskrivningen ”Företagets beskrivning av verksamheten”
nedan.
2. Vid drift av sorteringsverk/harpa vid jordsortering ska skyddsåtgärder vidtas så att
riktvärden för Naturvårdsverkets vägledning om buller från industri- och annat
verksamhetsbuller (Naturvårdsverkets rapport 6538) ej överskrids vid närliggande
bostäder.
3. Dagvatten som kan innehålla slam från anläggningen ska renas från slam innan det
släpps till recipient.
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras så att det inte riskerar att läcka ut till
mark och vatten. Absorptionsmedel och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt.
5. Om problem med damning uppstår ska verksamhetsutövaren genast vidta lämpliga
åtgärder.
6. Verksamheten, inklusive trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar,
ska bedrivas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid närliggande bostäder inte
överskrider:
- 50 dBA helgfria vardagar mån-fre
kl. 06.00-18.00,
- 45 dBA kväll
kl. 18.00-22.00,
- 45 dBA lör-sön och helgdag
kl. 06.00-18.00,
- 40 dBA nattetid
kl. 22.00-06.00.
Lagstöd
Beslutet sker med stöd av 26 kap. 9 och 22 §§ miljöbalken (1998:808, MB), samt med
hänvisning till 2 kap. 2-3 och 5-7 §§ MB.
__________________________
Fortsättning
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Fortsättning Mbn § 59
Ärendebeskrivning
JONNY LILJENHAG GRÄV OCH FRAKT AB har 19 december 2019 kommit in
till Miljö- och byggnämnden med en anmälan om nyetablering enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) samt 29 kap. 49 § och 41 § miljöprövningsförordningen (2013:251) på
fastigheten ARKHYTTAN 50:1 i Säters kommun. Kompletteringar till anmälan kom
in 2 mars 2020, 13 och 19 maj 2020.

Företagets beskrivning av verksamheten

Verksamheten kommer att ta emot och mellanlagra trädgårdsavfall och schaktmassor
av jord och sten.
De mängder som kommer att mellanlagras är:
Trädgårdsavfall: 1000 ton/år
Schaktmassor osorterat 10 000 ton/år
Enligt anmälan ska endast massor som uppfyller kriterierna för mindre än ringa risk
enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1, tas emot. All lämning av material ska besiktas av personal och ett dokument måste fyllas i av lämnaren med mängd, ursprung
och att lämnaren styrker att massorna är rena.
Sortering av matjord och schaktmassor kommer att ske med mobilt sorteringsverk
eller harpa, 25 gånger per år. Sortering kommer endast att ske vardagar.
Till anläggningen inkommer ca 15 fordon per dag.
Arbetstider kommer att vara vardagar 06.00-18.00. Vid enstaka tillfällen kan fordon
anlända senare än 18.00, om arbeten sker på större avstånd och beroende på väder
och trafik. Helgjobb kan förekomma, de kommer då att ske mellan 09.00-16.00.
Infarten till fastigheten kommer att ha bom som är låst när ingen personal finns på
plats.
Markytan kommer att vara hårdgjord och grusbelagd.
Dagvattnet kommer att ledas till ett avrinningsdike för att slam från dagvattnet inte
ska komma ut i närbelägna vattendrag.
Vid eventuella damningsproblem kommer någon form av dammbindning att ske för
att minska dammet. Exempelvis vägsalt eller bevattning.
Farligt avfall som uppkommer i verksamheten vid service av fordonen kommer att
förvaras invallat inomhus.
Fortsättning
Justerande sign
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Fortsättning Mbn § 59
Oljor, kemikalier och dieseltank (1500 l, med skvalpskydd och fastbultad inne i containern) kommer att förvaras i en låst sjöcontainer. Dieseltanken kommer endast att
användas som reservtank, för de fordon som arbetar på fastigheten.
Absorptionsmedel och saneringsutrustning kommer att finnas på fastigheten.
Vid avslutande av verksamheten kommer jord att planas ut på ytan och sås in med
exempelvis gräs. Byggnader kommer att rivas.
Inkomna yttranden
En kopia på anmälan har överlämnats till Länsstyrelsen Dalarna enligt 26 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Länsstyrelsen
har meddelat att de inte har några synpunkter på anmälan. Anmälan har även skickats
på remiss till fastighetsägarna på grannfastigheterna xxx xx:x och xxx x:xx. xxx xx:x
och xxx x:xx har inkommit med synpunkter, där man anser att det kommer att bli
störningar i from av buller och damm och att verksamheten därmed inte är lämplig
att bedriva på platsen.
Skäl till beslut
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Lokalisering

Av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken följer att vid val av plats för
verksamheter ska olägenheter för både människa, hälsa och miljö minimeras.
Verksamheten är lokaliserad på ett område som är detaljplanelagt som industrimark. I
detaljplanen har man inte angivit några begränsningar för de verksamheter som
bedrivs på industriområdet.

Kunskapskravet

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall skaffa sig den kunskap
som behövs för att skydda människors hälsa och miljö enligt 2 kap. 2 § miljöbalken.
Miljö- och byggnämnden bedömer att kravet är uppfyllt, då verksamheten har gjort
en bullerutredning för den tänkta verksamheten, att man ska ha personal som
besiktar det material som ska lämnas och att lämnaren får fylla i ett dokument med
ursprung och egenskaper. Åtgärder för buller, dagvattenhantering och eventuella
damningsproblem har även presenterats.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2020-05-27

Sammanträdesdatum

Blad

5

Fortsättning Mbn § 59

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Kraven på försiktighet i 2 kap. 3 § miljöbalken innebär att redan risken för negativ
påverkan innebär en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta skyddsåtgärder och
försiktighetsmått.
Buller
Nivåer för tider och ljudnivåer följer Naturvårdsverkets vägledning om buller från
industri- och annat verksamhetsbuller (Naturvårdsverkets rapport 6538).
Verksamhetsutövaren har visat i bullerutredning ”Bullerutredning - Arkhyttan 50:1
Säters kommun” att med skyddsåtgärder klaras gällande riktvärden för externt
industribuller vid samtliga bostäder under dagtid (06.00-18.00). Därmed anses inte
verksamheten i miljöbalkens mening (9 kap. 3 § miljöbalken) vara en olägenhet för
människors hälsa.
Kemikalier
Kemikalier och drivmedel ska enligt uppgift förvaras i en låst sjöcontainer. Absorptionsmedel och saneringsutrustning finns tillgängligt om spill eller läckage skulle ske.
Dagvatten
Dagvatten från fastighetens ytor (ej takvatten) kommer att samlas upp i ett dike, där
eventuellt slam kan sedimentera och viss infiltration sker innan eventuellt
överskottsvatten leds vidare till recipient.

Hushållning

Alla som bedriver en verksamhet skall enligt 2 kap. 5 § miljöbalken, hushålla med
råvaror och energi, samt utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning.
Miljö- och byggnämnden bedömer att anläggningen, med syfte att återvinna/återanvända överskottsmassor och med de föreslagna skyddsåtgärderna kan bidra till hushållning med primärt utvunnet anläggningsmaterial och därigenom även bidra till
preciseringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö – att den resurs som avfall
utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker
för hälsa och miljö minimeras.

Rimlighetsavvägning

I rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 kap. 2-3 och 5 §§
miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Särskild
hänsyn ska tas till nyttan av skyddsåtgärderna jämfört med kostnaden för sådana
åtgärder. En avvägning har gjorts för att bedöma rimligheten av kraven i detta beslut
jämfört med kostnaderna. Miljö- och byggnämnden bedömer att de är rimliga.
Miljö- och byggnämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas enligt anmälan och
att redovisade skyddsåtgärder motverkar risken för att skada eller olägenhet för
människors hälsa och miljö uppstår.
Fortsättning
Justerande sign
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Fortsättning Mbn § 59
Avgift
För handläggning av anmälan tas en timavgift ut enligt den av kommunfullmäktige
beslutade taxan om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalken område (Kf
2019-11-28 § 237). Timavgiften för handläggningen är 1138 kronor. Handläggning av
ärendet har uppgått till 9 timmar. Ett beslut om att ta ut avgiften kommer att skickas
separat.
Taxan finns tillgänglig på www.sater.se.
Upplysningar
Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Förändring av verksamheten som kan ha en betydelse från störningssynpunkt ska anmälas till Miljö- och byggnämnden. Anmälan ska göras skriftligt och lämnas in till
miljö- och byggenheten senast 6 veckor innan förändringen träder i kraft.
Sändlista
Beslutet delges: Sökanden
Kopia till: Berörda grannar

Justerande sign
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Dnr: SBN2019/0887

Marklov för schaktning samt bygglov för uppställning av bodar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar återremittera ärendet för komplettering samt
delegera till ordförande att ta beslut i ärendet när ärendet är komplett.
____________________________________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

