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Remiss från Miljöprövningsdelegationen , dnr. 551-4382-2015 Remisstid: 2017-06-03. 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att överlämna yttrande till Miljöprövningsdelegationen enligt bilaga 1 

 

Sammanfattning 

 

Phadia AB föreslår kompletterande och nya mätningar av utsläpp av flyktiga organiska 

föreningar (volatile organic compounds, VOC) i olika delar av sin tillverkningsprocess och 

begär förlängd tid för redovisning av utsläppen. Det skulle ge bättre och mer tillförlitligt 

underlag till beräkningar av reningskostnader och eventuellt val av annan reningsteknik.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker företagets begäran om förlängd tid för redovisning 

av prövotidsutredningen till senast den 31 december 2017. 

 

Ärendet 

Phadia AB ska enligt Miljöprövningsdelegationens (MPD) beslut 2014-12-15 utreda storleken 

på utsläpp av VOC (främst aceton) till luft, och möjligheter att rena dessa utsläpp. 

Utredningen med förslag till slutliga villkor lämnades till MPD den 30 juni 2015. Företaget 

lämnade in kompletteringar den 1 februari 2016. Länsstyrelsen har därefter uppmärksammat 

behovet av ytterligare kompletteringar då utredningen visade en skillnad mellan uppmätta 

utsläpp och massbalansberäkningar. Bolaget har nu kommit in med förslag till kompletterande 

mätningar för både utsläpp till luft samt till processavloppsvatten. Beroende på resultatet av 

de mätningarna behöver det göras ytterligare mätningar och nya beräkningar. Syftet är att ge 

korrekt underlag till kostnadsberäkning av olika reningstekniker. 
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Lars Wedlin 

Tf miljödirektör 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande över ansökan om förlängd prövotid, Phadia AB, Fyrislund 6:11 i Uppsala 

Kommun 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en förlängd tid för mätning av utsläpp av VOC 

skulle ge bättre och mer tillförlitligt underlag till beräkningar av reningskostnader och 

eventuellt val av annan reningsteknik. Nämnden tillstyrker därför företagets förslag och 

begäran om förlängd tid för redovisning av prövotidsutredningen till den 31 december 2017. 

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

Bengt Fladvad Lars Wedlin 

ordförande  tf. miljödirektör 

 

 


