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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DELDOM 
2018-12-04 

meddelad i 

Vänersborg 

Mål nr M 4723-16 

 

  

  
 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 

462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 80 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.vanersborgstingsratt.domstol.se 

 

SÖKANDE 

Renova Miljö AB, 556946-0321 

Box 156 

401 22 Göteborg 

 

Ombud: Advokaten Malin Wikström och biträdande juristen Malin Ekström 

Front Advokater 

Kungstorget 2 

411 17 Göteborg  

 

SAKEN 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Renova Miljö AB:s verksamhet vid 

Tagene avfallsanläggning, Göteborgs kommun, Västra Götalands län 

 

_____________ 
 

 

DOMSLUT  

A. Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen, som godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, lämnar 

Renova Miljö AB tillstånd enligt miljöbalken för befintlig, utökad och ny verksam-

het vid Tagene avfallsanläggning inom fastigheterna Kärra 31:16, 31:17, 32:2 m.fl. 

i Göteborgs kommun enligt följande: 

 

1. På befintlig deponi för icke-farligt avfall ta emot och deponera maximalt 

100 000 ton icke-farligt avfall samt asbest (17 06 05 *) per år utslaget på en rul-

lande treårsperiod.  

 

2. Ta emot och återvinna maximalt 300 000 ton icke-farligt avfall per år fördelat på 

följande verksamheter; 

- Sortering 

- Stabilisering av slagg 

- Mekanisk bearbetning 

- Bränsleberedning inför förbränning 

- Avvattning 
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3. Ta emot och mellanlagra icke-farligt avfall om maximalt 240 000 ton per till-

fälle. Mängden inkluderar lagring av avfall inför och efter den behandling som 

omfattas av ovanstående punkt.  

 

4. Omlasta maximalt 50 000 ton icke-farligt verksamhetsavfall och hushållsavfall 

per år. 

 

5. Anlägga en deponi för inert avfall och här tillhörande anläggningar samt att få ta 

emot och deponera maximalt 300 000 ton inert avfall per år. 

 

B. Dispens enligt Skyddsföreskrifterna för Göta älv 

Mark- och miljödomstolen medger Renova Miljö AB dispens från 42 och 47 §§ 

Länsstyrelsen i Västra Götalands skyddsföreskrifter för Göta älv (14 FS 2004:212) i 

enlighet med 55 § i föreskrifterna för den schaktåterfyllnad och markutfyllnad re-

spektive ny avfallsdeponering samt lakvattenutsläpp som tillståndet enligt denna 

dom omfattar. 

 

C. Dispens enligt förordning om deponering av avfall (2001:512) 

Mark- och miljödomstolen medger Renova Miljö AB dispens från 22 § förordning-

en om deponering av avfall (2001:512) om att det ska finnas minst 0,5 m dräne-

rande materialskikt i botten av deponin för icke-farligt avfall.  

 

D. Villkor 

1. Allmänt 

1.1  Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad verksamhetsutövaren har angett i ansökningshandlingarna 

och i övrigt åtagit sig i målet.  

 

1.2  Anläggningen ska vara inhägnad i lämplig omfattning för att förhindra tillträde 

av obehöriga. 

 




