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7 2258 i Robertsfors kommun
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Beslut
Llinsstyrelsen fdrel[gger Ragn-Sells Fagerliden AB (bolaget), orgnr:
556429-4998, med stdd av 27 $ i forordningen (1998:899) om miljdfarlig
verksamhet och h[lsoskydd och 26kap 9 $ miljdbalken (1998:808) om fdl-
jande fdrsiktighetsmitt med anledning av inkommen anmllan om infdrsel
av slam f6r behandling i verksamheten:

Behandlingen ska genomforas i huvudsaklig dverensst[mmelse med
bolagets fltaganden och vad som i Ovrigt beskrivits i inkommen an-
mllan.
Det ska dokumentera vika material som f6rs in till anlliggningen en-
ligt anmllan. Inga material ut6ver de som finns uppr[knade i bilagan
till deldom M 4903, daterad 2005-09-29,fitr fdras in. Bolaget ska in-
formera tillsynsmyndigheten om vilka material som fors in till an-
llggningen.
Bolaget fflr inte hantera stdrre mlingder [n vad som framgflr i deldom
M 4903. Mlngderna fdr varje material som hanteras enligt anmiilan
ska redovisas till tillsynsmyndigheten.
Lossning av slam ska ske pl en hflrdgjord och tltad yta enligt bola-
gets itagande.
Lakvatten som h[rrdr frfrn fitgiirder som avses i anmiilan ska samlas
upp och vid behov behandlas sfl att det kan sliippas ut utan att ut-
sllippet strider mot g[llande villkor fdr verksamheten.

Motivering
Anmiilan avser behandling enligt villkor 11 i bolagets glllande tillstfrnd en-
ligt miljdbalken (deldom M 4903-$4), dar det framgir att varje behandling
ska dnmdlas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan den p&bdrjas. I
bilaga 1 till deldomen listas de material som f&r behandlas vid anl[ggning-
en.
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I anmalan anges att t.ex. fiberslam, lerslam, slam frin cementtillverkning,
mycket bl6ta leror eller sediment, hydroxidslam och koncentrat frfln in-dunstning kan komma att bli aktuella for behandling som inneblir staUitise-ring av materialen. Bolaget kan i dagsllget inte uppitutta vilka mlingder
som kan komma att behandlas. Mot bakgrund au buun framfordu 

^nr.'.Leinsstyrelsen att det lir rimligt att bolaget lcipande underriittar tillsynsmyn-
digheten om varje material som fors in till verksamhetsomridet samt viikamtingder det rdr sig om. Diirfdr har Leinsstyrelsen i detta beslut stiillt kravg[llande en s&dan redovisning.

Med bolagets fltaganden tillsammans med de tdrsiktighetsrnfltt som f6re-skrivits i detta beslut samt de villkor som giiller enligi deldom M 4903-04
anser L[nsstyrelsen att anmiilan kan godtas.

Bakgrund
Bolaget inom den L2januari 20LA med en anmiilan avseende behandling
enligt villkor 11 i deldom M 49$-A4 g[llande verksamheten inom fastilhe-
ten Edfastmark 7:258 i Robertsfors kommun. Anmllan har pi Ltinssrt ;i- 

-
sens begiiran kompletterats.

Ovriga upplysningar
Det filigger verksamtretsutdvaren att fortldpande planera och kontrollera
verksamheten fdr att rnotverka eller fdrebygga olagenheter f6r mlnniskors
hlilsa och milj 6n (26 kap 19 $ MB) samt i ciwigt iattta vad som s[gs i for-ordningen (1998:901) om verksamhetsutovarens egenkontroll. fntgt
denna fdrordning iir verksamhetsutdvaren bl a skyldig att omgiendJunder-
rutta tillsynsmyndigheten om driftstdrning eller liknande h[ndelse som kanleda till oliigenhet f6r mlinniskors hlilsa eller milj6n.

Vid en anm[lan om mindre [ndring av en verksamhet enligt 21 $ 3 p. frir-ordningen om miljofarlig verksamhet och hiilsoskydd (1gg-g:ggg) ska till-synsmyndigheten enligt 27 S samma forordning meddela f6rel[ggande omfcirsiktighetsmfltt eller fdrbud om det behdvs, 
"il"r 

om att s6ka tillstind forden anm[lda fltgarden. Om sfldana itgarder inte beslutas ska myndigheten
underriitta den som giort anmllan att iirendet inte foranleder n&gon itgard
frin myndighetens sida.

Detta beslut kan tiverklagas till miljiidomstolen, se bilaga.

At

'{,{nlJo
Roger Nyman
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Kopia
Robertsfors kommun, Miljti- och byggkontoret, Storgatan 13, 915 81 Ro-
bertsfors

Inom I [nsstyrelsen:
Roger N
Roben E
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Verksamhets8r:  '2OOg, version 2
Anl i iggning: {2409-126-05, Fager l idensdeponi  och

avfal lsa nl i iggning

Andrade delar:  .  Textdel

Status:

Kdl la:

Kommentar

In ldmnad, 2010-06-14 13:50:00
Granskad
smp

Ld nsstyrelsen i Vdsterbotten

Ld nsstyrelsen ha r g ra nskat kompletteri n ga rna
t i l l  2009 8rs mi l j6rapport  f6r  Fager l idens deponi-
och behandl ingsanl i iggning. Mi l jorapporten har
fortfarande brister men Ldnsstyrelsen beddmer
att  de kan komplet teras i  samband med
rapporter ing av kommande 3rs mi l jorapport .
Ldnsstyrelsens synpunkter:  1.  Al la v i l lkor for
verksamheten ska f innas med och ef ter levnaden
ska beskr ivas och kommenteras.  Ldnsstyrelsen
anfdr at t  t i l ls t5ndet gdl ler  fdr  ru l lande
treSrsper ioder.  Vid sammanstdl ln ing av de
mdngder som deponerats,  mel lanlagrats el ler
behandlats mSste Ni  a l l tsS redovisa mdngder per
rul lande 3-Srscykler.  2.  Mi l jdrapporten ska
innehSl la uppgi f t  om de undersokningar som
finns gjorda (biotogiska undi:rs6kningbr etc)
med anledning av provot idsutredning fdr
verksamheten. 3.  Ful lst i jndiga analyser for
v i l lkorsgivna parametrar krdvs v id provtagning
(3 ggr l3r  + v id behov av at t  s ldppa vatten) 4.
Uppgi f ter  om lakvattenmdngder f rSn deponin
respekt ive hur mycket vat ten som samlats upp
fr8n verksamhetsytorna ska kunna anges i
kommande 3rs mi l jorapporter.  Bolaget har fSt t
forl i ingd prdvotid fdr verksamheten ti l l
november 2010. F6r per ioden 2009-2010 mSste
erfordel iga utredningar genomf6ras f6r  at t
s lut l iga v i l lkor fdr  verksamheten ska kunna
fastst6llas. /Robert Erixon

Grunddel :  Granskad (2010-06-16 11:01,
Robert .  Er ixon @ la nsstyrelsen.se)

Textdel :  Granskad (2010-06- 16 11 :02,
Robert. Erixon @ la nsstyrelsen.se)

https://smp2.natuwardsverket.se/Tillsynsmyndighet/Comment.aspx?mrld= 18873 2010-07 -r9
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Hej Pat.r ick !

Lansstyrelsen var ut t i l1 Fagerliden idag for aEE titLa pa da$rnarna. Vad jag kunde se
ar vattennivan unEeftsr l ikvArdig i alla 4 dammar. Hur vet Ni att damm 1 och 2 hAlLer
tatt? Lst emotser som Ni skriver i awikelserapporten en sa$mansEallning kring denna
hiindelse dar det bdr framgA vad Ni 96r, ndr, orsaker ti11 awikelsen osv.
Lensscyrelsen anser atst Ni fort.tdpanale b6r. ta prov i utgaende dike (se bifogad bild)
minst 2 ggrlmAnad under den lid Ni har problem med danunarna, med start snarast
m6j l igt .  Dessa analysresul tat  ska skj-ckas t i1 l  1st .

jir deL sanuna utslappspunkt pa dranagevatten som nar Ni slapper vatten frdn
renvat tendamnen ?

Lansstyrelsen vi11 ta del av genomforda analyser pa det vatEen som lackt ut. Dessa kan
mai las t . i lL mig.

Mvh

Erixon Robert
den 11 januar i  201013:05
'Appelblad, Patr ick'
SV: Avvikelse dammarna i  Fagerl iden 201001

DSC00079.JPG: DSC00081 .JPG
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Robert  Er ixon
Li insstyrelsen Vi is terbotten
Mil j oenhet,en
901 86 UmeA

Tel:  090-1- 08275, 070-3368275, 0901-07000 vxl
Epost :  robert  .  er ixon@lansstyrelsen -  se
www. ac .  1st ,  .  se

p flvervdg mil j opAverkan innan du skriver uL det,t.a e-postmeddelande

-Ursprungligt meddelande-
FrAn: Appelblad, Patr ick lmai l to :  pat . r ick.  appelblad@ragnsel ls .  se]
Skickat:  den B januar i  201-0 12;23
Ti l l :  Er ixon Robert
Amne: Awikelse dammarna i  Fager l iden 20L001-04

<<Awvikelse dammarna i  Fager l iden 201001-04.pdf>> Hej Robert ,

f lversS.nder en awikelse pA Z it aV dammarna i Fagerliden

Niir vi f ick svar pA proverna sA skulle vi pAb6rj a t,appning av damm 3 och 4
med. det.ta sA upptaickt.e vi att dammarna lrickt, . Se bif ogad awikelse.

i
Med vi tn l iga hi i lsningar

Patr ick Appelblad

Ragn-Sel ls AB

Bes 6ks adres s Postadress

I samband




