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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
     

 
 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljokontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  

 

 Datum Diarienummer 
 2014-03-08 2012-006342- MI 
 
 

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträde den 26 mars 2014 

 
 Adressat: 
 Mark- och miljödomstolen 
 mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
  
 
 
  

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens 
avfallsanläggning 
 
Remiss från Mark- och miljödomstolen, dnr. M 3618-13. Remisstid: 24 mars, uppskov har 
beviljats till den 27 mars.  
 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra avseende ansökan om ändringstillstånd 
för Hovgårdens avfallsanläggning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända nedanstående Yttrande till Mark- och 
miljödomstolen. 
 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande  chef för miljökontoret 
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Sammanfattning 
Uppsala Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har inkommit med en ansökan om 
ändringstillstånd avseende verksamheten på Hovgården. Ändringen innebär att bolaget kan ta 
emot och hantera större mängder grov-, bygg- och industriavfall, hushållsavfall och 
stallgödsel. Ändringen innebär också en större flexibilitet vid kompostering av matavfall och 
en ökning av tiden för sluttäckning av etapp 1. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra avseende ansökan om ändringstillstånd. 
De utökade mängderna som kan tas emot ökar möjligheten till materialåtervinning av grov-, 
bygg- och industriavfall nära källan där avfallet uppstår. Genom att ta emot stallgödsel, som 
idag inte har någon avsättning inom lantbruket eller växthusodling, kommer näring och 
organiskt material i stallgödseln till nytta. Möjligheten att kompostera större mängder 
matavfall ett enskilt år innebär större handlingsutrymme vid revisioner och driftsstopp i 
biogasanläggningen. Ökade mängder av mellanlagring av hushållsavfall är en förberedelse för 
den händelse att ansvaret för mellanlagringen av insamlat förpackningsmaterial överförs till 
kommunerna. Vidare är det en möjlighet att mellanlagra brännbart hushållsavfall för 
värmeåtervinning då efterfrågan är låg. Det är positivt att restprodukter kan användas vid 
sluttäckningen även om sluttäckningen då tar längre tid. Nämnden gör bedömningen att ett 
ändringstillstånd enligt ansökan inte kommer att medföra några betydande negativa effekter ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt jämfört med idag och jämfört med nyttan av ett ändrat 
tillstånd enligt ansökan. 

Bakgrund 
Bolaget har inkommit med en ansökan om ändringstillstånd för Hovgårdens 
avfallsanläggning. Ändringen innebär att bolaget kan ta emot och hantera större mängder 
grov-, bygg- och industriavfall, hushållsavfall och stallgödsel enligt nedan: 
 
 Nuvarande tillstånd (ton) Ansökan (ton) 
Grov- bygg- och industriavfall 60 000 110 000  
Hushållsavfall 20 000 60 000 
Stallgödsel 1 000 5 000 
 
Anledningen till bolagets ansökan är att efterfrågan på att ta emot grov- bygg- och 
industriavfall samt stallgödsel har ökat. Vidare finns ett förslag i avfallsutredningen att 
kommunerna i fortsättningen ska ansvara för mellanlagring av insamlat förpackningsmaterial 
(ingår i fraktionen hushållsavfall i tabellen ovan). Om detta förslag genomförs vill bolaget 
möjliggöra en sådan mellanlagring på Hovgården. Bolaget vill även möjliggöra omlastning 
och mellanlagring av brännbart hushållsavfall, som idag skickas direkt till förbränning, för att 
materialet ska kunna användas under vinterhalvåret då efterfrågan är störst. 
 
Kompostering av avfall – medelvärde över en treårsperiod 
Vid revisioner och större driftsstörningar på biogasanläggningen dirigeras matavfall om till 
Hovgården för kompostering. Maximalt får 10 000 ton komposteras per år. Mängderna 
matavfall som tas emot vid biogasanläggningen ökar och vid driftstopp kan därför även 
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mängderna som skickas till Hovgården öka. Bolaget vill därför öka flexibiliteten i villkoret på 
så sätt att maximalt 10 000 ton får komposteras sett som ett medelvärde över en treårsperiod. 
 
Datum för sluttäckning av deponi anges inte i tillståndet 
Sedan några år pågår sluttäckning av den del av deponin som kallas etapp ett. Sluttäckning 
genomförs i den takt som lämpliga restprodukter kommer in till anläggningen. Den i 
tillståndet angivna tiden för sluttäckning går mot sitt slut. För att undvika att använda 
jungfruligt material vill bolaget att tiden för då sluttäckning ska vara klar inte anges i 
tillståndet. Istället vill bolaget att villkoret anger att sluttäckning ska vara avslutad så snart 
som möjligt och att miljödomstolen bemyndigar tillsynsmyndigheten att ange tidpunkt. 
 
Miljökontoret har i ett tidigare skede begärt följande kompletteringar av ansökan: 
1. Beskrivning av hur fördröjning respektive delbehandling av lakvatten kan se ut. 
2. Det bör för tydlighetens skull framgå av ansökan att viss kompostverksamhet idag finnas 

och även i framtiden behöver finnas på anläggningen kontinuerligt, för att ha beredskap 
att ta emot matavfall vid driftstop i biogasanläggningen på Kungsängen. 

3. Vilka möjligheter har sökanden, Uppsala Vatten, att medverka till ökad återanvändning 
och materialåtervinning vid källan? 

4. En redogörelse för hur industriutsläppsdirektivet påverkar ansökan. 
 
Bolaget har lämnat in tillfredställande kompletteringar utifrån kontorets frågeställningar och 
nämnden ombeds nu att yttra sig över den kompletta ansökan. 
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Yttrande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra avseende ansökan om ändringstillstånd 
för Hovgårdens avfallsanläggning.  
 
Nämnden bedömer att ett ändringstillstånd enligt ansökan kommer att öka mängden grov-, 
bygg- och industriavfall som materialåtervinns nära källan där avfallet uppstår. Nämnden ser 
positivt på att näring och organiskt material i stallgödsel, som idag inte har någon avsättning 
inom lantbruket, växthusodling eller dylikt, kan användas i exempelvis jordtillverkning och 
behandling av förorenade massor.  
 
Möjligheten att vid ett enskilt tillfälle kompostera en större mängd matavfall innebär större 
manöverutrymme vid revisioner eller större driftsstopp i biogasanläggningen. Nämnden 
bedömer inte att det finns ökad risk för luktstörningar genom denna villkorsändring.  
 
Mellanlagring av brännbart hushållsavfall innebär att avfallet kan användas för 
värmeåtervinning vid tidpunkter då efterfrågan är störst. En ökning av denna fraktion innebär 
även möjlighet till mellanlagring av förpackningar, vilket kan bli aktuellt om 
avfallsutredningens förslag om kommunalt ansvar för detta fastställs. Hovgården är ur 
störningssynpunkt en lämplig plats för en sådan mellanlagring.  
 
Ökade mängder in till anläggningen kommer med största sannolikhet att öka transporterna till 
och från anläggningen via väg 288. Frågor om hur detta kommer påverkan bullersituationen 
för närboende har ställts under samrådet. Enligt bolaget har Trafikverket vid ombyggnation av 
vägen vidtagit åtgärder ifråga om buller utifrån en framtida ökning av trafiken på väg 288. 
 
Det är positivt att restprodukter används vid sluttäckning istället för jungfruligt material, 
vilket motiverar att detta görs på bekostnad av att tiden för sluttäckning kan bli något längre. 
 
Nämnden gör bedömningen att ett ändringstillstånd enligt ansökan inte kommer att medföra 
några betydande negativa effekter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt jämfört med den 
verksamhet som bedrivs idag och i relation till nyttan av ändringarna i tillståndet. 

Bilagor 
Tillståndsansökan + Samrådsredogörelse 
Kungörelse 
Yttranden ansökan 
Justerat yrkande Uppsala Vatten 
 































































































































































































































































 

NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

KUNGÖRELSE 

2014-02-19 

 

Aktbilaga 12 

 

Mål nr 

M 3618-13 
 

Avdelning 4 

 Anges vid kontakt med domstolen  
 

 
Dok.Id 356573 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag–fredag 

08:30-16:00 

- 

 

E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 

 

 

 

 

Mark- och miljödomstolen 

 

Vid NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, har Uppsala Vatten och Avfall AB 

ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Hovgårdens 

avfallsanläggning i Uppsala kommun. Ansökan avser ökning av följande tillståndsgivna 

avfallsmängder: från 60 000 till 110 000 ton grov-, bygg- och industriavfall, från 20 000 

till 60 000 ton hushållsavfall, samt från 1 000 till 5 000 ton stallgödsel. Ansökan avser 

även ändring av vissa villkor. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.  

 

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand, 

eller via e-post till mmd.nacka.avdelning4@dom.se, senast den 24 mars 2014. 

Domstolens målnummer M 3618-13 ska anges. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli, Augustendalsvägen 20 i 

Nacka Strand, tel. 08-561 656 40, och hos aktförvararen Eleonora Barck-Holst, Uppsala 

Vatten och Avfall AB, Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala, tfn 018-727 93 00. 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Upsala 

Nya Tidning. 
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