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Ställningstagande avseende fråga om omprövning av tillstånd 
Bakgrund 
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB (bolaget) bedriver verksamhet på fastigheten Edfastmark 7:258 i 
Robertsfors kommun. Verksamheten omfattar mottagning, mellanlagring, behandling och 
deponering av förorenade massor. Tillstånd enligt miljöbalken meddelades av Miljödomstolen i en 
dom från den 29 september 2005, M 4903-04. Slutliga villkor för utsläpp till vatten fastställdes av 
Miljödomstolen i en dom från den 20 juni 2012.  
 
Enligt tillståndet får bolaget ta emot och behandla maximalt 180 000 ton förorenade massor 
(klassade som farligt och icke farligt avfall i enlighet med domsbilaga 1) per rullande treårsperiod 
med början 1 januari 2006. Vidare får maximalt 120 000 ton av ovan angivna förorenade massor 
deponeras per rullande treårsperiod med början 1 januari 2006. Maximalt 30 000 ton av ovan 
angivna förorenade massor får mellanlagras vid ett enskilt tillfälle. 
 
Länsstyrelsen i Västerbottens län är tillsynsmyndighet för den aktuella verksamheten och har vid ett 
tillsynsbesök den 10 september 2018 argumenterat för att bolaget borde initiera en omprövning av 
tillståndet. Bakgrunden är enligt Länsstyrelsen att bolaget idag inte utnyttjar tillståndets fulla 
omfattning och att en minskning av tillståndsgiven mängd skulle kunna medföra en sänkt 
tillsynsavgift för bolaget.  
 
Bolaget gick vid tillsynsbesöket med på att fundera på tillsynsmyndighetens förslag och återkomma 
med svar före den 1 december 2018. Frågan diskuterades av Martin Bertilsson (miljökonsult åt Ragn-
Sells Avfallsbehandling AB) och Fredrik Lönneborg (ansvarig handläggare på miljöenheten) vid ett 
telefonsamtal den 22 nov. Enligt överenskommelse sammanfattas bolagets ställningstagande i denna 
skrivelse.  
 

Bolagets ställningstagande 
Tillståndsgivna volymer i befintligt tillstånd är baserade på en bedömning av potentiella volymer 
inom anläggningens upptagningsområde vid ansökningstillfället. Underlag för bedömningen var bl.a. 
aktuell kundbas, relevanta offertförfrågningar och konkurrenssituationen. Av olika skäl har 
anläggningens kapacitet så här långt dessvärre inte utnyttjats till fullo. Bolaget ser emellertid inga 
skäl att i dagsläget initiera en omprövning av tillståndet.  
 
Det ekonomiska incitament i form av sänkt tillsynsavgift som tillsynsmyndigheten argumenterar för 
är enligt bolagets bedömning av högst begränsat värde. Till att börja med är en omprövning av 
befintligt tillstånd en tidskrävande och kostsam process. Det kommer att ta flera år innan eventuella 
besparingar på tillsynsavgifter motsvarar kostnaden för en ny tillståndsprocess. Det befintliga 



 
 
 
 
 
tillståndets omfattning har dessutom ett stort ekonomiskt värde eftersom det innebär att bolaget har 
tillgänglig kapacitet att hantera framtida förfrågningar rörande t.ex. förorenade massor från stora 
infrastrukturprojekt.  
 
Bolaget ser inte heller något miljömässigt incitament för en omprövning av tillståndet med syfte att 
begränsa den volym som får tas emot och deponeras på anläggningen. Verksamhetens utformning 
och skyddsåtgärder samt gällande villkor är anpassade till tillståndsgiven mängd. Slutliga villkor för 
utsläpp till vatten fastställdes så sent som 2012 och bedöms därmed fortfarande vara relevanta. Att 
bolagets tillstånd i dagsläget inte utnyttjas till full kapacitet innebär inte någon ökad miljöpåverkan 
från verksamheten. Däremot skulle en begränsning av tillståndet genom omprövning emellertid 
kunna leda till ökad framtida miljöpåverkan om bolaget vid större infrastrukturprojekt i regionen 
saknar tillräcklig kapacitet att ta emot aktuella massor och de därmed behöver skickar till en annan 
anläggning med ökade luftutsläpp från transporterna som följd.  
 
Bolaget bedömning är alltså att anläggningen med befintlig kapacitet för mottagning, mellanlagring, 
behandling och deponering av förorenade massor utgör ett viktigt samhällsintresse genom att 
säkerställa förutsättningar för en miljömässigt lämplig hantering av avfall som kan uppkomma i 
regionen under en kommande 10-årsperiod. Med anledning av detta kommer bolaget i dagsläget 
inte att initiera en omprövning av tillståndet. 
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