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ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DELDOM

Mål nr M 3572-11

2018-12-13
meddelad i
Östersund

PARTER (såvitt nu är i fråga)
Sökande
Fortum Waste Solutions AB, 556129-9537
692 85 Kumla
SAKEN
Tillstånd enligt miljöbalken till deponiverksamhet vid Vaple deponi
Avrinningsområde: N: 6912591
AnläggningsID 36692

E: 620350 (SWEREF 99)

_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen förlänger den prövotid avseende villkor för hanteringen
av avloppsvatten (C.) som föreskrivs i tillstånd lämnat av mark- och miljödomstolen
i deldom den 22 augusti 2013 på så sätt att resultatet av utredningen i stället ska
lämnas senast fyra år efter den första mottagna avfallsleveransen till Fortum Waste
Solutions AB:s anläggning på Nolby 6:83 i Sundsvall.
_____________

Dok.Id 309234
Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
E-post: mmd.ostersund@dom.se
www.ostersundstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND
Mark- och miljödomstolen har i det här målet genom deldom den 22 augusti 2013
lämnat GANSCA Deponi AB (GANSCA) tillstånd till fortsatt och utökad
verksamhet för mottagning och deponering av avfall vid Vaple deponi i Sundsvalls
kommun. Frågan om slutliga villkor avseende hanteringen av avloppsvatten sköts
upp under en prövotid, som förlängdes genom deldom den 25 januari 2018.
Prövotiden uppgår till ett år efter den första mottagna avfallsleveransen.
Numera ansvarar Fortum Waste Solutions AB (Fortum) för den del av tillståndet
som handlar om utökningen i form av ökad deponering och jordbehandling.
Fortums verksamhet ska bedrivas på en avstyckad fastighet, Nolby 6:83.
TIDIGARE BESLUT
Prövotidsförordnandet i deldomen 2013 avsåg avgörandet av frågan om villkor för
hanteringen av avloppsvatten, dels från planerad behandling av avfall, dels från
planerad deponering av tillkommande avfall. Bolaget skulle under prövotiden
utreda lakvattnets karaktär och lämpliga behandlingsmetoder samt till domstolen
redovisa resultatet av denna utredning senast fyra år efter det att deldomen vunnit
laga kraft. Eftersom det vid tidpunkten för deldomen inte fanns ett tillräckligt
underlag för att bestämma slutliga villkor beträffande utsläppen av lakvatten fick
frågan under prövotiden regleras med provisoriska föreskrifter.
ANSÖKAN
Fortum har begärt förlängd prövotid innebärande att aktuell utredning ska
genomföras och redovisas till mark- och miljödomstolen senast fyra år efter första
mottagna avfallsleveransen till anläggningen på Nolby 6:83 i Sundsvall.
Första avfallsleveransen mottogs den 11 december 2017. Avfallet lagrades under
tak. Under sommaren har ytterligare material mottagits, men på grund av den torra
väderleken har det inte utsatts för nämnvärda mängder nederbörd. Deponering
startade september 2018. Detta sammantaget innebär att bolaget har haft mycket lite
vatten att hantera.
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Sedan avfall mottagits på anläggningen har allt regnvatten samlats i
lakvattendammen. Våren 2018 provtogs detta vatten. Analysresultaten visade på
låga föroreningshalter i förhållande till prövotidsgränsvärdena och vattnet släpptes
därför till recipient.
Vatten har även fortsättningsvis samlats i lakvattenbassängen. Rening av detta
vatten har skett i vattenreningsanläggningen. Det renade vattnet har samlats i
regnvattendammen. Totalt har 980 m3 vatten renats. Det renade vattnet provtas
innan det släpps till recipient. På grund av den ringa mängden vatten som renats
under året finns än så länge inga analyssvar på det. Dammen rymmer 1 600 m3. Den
första provtagningen skedde den 19 oktober 2018. Det enstaka provet kommer att
visa en begränsad bild av hur vattnet i framtiden kan komma att se ut. I och med att
fler avfallstyper kommer att hanteras på anläggningen kommer också fler
parametrar kunna anlyseras vid framtagna provtagningar.
Bolaget begär därför förlängd period för utredning till fyra år efter första mottagna
avfallsleveransen tillanläggningen på Nolby 6:83 i Sundsvall.
INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Miljönämnden i Sundsvalls kommun
har inget att erinra mot ansökan om förlängd prövotid. Nämnden har tillagt att det är
viktigt att verksamhetsutövaren kontinuerligt samråder med tillsynsmyndigheten
under prövotidsperioden.
Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.
DOMSKÄL
Mot bakgrund av att den första avfallsleveransen mottogs först den 11 december
2017 framstår det som lämpligt att förlänga prövotiden i enlighet med Fortums
begäran.
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Under prövotiden bör de tidigare föreskrivna provisoriska föreskrifterna fortfarande
gälla.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-01)
Överklagande senast den 3 januari 2019. Prövningstillstånd krävs.

Karin Johnsson Ryd
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Karin Johnsson Ryd, ordförande,
och tekniska rådet Lars-Gunnar Sjölund.

Bilaga 1

Hur man överklagar
Dom i mark- och miljödomstol som första instans
Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär
att domen gäller.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för
överklagande finns på sista sidan i domen.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga efter att motparten överklagat
Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den
andra parten också rätt att överklaga även om tiden
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka
brev på detta sätt.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom
4 veckor från domens datum.

Anvisningar för överklagande MMD-01 - Dom första instans • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

MMD-01

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat
skäl inte går vidare.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen
När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.

Så här gör du
1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och
målnummer.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att
ta upp målet.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta
upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra
domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl
att ta upp målet av någon annan anledning.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet
ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?
Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.
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