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PR-Slamsugning AB
Mossv?igen 39
52130 FALKOPING

Tillstind enligt milj<ibalken till mellanlagring av farligt avfall och
annat avfall, hantering av avfall samt fordonstvittanliggning
Klassificering: 90.005- 1 B, 37 -2 C, 90.002-4 C, 50.20 I - I C

Beslut

Miljtiprdvningsdelegationen liimnar PR-Slamsugning AB (556364-89 I 39
tillstind enligt miljtibalken till befintlig och utdkad verksamhet pi fastighe-
ten Falevi 9:1 i Falk0pings kommun.

Tillstindet omfattar
o mellanlaedng av h<igst 3400 ton farligt avfall per ir. Vid varje tillftille

fiir hdgst 325 tonfarligt avfall mellanlagras pi anl€iggningen
o mottagning och hantering av htigst 1000 ton metallskrot per er. Vid var-

je tillftille far h<igst 600 ton finnas pi anliiggningen.
o mellanlagring av h<igst 1 500 ton briinnbart industriavfall per ir. Vid

varje tillftille flr hdgst 50 ton lagras pi anlaggningen.
o fordonstvtittanliiggning

Milj dprdvningsdelegationen godkiinner milj okonsekvensbeskrivningen.

Fiir tillstflndet giiller fiiljande villkor

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig riverensstiimmelse med
vad srikanden angivit i ansokningshandlingama och i tiwigt itagit
sig i iirendet om inte annat framgir av nedanstiende villkor.

Utskipp till lufi

-_s- 2. Verksamheten skall bedrivas si att inte stdrande lukt uppkommer.
Om ol2igenheter av lukt fidd up[komnie]-skalliTgrirder omedelbart
vidtas ftir att eliminera luktoliigenheterna.

Utstripp till vatten

3. All verksamhet pi fastigheten som kan ge upphov till ftirorening av
mark och vatten skall Ske peHta ytof med iippsamling av dagvatten.

4. Halten olja i utgiende vatten fran oljeavskiljare frr som rikfviirde
inte dverstiga 5 mgll av opoliira alifatiska ?imnen eller jiimftirbara
viirden med oljeindex innan utsliipp till daWattenntitet.
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5. Halten olja i utgiende vatten fr6n oljeavskiljare f6r som riktviirde
inte civerstiga 10 mgA av opoltira alifatiska iimnen eller jiimftirbara
viirden med oljeindex innan utsliipp till spillvattenntitet.

6. Oljeavskiljare skall vara ftirsedda med provtagningsm<ijligheter pi
utgiende vatten.

Hantering och lagring av kemikalier ochfarligt aufall

7. Tankar ftir spillolja, diesel och eldningsolja med tillhrirande peffll-
ningsanordningar skall vara invallade. Invallningen skall rymma den
stdrsta tankens volym och 10 o% av summan av <iwiga tankars vo-
lym, om det finns flera i samma invallning. Vid forvaring utomhus
skall invallningen vara skyddad fran nederbdrd. Nivilarm och p6-
kdrningsskydd skall finnas.

8. Blybatterier skall ftirvaras i tata syrafasta behillare skyddade fran
nederbcird.

9. Plattan ft)r hantering av tomfat som innehillit olja skall vara si ut-
formad si att liickage av olja till omgivningen inte kan ske.

10. Ej rengjorda tomfat som innehSllit olja skall forvaras under tak inom
tiita invallningar eller itAta, tiickta behAllare.

11. Tomfat skall i ftirsta hand Ateranviindas. Uttjrinta tomtbt som inte
liingre kan iteranviindas skall trimmas noggrant fore press-
ning/skrotning. Rengdring skall ske genom skrapning, sugning eller
annan l?implig metod till dess faten inte innehiller eller iir belagda
med flytande eller lakbara oljerester. Tomfat som ej gir attt<imma
p& ett tillfredsstiillande sdtt betraktas som farligt avfall.

12. Kemiska produkter och annat farligt avfall iin det som angetts i vill-
koren ovan skall ftirvaras i tiita beh&llare eller pi annat likvrirdigt sritt
pi en ogenomsliipplig yta skyddat frin nederb<ird. Ytor diir flytande
avfall och kemikalier hanteras och ftirvaras skall dessutom vara in-

Invallfingen Skall rymma volymen ftir den strirsta behA[aren Semt
l0 oh av 6vrig lagrad volym. Inga golvbnrnnar fbr finnas i lokaler el-
ler lagerutrynrmen diir kemikalier och farligt avfall fiirvaras.

Fordonstvritten

13. Mitjlighet till provtagning av returvattnet skall finnas.

Transporter
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14. Bolaget skall aktil-t verka ft)r att minska utsliippen frin verksamhe-
tens transporter.

Buller

15. Buller fran anlAggningen skall begriinsas sA att det inte ger upphov
till h<igre ekvivalent ljudniv6 som riktviirde vid utomhus vid bostii-
der iin:
50 dB(A) vardagar dagtid (7-18)
40 dB(A) nattetid (22-07)
4s dB(A) riwig tid

Momentana ljud nattetid far inte riverskrida 55 dB(A). Om hrirbara
tonkomponenter och/eller impulsartat ljud ftrekommer skall den till-
litna ljudnivin siinkas med 5 dB(A)-enheter.

Brand och olyckn

16. En beredskapsplan i hiindelse av en storre olycka eller brand i lagret
skall uppriittas av bolaget i samrid med riiddningstjiinsten. Planen
skall bl a innehilla itgiirder ftir omhiindertagande av slZickvatten ftir
att ftirebygga negativ piverkan av mark och vatten. Planen skall
liimnas in till tillsynsmyndigheten senast sex m6nader efter det att
detta beslut vunnit lasa kraft.

Kontrollprogram

17. Ftirslag till kontrollprogram skall inliimnas till tillsynsmyndigheten
senast sex minader efter att detta beslut vunnit laga kraft. Av pro-
grammet skall bl.a. framgi rutiner ftir provtagning av utgiende vat-
ten efter olj eavskiljare.

Ovrigt

18. I anslutning till lagren ftir farligt avfall och kemiska produkter skall
finnas tydlig information om risker, samt skyddsutrustning sdsom
<igonbad. Absorptionsmedel ftir omhiindertagande av spill skall fin-
nas liitt tillgiingli gt.

19. Fdr alla hanteringsmoment som iir ftirknippade med milj<irisker,
skall arbets- och siikerhetsrutiner finnas uppr2ittade.

Delegering av beslut om villkor

Miljdprdvningsdelegationen Overl&ter med strid av 22kap.25 $ tredje
stycket miljdbalken 6t tillsynsmyndigheten att faststiilla de villkor som kan
beh<ivas betriiffande

Dl. rening av dagvatten innan utsliipp sker till recipient.
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Ovrigt

Detta beslut skall tas i ansprik senast den I januari2006. Tillstandet upphtir
annars att gdlla. Bolaget skall meddela tillsynsmyndigheten niir tillst6ndet
tas i ansprflk.

Detta tillstand fir tas i ansprik iiven om det inte har vunnit laga kraft.

Siirskilda upplysnin gar

Riktviirde iir ett viirde som om det dverskrids medftir en skyldighet fiir till-
stindshavaren att vidta sidana itgeirder att vtirdet kan hflUas. Ett griinsviirde
fir aldrig overskridas.

Detta tillstind befriar inte tillstindshavaren fran skyldigheten att ftilja vad
som giiller enligt andra bestiimmelser ftir den verksamhet som tillst6ndet
avser.

Milj<ibalkens allmiinna hiinsynsregler giiller lor verksamheten. Detta inneb?ir
bl. a. att verksamhetsuttivaren skall skaffa sig den kunskap som behdvs fiir
att skydda miljtin och miinniskors hlils4 hushilla med rivaror och energi
samt utnyttja mdjlighetema till iteranviindning. Alla som bedriver en verk-
samhet skall iiven undvika att anviinda eller siilja en kemisk produkl som
kan medftra risker ftir hiilsan och miljrin, om den kan ersiittas med en mind-
re farlig.

Den som liimnar tiver annat avfall iin hushillsavfall fi)r transport air skyldig
att kontrollera att transport<iren av avfallet har nrjdviindiga tillstand ftir verk-
samheten. I friga om farligt avfall skall avfallsliimnaren iiven kontrollera att
mottagaren har det tillstand som kriivs fiir att hantera avfallet.

Forordningen ( I 998 : 90 I ) om verksamhetsut<ivarens egenkontroll stiiller
flera krav pi den som bedriver en tillstindspliktig miljcifarlig verksarnhet.
Ftir varje s&dan verksamhet skall det finnas dels en faststiilld ftirdelning av
det organisatoriska ansvaret fiir milj<iskyddet inom ftiretaget, dels rutiner for
fortltipande kontroll av utrustning m.m. ftir drift och kontroll av verksamhe-

Jgn gch dels en ftirteckning <iver kemiska produkter som hanteras i verk-*sarnheten 
och Scim LanlnnebAia ilSker fran hiilso- och milj<isynpunkt. Veik-

samhetsuttivaren skall iiven fortlopande och systematiskt undersrika och
bedd,ma riskerna med verksamheten fr6n hiilso- och miljrisynpunkt. Resulta-
tet av understikningama skall dokumenteras; Om det intriiffar driftstrimingar
eller andra hiindelser som kan medfiira oliigenheter ftir hiilsa och miljd skall
tillsynsmyndigheten omgiende underriittas.

Enligt 10 kap. miljdbalken som handlar om fiirorenade omriden har en
verksamhetsuttivare ansvar fiir efterbehandling av mark- och vattenomriden
samt byggnader och anl2iggningar som iir flororenade. Den som ?iger eller
brukar en fastighet skall genast underriitta tillsynsmyndigheten om det upp-


