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Det har inkommit en skrivelse till kommunstyrelsen i Laxå kommun med frågor från 

boende i Röfors rörande verksamheten vid det privata företaget Laxå Miljöåtervinning AB. 
 
”Vari låg brådskan i beslutet att sälja marken som inte kunde vänta i 7 dagar för ordinarie 
politisk behandling?” 

Svar: Ett delegationsbeslut fattades, i enlighet med Kommunallagen, den 9 juli 2018 då det 

var långt till nästa kommunstyrelsesammanträde (28/8). Syftet var att svara upp mot 

företagets behov av att starta upp verksamheten så snabbt som möjligt. 
 
”Vilken analys gjordes innan beslut angående verksamhetens påverkan på bland annat 
trafiksituationen och boendemiljön i Röfors samhälle?” 

Svar: Enligt lagstiftningen (Miljöbalken) räknas miljöåtervinningen i Röfors som en mindre 

verksamhet och då räcker det med att göra en anmälan och en tillståndsprocess behöver 

inte inledas. Enligt Miljöbalken gör en miljöförvaltning analys vid behov rörande till exempel 

trafiksituation och boendemiljö efter att ett företag inkommit med anmälan. Av Laxå 

Miljöåtervinnings anmälan framkom att det rörde sig om ett par transporter per dag till ett 

befintligt industriområde vilket inte föranledde någon åtgärd från Sydnärkes 

miljöförvaltning. Sydnärkes miljöförvaltning ställde dock krav på bullernivån. 
 
”Vilken miljökonsekvensanalys gjordes angående verksamhetens påverkan på närliggande 
miljö och då framför allt påverkan på Laxåns miljöstatus?” 

Svar: Enligt Miljöbalken ska anmälningspliktig verksamhet, i detta fall Laxå Miljöåtervinning, i 

anmälan beskriva verksamhetens miljöpåverkan. Sydnärkes miljöförvaltning bedömde att 

verksamheten enligt anmälan inte skulle ha någon påverkan på Laxån. Det är miljönämnden 

som tar ställning till en verksamhets miljöpåverkan.  

 
”Vilken analys gjordes kring markförhållandena då området och ån är starkt kontaminerad 
av järnframställning, skrothantering och stålsandstillverkning.” 

Svar: Sydnärkes miljöförvaltning har ställt som krav att ingen byggnation får ske i det aktuella 

industriområdet innan provtagning av marken gjorts för att utreda eventuell 

föroreningssituation. 

 
”Varför gick ingen information gått ut till de boende i Röfors innan etableringen.” 

Svar: Enligt Miljöbalken är det företrädare för anmälningspliktig verksamhet, Laxå 

Miljöåtervinning i detta fall, som har informationsansvar till boende som bedöms påverkas 

av verksamheten. 

 

Kommentar till kravet att kommunen ska stoppa den aktuella verksamheten: 

Kommunstyrelsen kan inte stoppa en verksamhet. Det kan endast en kommuns miljönämnd 

göra under vissa förutsättningar som beskrivs i Miljöbalken. 

Prövning av en verksamhet enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen sker av oberoende 

lokala myndigheter, i detta fall Sydnärkes miljönämnd och Sydnärkes byggnämnd. 

Laxå 25 september 2019 
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Kommunstyrelsen påverkar inte myndighetsbeslut fattade av dessa nämnder. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts tillsammans med Sydnärkes byggförvaltning och Sydnärkes 

miljöförvaltning.  
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