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Villkor

Utöver de krav som foljer av forordningar och fOreskrifter skall for tillståndet gälla foljande

villkor.

1. Verksamheten - inbegripet åtgärder for att begränsa skador eller olägenheter for

människors hälsa eller miljön - skall bedrivas i huvudsak på det sätt som bolaget

angett eller åtagit sig i målet om inte annat framgår av denna dom.

2. Avfall som skall behandlas får inte lagras nnder längre tid än tre år.

3. Avfall som skall deponeras eller forbrännas får inte lagras under längre tid än ett år.

4. Sortering, mellanlagring och behandling av icke farligt avfall som sker utomhus skall

ske på hårdgjord yta med uppsamling och avledning av avrinnande vatten till det

övergripande lakvattensystemet.

5. Kemiska produkter och farligt avfall· skall lagras och i övrigt hanteras så att spill och

läckage inte kan fororena omgivningen eller nå det kommunala avloppsledningsnätet.

Kemiska produkter och farligt avfall, med undantag for elektriskt och elektroniskt

avfall, ej flisat impregnerat trä samt tjärasfalt, skall forvaras på en yta som år

ogenomsläpplig, invallad och skyddad från nederbörd. Tankar for kemikalier särskilt

avsedda for utomhusbruk behöver inte forvaras nnder tak. Invallningarnas respektive

uppsamlingsvolymen skall minst motsvara den största tanken/cisternen plus 10 % av

övriga tankars/cisterners sammanlagda volym. Tankar och cisterner skall vara

forsedda med överf'yllnadsskydd. Kravet på invallning gäller forst ett år från det att

tillståndet vunnit laga kraft.

6. Vid användning av ammoniak får annnoniaktankens volym inte överstiga 60 m3
.

Detektorer som larmar samt stänger av tillflödet av ammoniak vid läckage skall finnas.

7. Behandling och mellanlagring infor behandling av fororenad jord samt

bensinstationsslam skall ske på tät yta och med uppsamling av avrinnande vatten,

vilket efter oljeavskiljning skall avledas till det övergripande lakvattensystemet.

Biologisk behandling av fOrorenade massor skall ske med tillsats av näringsämnen och

strukturgivare och pågå under minst ett halvår inklusive en sommarperiod tills halten

opolära kolväten understiger 5000 mglkg TS. Färdigbehandlade jordmassor, som inte

klassificeras som farligt avfall, får lagras på en yta som enbart hårdgjorts.
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8. Jord som fororenats med olja eller andra kolväten samt bensinstationsslam skall under

de två forsta månaderna av processen behandlas under täckning med avledning av

luften til! ett biofi1ter.

9. Jordmassor som även efter behandling är att betrakta som farligt avfall får inte

användas som sättningsutjämnande material, vallbyggnadsmaterial eller for mellan

och sluttäckning av deponi.

10.Infor behandling. av varje nytt slag av fororenat material (med avseende på

fåroreningsinnehåll) och innan ett behandlingsforfarande med någon av de metoder

som omfattas av tillståndet til!ämpas for forsta gången skall fororeningsinnehåll,

behandlingsteknik, skyddsåtgärder, kriterier for det färdigbehandlade materialet och

energianvändning redovisas till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor i forväg. Gäller

saken utnyttjande av mobil anläggning for termisk behandling av fororenade massor

skall också en spridningsberäkning redovisas om inte tillsynsmyndigheten beslutar

annat.

11. Innan nya ytor for deponering, inklusive etapp 1:7, anläggs skall bolaget til!

tillsynsmyndigheten minst tre månader i forväg redovisa hur kontrollen av

bottenkonstruktionen skall ske samt en läggnings- och kvalitetsplan över arbetena.

12. Infor utgrävning av tidigare deponerat material (Land-fill Mining) skall bolaget till

tillsynsmyndigheten minst 6 veckor i forväg redovisa plats, mängd och typ av material

samt planerade skyddsåtgärder.

13. Behandling av farligt avfall skall ske på ogenomsläpplig yta forsedd med

nederbördsskydd och med separat omhändertagande av lakvatten

14.·Tippsår skall dagligen täckas. Asbestavfall bör täckas på sådant sätt och med sådant

material att forekommande emballage inte rivs sönder. Deponering av farligt avfall

skall ske under nederbördsskydd i avvaktan på sluttäckning.

15. Den befintliga deponin skall vara sluttäckt inom tio år från det att deponeringen

upphört. Samtliga avslutade deponidelar skall senast ett år efter det att domen vunnit

laga kraft har forsetts med ett luktreducerande skikt i avvaktan på sluttäckning.

16. All hantering av animaliskt avfall skall ske slutet.

17. Kraftvärmeverket skall utforas med foljande ångdata: 40 bar, 400 °e.
18. Rökgaserna från kraftvärmeverket skall avledas genom en skorsten med minimihöjden

53 meter över mark.
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19. Flyg- och bottenaska som uppkommer vid anläggningen skall samlas upp och förvaras

var för sig. Förvaring, hantering och transport skall ske i täta behållare.

20. Vid mätningar av utsläpp skall utsläpp under start/stopp och torkeldning av murverk

inte medräknas. Med start/stopp avses den del av start/stopp-processen när lasten inte

överstiger 40 % av nominell kapacitet för samtliga bränslen under minst 20 minuter i

följd.

21. Vid tekniskt oundvikliga driftstopp och driftstörningar i anläggningen eller fel i

mätutrustning får sådana utsläpp av föroreningar till luft och vatten som överskrider

fastställda värden inte pågå under längre tid än fYra timmar i följd. Dessutom rar den

sammanlagda drifttiden under sådana driftförhållanden inte överstiga 60 timmar per

år.

22. Innehållet av föroreningar i utgående luft från den biobränsleeldade parmcentralen får

som riktvärde* inte överstiga följande koncentrationer**.

stoft 150 mg/Nm3 (02- innehåll 6 %)

kväveoxider (NOx) 390 mg/Nm3 (02-innehå1l6 %)

koloxid 390 mg/Nm3 (02-innehåll 6 %)

23. Buller från verksamheten får utomhus vid bostäder inte ge upphov till högre

ekvivalent ljudnivå än

50 dB (A) vardagars dagtid (kl.07-1 8)

40 dB (A) nattetid (kl.22-07)

45 dB (A) övrig tid

Ovan angivna värden skall sänkas med 5 dB (A)-enheter om bullret innehåller

impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Momentana ljud nattetid rar ej överstiga 55

dB (A).

24. Buller från verksamheten får, som riktvärde*, utomhus vid arbetslokaler för icke

bullrande verksamhet inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå än

60 dB (A) vardagars dagtid (kl.07-l8)

50 dB (A) nattetid (k1.22-07)

55 dB (A) övrig tid

25. Aktuellt kontrollprogram med angivande av mätmetod, mätfrekvens och

utvärderingsmetod skall finnas.
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26. Skriftliga instruktioner skall finnas dels för kontroll och klassificering av inkommande

avfall, dels för mellanlagring, behandling och deponering av avfall samt för underhåll

av systemet för lakvattenbehandling.

27. Sökanden skall minst tre månader i förväg inrian sluttäckningen av varje etapp

redovisa till tillsynsmyndigheten hur kontrollen av tätskiktet skall ske samt en

läggnings- och kvalitetsplan över arbetena.

• Med riktvärde menas ett värde som om det överskrids, innebär en skyldighet för tillståndshavaren att vidta
åtgärder så att värdet kan innehållas. .
•• Med Nm' avses volymen kubikmeter torr gas vid lufttrycket 101,3 kPa och temperaturen 273 K.

Delegerade frågor

Miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att fastställa

ytterligare villkor beträffande följande.

• Åtgärder enligt 21 och 26 §§ förordningen om deponering av avfall

• Åtgärder föranledda avanmälan enligt villkor 10, 11, 12 och 27

• Anvåndning av avfallsmassor för konstruktionsändamål utöver villkor 9

• Kontroll av verksamheten

Uppskjutna frågor

Miljödomstolen skjuter enligt 22 kap. 27 § miljöbalken upp frågan om vilka villkor som skall

gälla dels ifråga om utsläpp av behandlat lak- och dagvatten, dels skyddsåtgärder mot

inträngande grundvatten samt åtgärder för att i övrigt begränsa mängden lakvatten, dels

utsläpp av kväveföreningar från kraftvärmeverket och dels åtgärder mot luktstömingar i

omgivningen. Under prövotiden skall bolaget utreda följande.

Ul. Tekniska och ekonomiska förutsättningar att genom lokal behandling av lak- och

dagvatten kunna avleda detta vatten direkt till recipient.

U2. Tekniska och ekonomiska förutsättningar att minska mängden inträngande grundvatten

samt att genom behandling av olika delströmmar m.m. begränsa uppkomsten av förorenat

vatten.

U3. Tekniska och ekonomiska förutsättningar att begränsa utsläppen av kväveoxider samt, i

det fall anläggning med rökgasrening genom selektiv icke katalytisk reduktion (SNCR) eller

selektiv katalytisk reduktion (SCR) installeras, av anunoniak och dikväveoxid.






































































































