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Underlag för samråd
avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för
mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom
fastigheten Må 1:3
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) tar emot och behandlar
avfall vid Må avfallsanläggning i Örnsköldsvik. Miva har också en
återvinningscentral (Må ÅVC) i anslutning till avfallsanläggningen. Där
tar man idag emot avfall och farligt avfall från privatpersoner. Miva
ansöker om ändringstillstånd (till nuvarande tillstånd beslutat 1998-0313, diarienr. 242-9306-95) enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall
och farligt avfall på fastighet Må 1:3. Påbyggnadstillståndet avses gälla
tills dess att ett nytt tillstånd för Må avfallsanläggning vunnit laga kraft.
Samråd
Alla som planerar att bedriva verksamhet som kräver tillstånd enligt
miljöbalken skall ha ett tidigt samråd med myndigheter. Samråd skall
även ske med enskilda som kan antas bli särskilt berörda (t.ex.
grannar). Samrådet skall äga rum i god tid innan en ansökan om
tillstånd och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Miva hade ett samrådsmöte med berörda myndigheter den 11 januari
2012. Inget samrådsmöte för övriga planeras utan information om
samråd kungörs i lokalpressen, samt att samrådsunderlag skickas ut till
berörda fastighetsägare närmast avfallsanläggningen.
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Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare:

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik
AB

Organisationsnummer:

556767-2695

Adress:

Box 385
891 28 Örnsköldsvik

Kontaktperson:

Åsa Möller, avdelningschef

Telefonnummer:

0660 – 330 351

E-postadress:

asa.moller@miva.se

Anläggningens namn:

Må avfallsanläggning

Anläggningsnummer:

2284-60-001

Anläggningens besöksadress:

Returvägen 11, Örnsköldsvik

Kommun/Län:

Örnsköldsviks kommun,
Västernorrlands län

Fastighetsbeteckning:

Må 1:3, 1:6, 1:7 och Överön 6:3

Fastighetsägare:

Örnsköldsviks kommun

Sifferkod planerad
verksamhet:

C 90.40 Anläggning för
mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall
B 90.50 Anläggning för
mellanlagring av farligt avfall

Tillståndsgivande
myndighet:

Länsstyrelsen i Västernorrlands
län

Tillsynsmyndighet:

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
bygg- och miljöavdelningen,
Örnsköldsviks kommun
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Organisation
Den 1 januari 2009 tog det kommunala bolaget Miljö och Vatten i
Örnsköldsvik AB över kommunens avfallshantering från tekniska
kontoret, Örnsköldsviks kommun.
Bakgrund
Tidigare fanns det en ÅVC inne på Må avfallsanläggning, men den var
under långa perioder väldigt hårt belastad. Detta innebar att
containrarna för sortering av de olika avfallsslagen fort blev fulla och
måste tömmas ofta samt att det bildades långa bilköer. Det här var, ur
arbetssynpunkt och personsäkerhet, inte optimalt. En anmälan gjordes
till Miljö- och hälsoenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
(dåvarande plan- och miljökontoret) om att bygga en ny ÅVC för
privatpersoner på fastigheten Må 1:3. Miva fick ett beslut från miljöoch hälsoenheten den 10 januari 2008. Må ÅVC togs i drift i juni 2008.
Nuvarande verksamhet
Idag lämnar alla privatpersoner sitt sorterade avfall inkl. farligt avfall
till Må ÅVC. Företag lämnar sitt sorterade avfall inkl. farligt avfall på
en företags-ÅVC inne på Må avfallsanläggning. Farligt avfall från de
mobila återvinningscentralerna transporteras direkt in på Må
avfallsanläggning. Allt farligt avfall, oavsett om det kommer från
privatpersoner eller från företag, mellanlagras idag på Må
avfallsanläggning. Detta innebär att det farliga avfall som kommer in
från privatpersoner på Må ÅVC måste transporteras in till Må
avfallsanläggning för mellanlagring i väntan på borttransport till
godkänd mottagare. Eftersom de mesta mängderna kommer in på Må
ÅVC blir de interna transporterna onödigt många.
Planerad verksamhet
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall och farligt
avfall inom fastigheten Må 1:3.
Ansökan gäller följande verksamhetskoder:
 C 90.40 avser anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt
avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är
större än 10 ton men mindre än 10 000 ton.
 B 90.50 avser anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
- mer än 5 ton oljeavfall,
- mer än 30 ton blybatterier,
- mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
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- mer än 30 ton impregnerat trä, eller
- mer än 1 ton annat farligt avfall.
Lokalisering
Må avfallsanläggning ligger ca 3 km norr om centrala Örnsköldsvik och
ca 300 m sydost om E4. Närmaste bostadsbebyggelse finns på Överön,
ca 300 meter öst om anläggningen och samt i Brösta, ca 700 meter norr
om anläggningen.
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Karta 1. Översiktskarta Må avfallsanläggning samt lokalisering av
verksamhet enligt ansökan

Må ÅVC ligger inom det område som i Örnsköldsviks kommuns
översiktsplan från 2007 benämns som Norra industriområdet. I
översiktsplanen reserveras Norra industriområdet för utbyggnad av
arbetsplatser/industrier. Ingen detaljplan finns för området.
Utformning och omfattning
Miva planerar att centrera sin hantering och mellanlagring av farligt
avfall från hushåll och verksamheter till platsen för nuvarande Må
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ÅVC. Det innebär att de transporter som idag går från Må ÅVC
(insamlat farligt avfall) till Må avfallsanläggning (för mellanlagring)
kan minimeras.
Icke-farligt avfall kommer även fortsättningsvis att transporteras från
Må ÅVC in till Må avfallsanläggning för mellanlagring. Ingen ändring i
hanteringen kommer att ske här idagläget.
Tabell 1. Under 2010 mellanlagrades nedanstående mängder farligt avfall och
elektronikavfall på Må avfallsanläggning.

Avfallsslag
Farligt avfall
Bilbatterier
Småbatterier
Lysrör
Glödlampor och lågenergilampor
Vitvaror
Kyl/frysar
Elektronikavfall

Ton/år
122,9
106,3
17,6
5,86
5,72
306,26
188,49
659,6

Tabell 2. Under 2011 mellanlagrades nedanstående mängder avfall vid Må
ÅVC.

Avfallsslag
Brännbart avfall
Träavfall
Rent trä
Impregnerat trä
Deponirest
Möbler
Wellpapp
Löv
Däck med fälg
Däck utan fälg
Ris
Jord, sten, betong, porslin

Ton/tillfäl
le
15
30
10
15
20
10
10
15
5
6
1000
50
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Förutsedd miljöpåverkan
Verksamheten ger idag upphov till viss miljöpåverkan och den
planerade förändringen att kunna mellanlagra större mängder farligt
avfall på Må ÅVC kommer inte att öka dessa. Tvärtom borde de till viss
del minska eftersom de transporter som idag görs av farligt avfall in till
mellanlagringen på Må avfallsanläggning kan tas bort.
Bolaget avser att behandla nedanstående miljöaspekter:
1. Utsläpp till luft (lukt, damm, övriga luftemissioner)
2. Utsläpp till vatten
3. Utsläpp till mark (förorenad mark/grundvatten)
4. Buller
5. Transporter
6. Hushållning med naturresurser
7. Hälsoeffekter
Övrigt
Eventuella synpunkter angående ansökan lämnas skriftligen senast den
9 februari 2012. Märk synpunkterna ”Miva 2011:89” och skicka till
info@miva.se eller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 385, 891 28
Örnsköldsvik eller.
Eventuella frågor besvaras av Ulrica Almén, funktionsledare miljö,
0660-330 352.

