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§ 10
Begäran om omprövning av befintligt tillstånd enligt
miljöskyddslagen
Ärendenr M-2017-3175

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Norrbotten
initiera en omprövning av Gestamp Hardtech ABs tillstånd, för verksamhet
inom fastigheten Storheden 1:101.

Sammanfattning av ärendet
Gestamp Hardtech AB bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.
Verksamheten har ett tillstånd enligt miljöskyddslagen som snart är 25 år
gammalt. Det innebär att verksamheten inte är prövad enligt nu gällande
lagstiftning. Tillståndet är förenat med ett antal villkor vilka inte är skrivna
enligt dagens praxis. Miljö- och byggnadsförvaltningen har i samband med
tillsyn av verksamheten tagit upp frågan om omprövning. Från
verksamhetsutövarens sida har man meddelat att de i nuläget inte har planer
på att ompröva verksamheten. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
miljö- och byggnadsnämnden att hos länsstyrelsen initiera en omprövning av
verksamhetens tillstånd.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att hos Länsstyrelsen i Norrbotten initiera en omprövning av Gestamp
Hardtech ABs tillstånd, för verksamhet inom fastigheten Storheden 1:101.
Arbetsutskottet har 2018-01-16 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Gestamp Hardtech AB bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.
Tillståndet är från 1995-07-08 och verksamheten är prövad enligt
miljöskyddslagen som var den då gällande lagstiftningen. Tillståndet är
förenat med 13 villkor. Sedan verksamheten fick sitt tillstånd har ny
lagstiftning tillkommit i form av miljöbalken som ersatt miljöskyddslagen.
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Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det nu är dags att ta ett omtag
om verksamheten genom en omprövning. Främst beror det på att
verksamheten inte är prövad enligt nu gällande lagstiftning men även för att
det skett vissa ändringar i verksamheten under de år som gått sedan tillstånd
beviljades samt att villkoren inte är skrivna enligt dagens praxis. Vissa villkor
är dessutom inte längre aktuella.
Omprövning av en verksamhet sker vanligtvis på verksamhetsutövarens
initiativ. Gestamp Hardtech AB tog initiativ till en omprövning år 2010 och
bjöd in länsstyrelse och tillsynsmyndighet till samråd men valde sedan att inte
gå vidare med tillståndsansökan. Miljö- och byggnadsförvaltningen har i
samband med tillsyn av verksamheten tagit upp frågan om omprövning men
från verksamhetens sida har man i sin tur meddelat att man i nuläget inte ser
ett behov av detta.
I och med att verksamheten inte själv tar initiativ till en omprövning gör
miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att det är rimligt att vi
initierar en omprövning via länsstyrelsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att de kriterier i 24 kap. 5 §
miljöbalken som definierar när tillståndsmyndigheten får ompröva tillstånd
för miljöfarlig verksamhet är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Tillstånd enligt miljöskyddslagen, 1995-07-08.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Norrbotten
Gestamp Hardtech AB
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