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Mål nr: M 4903-04  Ragn-Sells Fagerliden AB

I egenskap av sakägare får jag Urban Zingmark härmed lämna yttrande till
prövotidsutredningen och förslaget till slutliga villkor. Jag äger fastigheten Selsberg 1:1
och Jomark 2:6 i Robertsfors kommun som bildar en skogsgård. Det kortaste avståndet till
Ragn-Sells anläggning för farligt avfall är 800 meter. Recipienten till Fagerliden, Granån går
genom min fastighet med sjön Selet. Jag har engagerat mig starkt i miljöfrågorna kring
avfallsanläggningen, se närmare www.säkramiljön.nu.

Yrkande
Mitt förstahandsyrkande är att prövotidsredovisningen inte godkänns. Bolaget bör ges en
rimlig tid att komplettera prövotidsredovisningen så att den blir fullständig. Under denna tid
bör de provisoriska villkoren skärpas enligt vad som följer i den tekniska inlagan.

Utöver den analysomfattning som Bolaget ålagts göra och åtagit sig enligt
kontrollprogrammet bör ytterligare parametrar fogas till analysomfattningen vilket framgår av
teknisk bilaga, sid 11.

Därutöver bör även bolaget åläggas att göra den omgivningskontroll som påpekades i
samband med den tidigare ingivna prövotidsredovisningen, se sid 10 i den tekniska bilagan.
De analysmetoder som används skall vidare ha en sådan rapporteringsgräns att det är möjligt
att bedöma resultaten mot gällande miljökvalitetsnormer.
!

Andrahandsyrkande är att de provisoriska villkoren övergår i slutliga villkor enligt vad som
följer i den tekniska inlagan.
!

De föreslagna villkoren överensstämmer i huvudsak med de haltvillkor som föreslagits av
Fiskeriverket och utifrån praxis vid andra anläggningar med samma slag av verksamhet.

!

Prövotidsutredningen
I den tekniska inlagen ges först en orientering som tar fasta på felaktigheter i Ragn-Sells
anläggning Fagerliden- från uppförandet till ingivande av prövotidsredovisning 2010. Grava
miljöproblem har blottlagts under den 5-årsperiod som anläggningen varit i drift. Många av
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problemen har blottlagts genom mitt eget och andra bybors engagemang och rapportering.
Tyvärr har bemötandet från tillsynsmyndigheten präglats av passivitet och nedlåtenhet, ja med
förakt för miljön enligt vad vi bybor anser, som måste granskas även utanför detta mål. Med
samlad kunskap för 5-årsperioden ser jag och de av mig anlitade experterna mycket allvarligt
på dessa missförhållanden. Vi känner ansvaret att följa utvecklingen så nära som möjligt för
att följa upp med rättsliga medel.

Synpunkter på ingiven prövotidsredovisning
Här följer framställningen i teknisk inlaga den disposition som finns i prövotidsredovisningen.

Motiveringar
Bolagets ofullständiga prövotidsredovisningar kan inte utgöra hinder för Miljödomstolen att
fastställa strängare provisoriska villkor under en fortsatt prövotid. Den förlängda prövotiden
bör inte vara mer än ett år.
!

Även om Miljödomstolen nu har att fatta beslut om prövotidsredovisning, vill vi ändå beröra
frågan om återkallande av tillstånd. Vi kommer närmast att inge en begäran om återkallande
enligt bestämmelserna i Miljöbalken kap 24, före eller efter Miljödomstolens beslut i
föreliggande mål. Av de tekniska konsultrapporterna framgår att byggandet av anläggningen
inte har gjorts med rätt materialval och korrekt utförande.  De åtgärder som har genomförts
med anledning av de brister som har uppdagats innebär att risken för framtida haverier
kvarstår. Exempelvis har den defekta duken i dammarna åtgärdats, men orsaken till skadorna
(sannolikt tjälrörelser i underliggande material) kvarstår. Duken synes inte heller vara av bästa
kvalitet för att kunna stå emot rörelserna i materialet. I begäran kommer också riskfaktorer att
behandlas om ekonomiskt sårbarhet, insolvens för Ragn-Sells Fagerliden AB.
!

Vi ser gärna att muntlig förhandling hålls.

Robertsfors och Täby som ovan

Urban Zingmark

Selsberg 1:1 och Jomark 2:6, Robertsfors
postadress: Box 3055, 183 03  Täby
www.säkramiljön.nu

Bilagor
Teknisk utredning utförd av Göran Bergström, WSP Samhällsbyggnad
För information- Ragn-Sells avfallsanläggning Fagerliden, historik,
Göran Bergström, WSP Samhällsbyggnad
För information- Om Ragn-Sells Fagerliden AB:s avfallsanläggning,
Bernd Stymer, SkyddaMiljön.nu, ideell förening Robertsfors kommun


