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 Anmälan miljöfarlig verksamhet Fagerliden Robertsfors 
 

Företagsuppgifter 
Företag: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB  Organisationsnummer: 556076-8516 

Anläggningens namn: Fagerliden  Fastighetsbeteckning: Del av fastighet Edfastmark 7:1 

Besöksadress: Fagerliden 1   Postadress: 915 32 Robertsfors 

Telefon: 010-723 00 00 (växel) 

Webbadress: www.ragnsells.se  

Kontaktpersoner under handläggningstiden: 

Sara Bergdahl, Projektledare  010-723  20 18, 070-927 48 29 

Karin Sandberg, Sektionschef  010-723 86 06, 070-927 49 69 

Martin Bertilsson, Miljöstöd  010-723 21 46, 070-927 21 27 

Inledning 
Ragn-Sells Avfallsbehandling  avser utveckla och utöka sin verksamhet i Robertsfors. En ny anläggning planeras 

på del av fastighet Edfastmark 7:1 där bolaget ämnar att omhänderta, behandla och återvinna avfall. För att 

bygga den nya anläggningen, vill bolaget, som ett steg i god resurshushållning och cirkulärt tänk, nyttja avfall i 

konstruktion av planer, vägar och vallar.  

Lokalisering 
Den mark som är aktuell ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells befintliga anläggning och i närheten av 

Kommunens deponi. Idag är det planerade, nya verksamhetsområdet skogbevuxen mark. 

 

http://www.ragnsells.se/
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Figur 2. Urklipp från Översiktsplan Robertsfors Kommun Källa: www.robertsfors.se ”2018-06-02 Granskningshandling” 

Verksamhetsbeskrivning 
Den planerade verksamheten ska ske i sådan omfattning att det ryms inom följande verksamhetskoder.  

Biologisk behandling 
31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling, om 

1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 

ton per kalenderår, eller 

2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton 

per kalenderår 

Återvinning för anläggningsändamål 
35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggnings-

ändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.  

Mekanisk bearbetning och sortering 
41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. 

43 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

http://www.robertsfors.se/
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Lagring som del av att samla in avfall 
49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Avfallsslag som kan vara aktuella att hantera 
Följande avfallsslag bedöms initialt vara aktuella att hantera på anläggningen. 

- Inert avfall 

- Schaktmassor, jordar, slam mm (IFA) 

- Aska (IFA) 

- Trä 

- Bygg- och rivningsavfall (typ tegel, betong, gips, asfalt etc) 

- Processavfall (typ kalk, mesa, grönlutsslam etc) 

- Brännbart avfall 

- Blandat avfall 

Samråd sker med tillsynsmyndigheten om det blir aktuellt att utöka verksamheten med ytterligare avfallsslag. 

Journalföring 
Journalföring av hanterat avfall sker i enlighet med kraven i avfallsförordningen. Bolaget har system för upp-

följning av årsmängder och samtidigt lagrad mängd. Allt in- och utgående material kommer att vägas på kali-

brerad våg och registrering av in- och utgående material sker löpande i bolagets affärssystem. 
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Situationsplan – Verksamhetsområdet 

 
 
Helstreckad, gul linje: 

- Avser det markområde som ingår i aktuellt fastighetsförvärv med pågående avstyckning. 

Markområde med streckad, gul linje: 

- Den del av markområdet som planeras att tas i anspråk för ny anläggning i etapp ett. Bolaget avser 

bygga verksamhetsytor, vägar, vallar och övrig infrastruktur. 

 

Istället för att använda jungfruligt material i dessa konstruktioner, vill bolaget i det här läget återvinna 

avfall för anläggningsändamål och därmed bidra till en god resurshushållning. Åtgärderna kommer att 

genomföras succesivt med utgångspunkt från tillgången på lämpligt konstruktionsmaterial och 

åtkomst till ytorna i förhållande till pågående verksamhet. 

 

Det aktuella konstruktionsmaterialet utgörs av betong, tegel, klinker, keramik och motsvarande inert 

avfall från byggen/rivningar samt andra insamlande verksamheter som exempelvis återvinningsan-

läggningar. Det kan även bli aktuellt att använda processmaterial (exempelvis kalk, mesa, grönlutslam 

och aska) samt lämpliga schaktmassor och anläggningsjord. Dessa material har goda tekniska och 

miljötekniska egenskaper för det aktuella ändamålet och är väl beprövade.  

 

- Planerna, med lämpliga bärlager, kommer att nyttjas till mellanlagring, mekanisk bearbetning 

(exempelvis krossning och siktning av olika typer av verksamhetsavfall samt blandning av 

schaktmassor och anläggningsjordar). Planerna kommer även att nyttjas för sortering av icke farligt 

avfall.   

 

Bolaget kommer att se till att verksamheten har behovsanpassat skydd; exempelvis kan det eventuellt vara 

aktuellt med bom vid inpassering eller stängsel på delar av ytan. 

Kontroll och städning av området kommer att ske löpande enligt verksamhetens egenkontroll. Aktuella 

avfallsslag bedöms inte leda till någon skadedjursproblematik, men rutiner finns för förebyggande skade-

djursarbete.  



 Anmälan miljöfarlig verksamhet Fagerliden Robertsfors 

 

Råvaror och kemiska produkter 
Det kommer normalt inte förvaras några kemiska produkter på anläggningen. Samordning sker med bolagets 

anläggning på grannfastigheten.  

Produktvalsprincipen 
Ragn-Sells ledningssystem och inköpssystem reglerar hur urval av produkter sker. Vid inköp av kemiska 

produkter tas hänsyn till produktvals- och försiktighetsprincipen. 

Hushållningskretsloppsprincipen  
Verksamheten utgörs av avfallshantering. Syftet är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för att 

återanvända alternativt material- eller energiåtervinna avfall i enlighet med principerna i avfallstrappan. 

Kvarvarande avfall får omhändertas (deponeras) på en för ändamålet godkänd anläggning. 

Utsläpp till vatten 
Verksamheten ger normalt inte upphov till något process- eller spillvatten. Påverkan från planerad verksamhet 

på dagvattnets kvalitet kommer att följas upp i bolagets egenkontroll och behovet av eventuella åtgärder får 

därefter bedömas i samråd med tillsynsmyndigheten.  

I syfte att minimera halterna föroreningar i dagvatten kommer bolaget att prioritera följande åtgärder (vilket 

av erfarenhet fungerat väl på liknande verksamheter): 

- Arbeta med ständiga förbättringar vad gäller sortering på anläggningen varvid felaktigt material 

omhändertas/lagras på lämpligt sätt 

- Välja lagringsplatser med hänsyn till lutning, placering av avrinningsdiken och avfallets karaktär 

- Utföra noggrann kvalitetskontroll av inkommande avfall 

- Tydliggöra kravställning mot kund på renhet i inlevererat material 

Bolagets plan är att anlägga lämpliga, avskärande avrinningsdiken samt, om behov finns, sedimentationsdamm 

eller eventuellt uppsamlingsbrunn som kan stängas helt för utgående vatten i händelse av spill. Vid behov av 

ytterligare vattenreningssteg kan det bli aktuellt med någon typ av mobil, föroreningsanpassad lösning. 

Enligt bolagets bedömning är det Ståbäcken som är mottagande recipient och, enligt VISS benämnd 

vattenförekomst, Slättbäcken http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA73766205 . 

Anläggningens dagvatten passerar  Nålmyran innan vattnet når fram till Ståbäcken.  

Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft sker primärt genom avgaser från de lastmaskiner som används för att hantera material på 

anläggningen samt de lastbilar som används för transport till och från anläggningen. Verksamheten kan ge 

upphov till damning vid torr väderlek. För att minimera risken för dammspridning åtar sig sökande att vidta 

dammbekämpande åtgärder inom sina verksamhetsytor om synbart behov uppstår.  

Med tanke på det relativt långa avståndet till närboende, bedöms effekten bli ringa. Bolaget kommer 

kontinuerligt att sträva efter att: 

- Arbetsmaskiner och övriga fordon som är i bolagets egen regi i största möjliga utsträckning körs på 

miljöklassat bränsle 

- Optimera beläggningen av de egna transporterna så att returtransporter nyttjas i möjligaste mån. 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA73766205
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Energi 
För aktuell verksamhet kan energiförbrukningen påverkas genom användandet av moderna maskiner med 

lägre bränsleförbrukning (Ragn-Sells moderniserar löpande sin fordonspark) samt genom bränslesnål körning. 

Genom sortering, mellanlagring och viss bearbetning på anläggningen ökar dessutom möjligheten till logistik-

optimering vid vidare transport av avfallet för återvinning.  

Buller 
Ljudemissioner från anläggningen är främst motorljud från lastmaskiner och lastbilar samt impulsljud från han-

tering av avfall och rangering av containrar mm. Vid användning av mobil krossanläggning, siktverk mm 

uppkommer högre ljudnivåer. Detta hanteras primärt genom att arbetstiden förläggs till dagtid samt 

placeringen av maskiner eventuellt också med kompletterande bullerskydd. Buller kan uppkomma när större 

bearbetningsutrustning nyttjas i verksamheten.  

Med tanke på avståndet till närboende, bedöms bullerproblematik som relativt liten. De störningsbegränsande 

åtgärder som kan vidtas för att minska påverkan från buller är exempelvis upprätthållande av skogsridåer, 

byggnation av bullervallar eller placering av utrustning på ett sådant sätt att naturliga bullervallar skapas i 

skydd av avfallsupplag.  

Transporter 
Transporter till och från anläggningen sker normalt med lastbil. Verksamhet på området samt och transporter 

till och från anläggningen kommer att normalt bedrivas mellan 06.00 - 22.00. Under övriga tider kan verksamhet 

och transporter till och från anläggningen förekomma. Transporter förekommer i normala fall endast under 

vardagar, men kan i undantagsfall även ske under söndagar/helgdagar.  

Driftstörningar och haverier 
Bolaget har rutiner och utrustning för att samla upp eventuellt spill eller läckage samt omhänderta avfallet på 

ett godkänt sätt. Samordning sker med bolagets verksamhet på grannfastigheten. 

Kunskapskravet 
Bolagen inom Ragn-Sellskoncernen har ett gemensamt arbetssätt för egenkontroll. Den löpande egenkon-

trollen dokumenteras i en anläggningsspecifik checklista. Särskilda kontrollprogram kan vid behov upprättas 

för mätning, provtagning, analys och redovisning av resultat avseende eventuella parametrar med 

begränsningsvärden i myndighetsbeslut. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001. 

 

 

 


