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Miljöprövningsdelegationen

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till upplag och avvattning 
av avfall på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga 
kommun 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 B (och 90.40 C) enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län meddelar Mörbylånga 
kommun (sökanden) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för lagring och 
behandling av avfall på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun. 

Tillståndet omfattar:

 Upplag och avvattning av lösa muddermassor från muddring av Grönhögens 
hamn.

 Upplag för alunskiffer från muddring av Grönhögens hamn. 

Tillståndet gäller tre år från det att det tagits i anspråk. 

Villkor för verksamheten

Miljöprövningsdelegationen fastställer med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken (MB) och 
med hänvisning till hänsynsreglerna i 2 kap. MB följande villkor för verksamheten. 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden angett i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat följer av 
nedanstående villkor.  

2. Anläggningsarbeten för upplagsplatsen får endast bedrivas vardagar kl. 07.00-22.00.
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3. Massupplaget ska vara försett med tät bottenyta och täta vallar så att lakvatten inte 
kan spridas till omgivningen. Undersökning av tätheten av upplagsytan ska utföras 
innan ytan börjar användas som lagringsyta.

4. Verksamheten ska såväl vid anläggande av upplagsyta som hantering av massor 
bedrivas så att lukt och damm förebyggs och begränsas. Om olägenheter uppstår i 
omgivningen till följd av verksamheten ska verksamhetsutövaren vidta nödvändiga 
åtgärder så att olägenheterna upphör.

5. Buller till följd av verksamheten på fastigheten ska begränsas så att det inte ger 
upphov till högre bullernivåer utomhus vid bostäder än följande nivåer, 

- 60 dB (A) dagtid, helgfri måndag-fredag kl. 07.00-19.00 
- 45 dB (A) kvällstid, lör- sön- och helgdag, kl. 19.00-22.00 
- 45 dB (A) nattetid, samtliga dygn kl. 22.00-07.00 
- 50 dB (A) övrig tid

Efterlevnaden ska kontrolleras, på tillsynsmyndighetens begäran (om problem med 
buller inte förväntas), genom antingen immissionsmätning eller närfältsmätning och 
beräkning. Mätfrekvens och metod ska framgå av kontrollprogrammet.

6. I god tid, senast tre månader, innan verksamheten avvecklas på platsen ska sökanden 
lämna in en plan för efterbehandling/återställning av området till 
tillsynsmyndigheten. 

7. Massupplaget ska vara avvecklat, alla massor borttransporterade och marken 
iordningsställd inom 12 månader från det att alla massor har upplagts inom 
invallningen.

8. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning av 
om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges metoder och frekvens för kontroll 
av relevanta miljöaspekter. Sökanden ska tre veckor innan arbetena påbörjas lämna 
in ett förslag till kontrollprogram för verksamheten till tillsynsmyndigheten. 

Delegering till tillsynsmyndighet att fastställa villkor

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st MB åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa villkor beträffande de skyddsåtgärder som kan behövas 
för att förebygga och begränsa olägenhet i form av lukt och damm från verksamheten. 
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Tillsynsmyndigheten ges också möjlighet att föreskriva villkor avseende 
efterbehandling/återställning. 

Tid för igångsättning

Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 2 år efter det att detta 
beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. 

Sökanden ska underrätta tillsynsmyndigheten när anläggningsarbetet påbörjas.

Ianspråktagande

Tillståndshavaren ska meddela tillsyns- och tillståndsmyndigheten när tillståndet för 
verksamheten tagits i anspråk. Med att ta tillståndet i anspråk menas att påbörja 
anläggningsarbeten.  

Särskilda upplysningar
Med tillsynsmyndighet avses i detta beslut för närvarande Samhällsbyggnadsnämnden i 
Mörbylånga kommun. 

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt MB inte befriar 
verksamhetsutövaren från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan 
författning.

Kultur
Miljöprövningsdelegationen erinrar om bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas. Den 
som leder arbetet ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen att en fornlämning påträffats.

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Mörbylånga kommun (org.nr. 212000–0704), nedan kallad sökanden, ansöker om 
tillstånd enligt 9 kap. MB till upplag och avvattning av lösa muddermassor samt om 
upplag av alunskiffer i väntan på vidare transport. 

Prövningsgrund

Grunden för prövningsplikt finns i 9 kap. 6 § MB och i 1 kap. 3 § Miljöprövnings-
förordningen (2013:251). Verksamheten omfattas av kod 90.420 B, som gäller för att 
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår. 
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Samråd

Samråd enligt 6 kap. MB har ägt rum den 2 december 2019 med närvaro av företrädare 
för sökanden, länsstyrelsen och kommunen. Samråd med enskilda som kan antas särskilt 
berörda har skett genom utskick och genom annonsering i ortspress.

Ansökan gäller en verksamhet där länsstyrelsen enligt 14 § miljöbedömningsförordningen   
med stöd av kriterierna i 10 – 13 §§ i förordningen besluta om verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen beslutade den 14 
februari 2020 att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i förordningen. 

Ärendets handläggning

Ansökan om tillstånd inkom till miljöprövningsdelegationen den 9 mars 2020 och sändes 
efter komplettering på remiss till Trafikverket, Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga 
kommun och till länsstyrelsen i enlighet med 25 § förordning (2011:1237) om 
miljöprövningsdelegationer. Ansökan har kungjorts i lokal press den 16 maj 2020. 
Yttranden har inkommit från Trafikverket och länsstyrelsen. Yttrande har översänts till 
sökanden som den 16 och den 24 juni 2020 inkom med bemötande. 

Sökandens yrkanden och förslag till villkor

Sökanden yrkar att MPD lämnar tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att inom fastigheten 
Ventlinge 7:62 i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökan få: 

a) anordna upplag och avvattning för lösa muddermassor från muddring av Grönhögens 
hamn och 

b) anordna upplag för alunskiffer från muddring av grönhögens hamn

Sökanden yrkar vidare att MPD

a) bestämmer igångsättningstiden för anläggandet av upplagen till två år från den dag 
tillståndet vinner laga kraft.

b) bestämmer att tillståndet ska gälla under tre år räknat från dagen för i anspråkstagande 
av tillståndet.

c) föreskriver villkor i enlighet med sökandens förslag i avsnitt 4 nedan, samt
d) godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.

Sökanden föreslår att följande villkor föreskrivs för den ansökta verksamheten
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Allmänt
1. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överenstämmelse med vad sökanden angivit i 

ansökan jämte bilagor och i övrigt åtagit sig i målet.

Utformning av upplag
2. Massupplaget ska vara försett med tät bottenyta och täta vallar så att lakvatten inte 

kan spridas till omgivningen.

Arbetstid
3. Anläggningsarbeten för upplagsplatsen får endast bedrivas kl. 07.00-22.00

Tillsyn och kontrollprogram
4. Sökanden ska tre veckor innan arbetena påbörjas lämna in ett kontrollprogram för 

verksamheten till länsstyrelsen.

Avveckling
5. Massupplaget ska vara avvecklat, alla massor borttransporterade och marken 

iordningställd inom 12 månader från det att alla massor upplagts inom invallningen. 

Sökandens beskrivning av verksamheten

Sökanden har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (2019-10-08, 
M 6153-18) för muddring av Grönhögens hamn i syfte att förbättra vågklimatet och 
anlägga en pir. Muddermassorna (sediment och alunskiffer) från arbetet behöver lagras 
tillfälligt i samband med att arbetet genomförs. De lösa muddermassorna som tas upp 
kommer också att behöva avvattnas (behandlas) på platsen. Analyser av föroreningar av 
sedimenten och analyser av alunskiffern har genomförts. Skiffern innehåller en del 
föroreningar som kan avgå när skiffern kommer i kontakt med syre. Även övriga 
muddermassor innehåller vissa föroreningar. Både de lösa muddermassorna och 
skiffermassorna klassas som icke farligt avfall. Upplaget för avvattning av 
muddermassorna kommer att utformas med tätskikt så att inget lakvatten uppstår från 
upplaget. Gällande avvattning av muddermassorna av löst sediment så är principen att 
vattnet avgår från muddermassorna via avdunstning. När muddermassorna är avvattnade 
kommer de att provtas för att sedan bestämma vidare hantering. 

Upplaget utformas med ett tätskikt och vattnet avgår från massorna via avdunstning. 
Skiffermassorna kommer inte att behöva avvattnas utan de ska mellanlagras på platsen 
skilt från sedimentmassorna, i väntan på borttransport. Ytan för upplaget blir ca 6 400 m2 
med en lagringskapacitet om 8 500 m3. Lagringsplatsen görs tät med gummiduk som 
skyddas av geotextil och stenmjöl, och med vallar och med möjlighet till uppsamling och 
provtagning av överskottsvatten. Tätheten i dammen avses kontrolleras innan massorna 
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läggs upp. Höjden på vallarna jämfört med befintlig marknivå är ca 2,0 meter. Massorna 
beräknas att ligga något år, varefter landskapsbilden sedan kommer att återgå till det 
normala. Viss lukt kan uppstå från upplaget, men tidigare erfarenheter av muddringar i 
liknande material är att detta problem är ytterst marginellt eller obefintligt. 

Arbeten planeras ske under vinterhalvåret. Massorna bedöms vara avvattnade inom 6 - 9 
månader. Därefter kan materialet och tillfört anläggningsmaterial transporteras bort från 
platsen. Det kommer därefter planteras liknande markvegetation som finns på platsen 
idag. Återställningen sker i samråd med den kommunala tillsynsmyndigheten. 

Platsen omfattas av detaljplan och är där avsatt som ”park och plantering” vilket innebär 
allmän plats. Denna yta får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. 
Eftersom det tillfälliga upplaget blir under maximalt ett år bedöms det inte strida mot 
gällande detaljplan. Närmaste bostadshus ligger på andra sidan av väg 136 ca 50 meter 
från upplaget.

Stora Alvaret strax norr och öster om fastigheten är riksintressen för friluftsliv och 
naturvård. Detta område är också klassat som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet 
och fågeldirektivet. Inga hotade arter har hittats inom det aktuella området (i 
artdatabanken) men det finns fynd intill området. Drygt 350 meter norr om 
uppläggningsplatsen finns ett kommunalt vattenskyddsområde.    

Miljökonsekvensbeskrivning (sammanfattning)

Sökt verksamhet medför huvudsakligen påverkan under anläggningstiden och 
bortkörningstiden. Det blir en temporär påverkan i form av buller från transporter och 
entreprenadmaskiner som också genererar utsläpp till luft. Landskapsbilden kommer att 
förändras något under den tiden lagring sker. Viss lukt kan uppstå, det bedöms dock vara 
god luftomsättning i området eftersom omgivningen är öppen.  
Alternativ lokalisering har undersökts, men dessa har bedömts ha högre naturvärden än 
huvudalternativet. 
Sökanden redogör för vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas som en följd av kraven 
i de allmänna hänsynsreglerna. Bland annat kommer entreprenören som transporterar 
massorna från hamnen och till upplagsplatsen ombesörja eventuell rengöring av vägarna, 
om behov föreligger. Arbetet utförs också under lågsäsong. 

Uppläggningsplatsen ligger inom grundvattenförekomsten Västra Ölands kalkberg 
(SE629295-155070) med normen god kemisk och god kvantitativ status. Tidigare 
provtagning av sedimenten i hamnbassängen visar i jämförelse med bakgrundshalter 
framförallt förhöjda halter av PCB och PAH, framförallt i en punkt. Provtagning av 
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alunskiffern visade att halterna av olika ämnen var betydligt lägre än gränsen för farligt 
avfall. Sökanden har bedömt att verksamheten inte kommer att medföra att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids eller att någon kvalitetsfaktor försämras.

I övrigt hänvisas till ansökningshandlingarna. 

Inkomna yttranden

Trafikverket har i yttrande anfört bl.a. följande: Under förutsättning att vallen för 
muddermassor inte placeras närmare vägkant än 7 meter har Trafikverket inga synpunkter 
på dess placering. Det framgår ej hur många transporter som verksamheten bedöms alstra. 
Detta bör framgå i ansökan för att tydliggöra vilka eventuella trafiksäkerhetsaspekter och 
kapacitetsaspekter som kan bli påverkade av ansökt verksamhet. Det framgår heller inte 
hur verksamheten ska angöra till lagringsområdet. Trafikverket vill i detta sammanhang 
att detta ska redovisas. Vidare vill Trafikverket informera om att nya anslutningar utmed 
statlig väg kräver tillstånd från väghållaren enligt väglagen § 39. 

Länsstyrelsen Kalmar län har i yttrande anfört bl. a. följande Länsstyrelsen saknar 
möjligen en beskrivning av hur ev. överskottsvatten ska tas omhand efter det provtagits 
och samlats upp. I övrigt ingen erinran.

Sökandens synpunkter

Sökanden har lämnat följande synpunkter över inkomna yttranden i ärendet. Sökanden 
har bemött Trafikverkets frågeställning. Antal transporter mellan hamn och upplag 
beräknas till cirka 800 med lastbil utan släp. Arbetstid är vardagar mellan klockan 07,00 – 
22,00. Transporterna beräknas pågå i cirka två och en halv till tre månaders tid. Angöring 
av upplagsplats och färdväg dit framgår av medsänd karta. Sökanden har också bemött 
Länsstyrelsens yttrande enligt följande: Eftersom det är både osannolikt att 
överskottsvatten uppstår och omöjligt att säga hur förorenat det i så fall skulle vara, kan vi 
inte idag säga hur det eventuella vattnet ska tas om hand utan tycker att den frågan kan 
överlåtas till tillsynsskedet att avgöra omhändertagande om överskottsvatten trots allt 
skulle uppstå.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen 
uppfyller kraven på en liten miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap. 47 § miljöbalken. Den 
kan därför läggas till grund för prövningen. En liten miljökonsekvensbeskrivning behöver 
inte godkännas genom ett särskilt beslut.
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Tillåtlighet

Miljöbalkens mål 
Av 1 kap. 1 § MB framgår att bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. 

Val av plats och planförhållanden
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
enligt 2 kap. 6 § MB väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Vidare 
framgår att tillstånd inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Avståndet till närmaste bostad är cirka 50 meter. Störningen för närboende kan sannolikt 
uppkomma i samband med att ytan iordningställs, massorna förs dit och även vid 
avveckling. Störning kan vara främst i form av buller från maskiner, lukt och även damm.  
Sökanden har beskrivit att arbeten kommer att förläggas till lågsäsong, vilket bör medföra 
att färre boende störs. Verksamheten är också tillfällig och kommer att upphöra helt. Med 
de försiktighetsåtgärder som sökanden har förbundit sig bedömer därför 
miljöprövningsdelegationen att verksamheten bör kunna bedrivas utan oacceptabla 
störningar för närboende.

Den nu föreslagna anläggningen ligger på en fastighet som är detaljplanelagd för park 
eller plantering. Vissa tillfälliga åtgärder kan tillåtas. Sökanden har i syfte att säkerställa 
tillfälligheten i åtgärder föreslagit ett villkor om att massupplaget ska vara avvecklat, alla 
massor borttransporterade och marken iordningställd inom 12 månader från det att alla 
massor upplagts inom invallningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer att detta 
tillsammans med åtaganden om återställning av området medför att ansökt åtgärd inte 
strider mot planen.  

Hushållningsbestämmelser (riksintressen)
Enligt 3 kap. 6 § första stycket MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Enligt andra stycket samma paragraf ska 
områden som utgör riksintresse skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Strax norr om och öster om området är Natura 2000 område, hela området är också 
riksintresse för friluftsliv. Förutom de inskränkningar för vistelse i området som åtgärder 
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innebär kan den också tidvis medföra buller och damning. Aktuellt markområde, idag en 
öppen gräsyta med tunt jordlager med busksnår närmare landsvägen, avses återställas 
efter det att upplaget avslutats. Utifrån anläggningens ringa och tillfälliga påverkan i 
området och med det skyddsåtgärder som ska vidtas bedömer miljöprövningsdelegationen 
att verksamheten inte innebär någon påtaglig skada på riksintresset för naturvård och 
friluftsliv. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § MB ska myndigheter och kommuner ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs. 

Inga nuvarande miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs av verksamheten i någon 
nämnvärd omfattning. Beslutade miljökvalitetsnormer, avseende kvalitets- och 
kvantitetskrav för berörd grundvattenförekomst, bedöms inte heller påverkas. 
Provtagningarna av sedimentmassorna och alunskiffern visar inte på några alarmerande 
höga halter. Analyserna visar dock att kontroll av innehållet av förorenande ämnen måste 
ske innan sökanden avgör lämpligt fortsatt omhändertagande.  Med de förutsättningar 
som anges i ansökan och i villkor bedömer miljöprövningsdelegationen att ett tillstånd till 
ansökt verksamhet inte innebär någon risk för överskridande av föreskrivna 
miljökvalitetsnormer och inte heller kommer att äventyra uppnåendet av normerna. 

Natur  
En bit ifrån området för upplaget ligger Natura 2000-området Stora Alvaret. Det ingår i 
det nätverk som syftar till att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter som EU-
länderna har kommit överens om. Syftet med skyddet är att bevara ett säreget och 
betespräglat alvarlandskap med dess värdefulla naturtyper samt att bevara och skapa 
förutsättningar för den artrikedom som är typisk för de välhävdade naturtyperna i de 
Öländska alvarmarkerna. Verksamheten ligger på detaljplanelagt område och omfattar 
inga direkta utpekade naturvärden så som rödlistade arter eller några utpekade skyddade 
naturtyper. Miljöprövningsdelegationen bedömer att åtgärden inte påverkar livsmiljöernas 
funktion och de skyddade arterna på ett betydande sätt.

Miljökvalitetsmål
Verksamheten berör miljökvalitetsmål God bebyggd miljö. Inom målet anges exempelvis 
att andelen avfall som deponeras ska minska. Miljöprövningsdelegationen bedömer, 
särskilt med beaktande av att verksamheten är tillfällig, att verksamheten inte i någon 
betydande mån kommer att motverka möjligheten att uppnå de nationella miljömålen.
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Sammanfattande tillåtlighetsbedömning

Sammantaget bedömer miljöprövningsdelegationen att den föreslagna platsen för 
verksamheten kan accepteras och verksamheten bedöms tillåtlig under förutsättning att de 
åtgärder som sökanden redovisat i ansökan genomförs och föreskrivna villkor i detta 
beslut följs.

Tidsbegränsat tillstånd

Miljöprövningsdelegationen väljer att tidsbegränsa tillståndet (16 kap. 2 § MB) i enlighet 
med sökandens yrkanden.  

Motivering av villkor

Tillståndsprövningen ska säkerställa att de förpliktelser som följer av MB:s allmänna 
hänsynsregler i 2 kap. följs och utifrån dessa regler kan tillståndsmyndigheten fastställa 
villkor.  

Villkor 1. Allmänna villkoret innebär att sökanden är skyldig att följa vad som uppgivits i 
ansökan och vad man i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat sägs i detta beslut. 
Formuleringen är i enlighet med nuvarande praxis och innebär att ansökans innehåll och 
övriga åtaganden från sökandens sida får samma juridiska status som övriga villkor i detta 
beslut. 

Villkor 2. Arbetet kommer sannolikt att bedrivas under kortare och intensivare perioder. 
Det är lämpligt att begränsa utförande av anläggningsarbeten och transportarbete i tid 
över dygnet i syfte att förhindra störande buller för boende i Grönhögen. Det bör vara 
möjligt för sökanden att planera verksamheten utifrån detta krav. 

Villkor 3. En förutsättning för lagring på denna plats är att den sker tätt och därmed att 
risken för påverkan på mark- och grundvatten blir försumbar. Upptäcks läckage under 
tiden för lagringen av massorna kan det också bli kostsamt att åtgärda ytorna. Av dessa 
skäl är det lämpligt att ytornas täthet kontrolleras innan massor påförs. 

Villkor 4. Av 2 kap. 3§ MB framgår att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
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I kommentarer till lagtexten skrivs avseende bedömning av olägenhet att ”även här avses 
både fysisk och psykisk påverkan. Sådana störningar omfattas också som i första hand 
påverkar välbefinnandet i inte ringa grad, exempelvis buller, lukt och termiskt 
inomhusklimat. De skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått som kan 
bli aktuella är av skiftande slag och omfattning. Vad som behövs varierar med dels 
utsläppens eller annan påverkans farlighet och omfattning, dels förhållandena där 
påverkan sker, Samma utsläpp kan få olika konsekvenser i olika områden, både beroende 
av områdets naturliga karaktär och beroende på tidigare miljöbelastning. Bedömningen 
måste ske individuellt med hänsyn till de omständigheter som föreligger i varje särskilt 
fall.” En utgångspunkt för bedömningen är föreskrivet i 9 kap 3 § MB att med olägenhet 
för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Tillämpningen av 
villkoret är inte helt självklar. Sökanden och tillsynsmyndigheten har att bedöma graden 
av påverkan, farligheten och frekvensen. Sökanden har för avsikt att genomföra arbetet så 
att olägenhet kan minimeras. Men, som anges ovan, kan det uppkomma situationer och 
förutsättningar som inte kunnat förutses. Det är av denna anledning viktigt att sökanden 
under arbetets gång informerar tillsynsmyndigheten. Närboende bör lämpligen också 
informeras om arbetets genomförande. 

Villkor 5. Värdena är i huvudsak i enlighet naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om 
buller från byggplatser. Begränsningsvärdena anses rimliga för den tid anläggningsarbete 
och uppläggning av massor kommer att ske. Det är också i enlighet med sökandens 
förslag.   

Villkor 6. En viktig förutsättning för tillståndet är att området som tillfälligt nyttjas för 
lagring av massor, återställs till befintligt skick. För att säkerställa att återställningen sker 
i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna ska planen för detta lämnas in till 
tillsynsmyndigheten innan dessa arbeten påbörjas.

Villkor 7. Sökandens förslag till villkor som innebär en tydlig tidsbegränsning för 
verksamheten. Villkoret är rimligt, både avseende boende, men även med hänsyn till 
detaljplanebestämmelsen.

Villkor 8. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det finns behov av att upprätta ett 
kontrollprogram för att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten i syfte att 
förebygga miljöpåverkan. Kontrollprogrammet ska möjliggöra för sökanden och 
tillsynsmyndigheten att bedöma om tillståndet och de villkor som har föreskrivits följs. 
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Delegering till tillsynsmyndighet att fastställa villkor

Enligt 22 kap. 25 § tredje stycket MB (jmf med 19 kap. 5 §) får miljöprövnings-
delegationen överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av mindre betydelse 
avseende olägenhet av lukt och damning. Tillsynsmyndigheten ges också möjlighet att 
föreskriva villkor avseende återställning av marken i samband med och efter det att 
lagringen har upphört.     

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen har prövat verksamheten utifrån miljöbalkens mål och 
allmänna hänsynsregler samt med hänsyn till rådande miljökvalitetsnormer och de 
miljökvalitetsmål riksdagen fastställt. Mot bakgrund av de åtaganden sökanden gjort och 
de villkor som föreskrivs för verksamheten bedömer miljöprövningsdelegationen att 
tillstånd kan lämnas för verksamheten.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län. I 
beslutet deltog ordförande Lina Bladfors och miljösakkunnig Peter Pallin. Föredragande 
har varit miljöskyddshandläggare Lotta Bohman.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor

1. Kungörelsedelgivning och hur man överklagar

2. Kungörelse

Kopia
Naturvårdsverket
Havs- och Vattenmyndigheten
Mörbylånga kommuns servicekontor
Samhällsbyggnadsnämnden Mörbylånga kommun
Miljöenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


                                                                                           BILAGA 1

UPPLYSNING OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen förordnar enligt 49 § delgivningslagen att delgivning av detta 
beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelseannons införs Barometern, Ölandsbladet och 
Post & Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt hos aktförvararen 
Mörbylånga kommuns servicekontor, Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från datum för detta beslut, under 
förutsättning att kungörelsen inom tio dagar införts i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Observera att 
överklagande skickas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, 391 
86 KALMAR eller per e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Miljöprövningsdelegationen 
prövar om överklagande inkommit i rätt tid innan den skickas vidare till domstolen. 

Överklagande ska innehålla
 diarienummer för beslutet som överklagas,
 vad som anförs mot beslutet och på vilket sätt det bör ändras,
 kontaktuppgifter så att eventuell kommunikation i ärendet kan ske effektivt.

Ombud
Om frågan hanteras via ombud ska en fullmakt för detta bifogas överklagandet.

Ytterligare upplysningar
Vid frågor, kontakta gärna som den som varit föredragande i beslutet via länsstyrelsens 
växel på telefonnummer 010-223 80 00. 

Överklagande ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 13 augusti 2020.



BILAGA 2

 

Miljöfarlig verksamhet, beslut

Mörbylånga kommun har fått tillstånd till anläggning för lagring och behandling av 
avfall på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun. Beslutet som är förenat 
med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Mörbylånga kommuns servicekontor, 
Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som 
lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. 
Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 13 augusti 2020. 

Ange dnr. 551-2314-20
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