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I Allmänna uppg¡fter
På Angams återvinning har personal och ledning mångårig erfarenhet av att fram-
ställa olika produkter till både företag och privatpersoner, det handlar t ex bråinslen,
såväl bio- som avfallsbaserade, jord- , berg- , kross- och ÅV-produkter. Tillsam-
mans med våra kunder, partners och partners medarbetare arbetar vi för en hållbar
framtid. Gemensamt omvandlas problem till möjligheter och skapar samhällsmäss-
iga vinster i form av återvinning, minskade transporter, miljöriktigt resursutnytt-
jande av naturresurser och grönare trädgårdar.

Bolagets samlade kunskap inom materialhantering, produkfion, återvinning, sorte-
ring och ftirädling av både jungfruliga och återvinningsbara material sträcker sig
över flera olika branscher. Våra kunder och leverantörer finns bland skogsindustrier,
energiproducenter, trädgårdsnäring, entreprenadftiretag och kommuner. En del i vår
styrka bygger på kunskap om behandling och ftirädling av produkter som går att
återföra som resurser i kretsloppet. Vår ambition Zir leverera produkter med hög kva-
litet ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

1.1 Administrativa uppg¡fter

Platsnamn: Angarns Återvinning (nedan kallat bolaget)

Postadress: c/o Janssons Skogskonsult AB
Dyviks Byväg 11,760 2l Vilö

Besöksadress: Körlingevägen
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Hemsida:

E-post:

Kontaktperson:

Fastighetsbeteckning :

Organisationsnummer

www. angarnsatervinning. se

Fredrikj anssonS 5 @hotmail.com

Fredrik Jansson

mobil: 070-2262129

Angarns Örsta 3:13

5s68ts-8249
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1.2 Ansvarsförhållanden

Ansvarig ftir egenkontrollprogrammet (EKP) är Fredrik Jansson (FJ), Vd för bola-
get. FJ är även ansvarig för det organisatoriska ansvaret enligt miljöbalken, före-
skrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt domar och beslut rörande
verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av ftirfattningar enligt
ovan nämnda lag, domar och beslut.

2 Befintlig och planerad verksamhet
Bolaget (RÅ) bedriver på fastigheten en anläggning för mottagning av ris och

stubbar och andra biobränslen. lnkommande material behandlas och sorteras
både manuellt och maskinellt, det kan handla om klippning, krossning, siktning
eller flisning av materialet. Vid denna sortering uppstår en biprodukt, ett mull-
haltigt jordspill som lämpar sig utmärkt för jordtillverkning. Utöver detta plane-

rar bolaget att ta emot rena fyllnadsmassor. Massorna består bland annat av
jord, sand, berg, asfalt, betong och grus. lnkommande material sorteras och be-

handlas för att tillverka olika produkter för användning inom park, trädgård och

övriga anläggningsarbeten. AÄ riktar sig både mot privatpersoner och företag.
De olika produkterna kommer att säljas både i storsäck och i bulkform. Produk-

terna är bland annat berg- och krossmaterial. Utsorterade återvinningsmaterial
samt olika jordar, t ex, anläggningsjord, gräsmattejord och planteringsjord. Bola-

get kommer successivt att arbeta för att i de fall det är möjligt ur kvalitetssyn-
punkt fasa ut naturgrusprodukter och ersätta dessa med berg- och återvinnings-
bara produkter. Stor vikt läggs vid hushållning av naturgrus i de olika recepten

för att minska uttaget av naturgrusprodukter i regionen. Bolaget har även för av-

sikt att anlägga buller och insynsskydd ut mot EL8 i formen av en bullervall.

Verksamhetskode12:

90. 40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall

90.110 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt åter-
vinna annat avfall än farligt avfall.

10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter

2 enligt bilagan till forordningen (1998:899) om miljcifarlig verksamhet och hälsosþdd.
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2.1 Beskrivn¡ng av mottagn¡ngsprocessen

Allt inkommande material registreras. Ett manifest upprättas som innehåller
uppgifter om mängd och egenskaper hos mottaget material, samt ursprung, le-
veransdatum, avfallsproducentens och transportörens identitet. De massor

som kommer in på anläggningen skall karakteriseras av avfallslämnaren och en
avfallsdeklaration skall upprättas. Se blankett för detta. Vid enstaka leveranser
upprättas ingen avfallsdeklaration. Vid mottagningskontrollen sker en okulär
besiktning av materialet samt att deklarationen tas emot. Vid mottagning av

asfalt så sker en provtagning av första lasset för att tillse att det stämmer över-
ens med deklarationen och att materialet är godkänt. Är materialet godkänt så

sätts en kopia på vågsedeln in i mottagningspärmen med en signatur på vågse-
del och datum. Vid avvikande massor som ej är godkända så upprättas en avvi-
kelsera pport som a rkiveras i mottagni ngspärmen. Se awikelsera pport.

Massorna kan vara godkända för mottagning men kan vara invägda eller klas-

sade som fel fraktion. Maskinist ansvarar för en okulär besiktning och för avvi-
kelsehantering. Detta skall ske med dokumentation av vad det är som är fel och
bifogas avvikelsen med tex ett foto.

2.2 Beskrivning av t¡ llverkn¡ngsprocessen

Ris och grenar, stubbar, trä, betong, asfalt, jord, sand, insatsmaterial och
andra rena fyllnadsmassor tippas av på anvisade platser. lnsatsmaterial,
råjord och jordmassor läggs upp i olika stukor beroende på faktorer som
bland annat lerhalt eller mullhalt för att sedan iolika recept blandas med t
e x torv, fiber eller barkmull itillverkning av kvalitetsjordar enligt utform-
ningen i tex AMA eller Stockholm Stads Växtbäddar. De olika materialen
kan komma att behandlas maskinellt genom flisning, krossning eller siktning
för att få fram de olika produkterna. Färdiga produkter läggs upp i olika stu-
kor.
Är det awikelser gällande kvalitét så sorteras materialet om till och rätt frakt-
ion.

3. Driftskontroll
3. I Tillträdesbestämmelser

Mottagning av material och utlastning av färdiga produkter bedrivs normalt var-
dagar mellan kl. 06.00 och L7.00. Produktion av biobränslen, berg, kross, jord
och ÅV-produkter sker normalt vardagar mellan k|.06.30 och 21.O0, kampanjvis
kan viss utlastning och produktion förekomma på helgdagar mellan kl. 08.00 och
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18.00. Arbetsplatsansvarig ansvarar för att endast behörig personal bereds till-
träde dessa tider.

3.2 Ordningsregler
Vid vistelse utanför maskiner och fordon skall varsekläder och skyddsskor bäras,

vid risk för fallande föremål skall även hjälm bäras. På området råder rökförbud.

3.3 Transporter

Transporter till och från anläggningen skall ske itäckta behållare i de fall detta
bedöms som nödvändigt för att undvika nedskräpning.

3.4 Produkter och insatsmater¡alets äganderätt

lngen äger rätt att utan Bolagets tillstånd föra ut insats-

material eller andra produkter från anläggningen.

3.5 Tillåtna råvaror och ¡nsatsmater¡al

Angarns Återvinning ansvarar för att endast de materialslag
och råvaror som ärtillåtna transporteras in på anlägg-
ningen. Se bilaga till Verksamhetsbeskrivning för tillåtna
materia lslag. Eventuella awikelser ska I I rapporteras lö-
pande och registerföras.

3.6 Lagerhållning

Färdigproducerat material skall lagerhållas på så sätt att
kvalitén u ppfyl ls. Produ ktion och levera nser ska ll optimeras
så att mängderna kan optimeras utefter de ¡or som är av-

sedda för lagerhållning.

3.7 Daglig tillsyn
I service och driftinstruktionerna för daglig tillsyn skall sär-

skilt tillses att service och städscheman följs. Betänk även

att all eventuell hantering av kemikalier sker på ett miljörik-
tigt sätt.

3.8 Besiktningar

Besiktning bör genomföras minst en gång per år. Besiktningen skall utföras
av bolagets platsansvarige och VD. VD är sammankallande till besiktningen

Besiktningen omfatta minst följande moment

Genomgãng ov
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- fö rä nd ringa r i verksa m heten seda n föregående besi ktn ing
- planerade förändringar i verksamheten
- efterlevnaden av villkor i tillståndsbeslut och gällande anmälningsären-
den/förelägga nden.

Gro nskni ng av e ge n ko ntrol le n
- genomgång av att kontrollprogrammet är relevant - genomgång av drifts-
instruktioner
- genomgång av journalföring.
- genomgång av egenkontrollförordningen

3.9 Kännedom om Driftsrutiner

Personal på anläggningen skall löpande tillse att de är bekanta med de ruti-
ner som finns upprättade och är aktuella på anläggningen.

4 Anläggningskontroll

4.1 lnom beslutets ram (G-plikt)

I beslut, redovisat under punkten 2 ovan, har bolagets verksamhet erhållit vissa

försiktighetsmått/pun kter som gä ller för befi ntlig verksa m het.

Avstämning av bolagets verksamhet kommer att ske en gång på årsbasis och redo-
visas i en enkel årsrapport. Nämnda årsrapport inlämnas till tillsynsmyndigheten
senast den 31 maj efterföljande verksamhetsår.

4.2 Kontroll av utsläpp tillvatten

4.2.1 Kommunaltrenvatten(grundvatten)

Bolagets fastighet saknar kommunalt renvatten.

4.2.2 Sanitärt avloppsvatten

Bolagets fastighet saknar kommunalt spillvattensystem. På anläggning kommer att
finnas en hyrtoalett av typen Baja-Maja. Vilken töms efter behov.

I (14)
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Vid ett framtida kontor kommer endast torrstädning ske av kontoret samt vid behov
avtorkning med vatten. För att minimera städbehovet i personalboden så gäller sko-
ftirbud.

4.2.3 Processavloppsvatten

Bolagets fastighet saknar kommunalt spillvattensystem. I dagsläget uppstår inget
processavloppsvatten inom verksamheten.

4.2.4 Dag- och lakvatten

Bolagets fastighet saknar kommunalt dagvattensystem.

Inom verksamheten finns en del uppställdatankarlfar.med flytande kemiska produk-
terlavfall. Samtliga tankarlfai med flytande kemiska produkter står uppställda i en

miljöcontainer som uppsamlar eventuellt kemikalie- eller avfallsspill.

I anslutning till verksamhetsplatsen finns inga p-platser utan personalen placerar
sina privata bilar på icke hårdgjord yta i anslutning till "kontoret". Inom bolaget
finns ett antal arbetsfordon och arbetsmaskiner som står uppställda på icke hård-
gjord yta inom olika delar av anläggningen. Vid eventuellt läckage från fordon finns
absorbtionsmedel inom anläggningen som används för att sanera eventuellt spill.
Förbrukat absorbtionsmedel och oljeskadad jord omhändertas som farligt avfall och
lämnas för destruktion hos godkänd mottagare (SÖRAB).

Vidare kommer bolaget att arbeta ftir att innehålla de ftireslagna riktvärdena ffir ut-
släpp av föroreningar till dagvattnet som det Regionala dagvattennätverket i Stock-
holms l?in (Riktvärdesgruppen) upprättat februari 2009, se tabell I nedan.

Tabell 1: Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp

Parameter Riktvärde (pg/l)

Fosfor (totalfosfor) 250

Kväve (totalkväve) 3,5 mg/l

Bly l5

Koppar 40

Zink 150

Kadmium 0,5

Krom 25

N¡ckel 30

Kv¡cks¡lver 0,1

Suspenderad Substans (SS) 100 mg/l

Oljeindex 1,0 mg/l

Benso(a)pyren (BaP)1 0,1

4 BaP ¿ir en cancerogen PAH-fraktion.
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4.2.5 Provtagning och provhantering (vatten)

Under varje verksamhetsår kommer bolaget att genomfìira en dygrrsproüagning
(manuell stickprovtagning) och kontroll av uppkommet dag- och lakvatten inom bo-
lagets verksamhetsområde. Provtagninger/kontrollen sker under perioden april/maj.

Provtagningarna sker via manuell stickprovtagning (4 delprover uttas i varje prov-
punkt under en minst S-minutersperiod och sammanslas till ett stickprov), dels ifrån
de platser som avleder vatten efter damm/översilningsyta, dels ifrån en brunn vid
stora vägen. Dag- och brunnsvattnet analyseras med avseende på metaller (kad-
mium, krom, koppar, nickel, bly och zink), oljeindex5, totalfosfor och totalkväve.
Vid behov kan dikes- och brunnsvattnet även analyseras med avseende på suspende-

rad substans och PAH.

Vidare genomfiirs ftiltmätningar (pH-värde, temperatur, konduktivitet och syre) i
varje provtagningspunkt, uppströms recipient respektive nedströms recipient.

I samband med inlämnandet av årsrapporten redovisas samtliga provtagna och kon-
trollerade punkter med digitala foton.

Provtagning skall utftiras i enlighet med Naturvårdsverkets ftireskrifter (SNFS
1990:11) av person med provtagarutbildning eller med motsvarande kompetens (och
som i övrigt är lämpad för uppgiften6). I enlighet med samma ftireskrifter skall pro-
verna analyseras av ackrediterat laboratorium. Analysflaskorna skickas snarast möj-
ligt, dock ej dag ñre helg, till ackrediterat laboratorium (i dagsläget används ALS
Scandinavia AB) ñr analys.

4.3 Kontroll av utsläpp till luft
Mätningar av utsläpp (damning) till luft utfiirs efter begäran från tillsynsmyndig-
heten. Mätningens omfattning fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten.

4.4 Kontroll av bulleremissioner
Bullermätning utförs efter begäran från tillsynsmyndigheten. Mätningens omfatt-
ning fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. Bolaget har även ftir avsikt att
uppföra en bullervall/insynssþdd angränsande mot E18

4.5 Kontroll av kemikaliehantering

Samtliga använda kemikalier finns förtecknade med varunamn och tillhörande sä-

kerhetsdatablad med uppgift om leverantör/tillverkare och hanteringsföreskrifter
finns i pärm lättillgänglig ftir driftspersonalen.

5 Om ftiltteknikern okulärt (syn/lukt) konstaterar att vattnen inte innehåller olja utgår kon-
trollparmetern ftir olj eindex.

6 I dagsläget utlor Magnus Karlsson (WSP), certifierad provtagare, den årliga provtagningen
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Kontroll av hantering och lagring av råvaror och kemikalier ingår i den löpande
driftkontrollen. Samtliga flytande kemiska produkter hanteras/lagras inom invallad
hårdgjord yta (miljöcontainer) eller i dubbelmantlad tank (diesel).

4.6 Kontroll av ¡nkommande massor (ej asfalt)

Inkomna massor skall klara Naturvårdsverkets riktvärden ftir känslig mark (KM).
Samtliga inkommande massor som skall återvinnas/förädlas kontrolleras manuellt
(syn och lukt) i samband med inkörning av varje lastbil till anläggningen. Analys
krävs av varje lass, och skall kunna uppvisas av ftiraren, för massor från "nya"
schaktade områden eller nåir massorna kan misstänkas vara förorenade.

Efter varje dag kontrolleras manuellt (syn och lukt) att inkomna massor ej innehållit
felaktiga fraktioner eller fiirorenade massor/material. Vid konstaterande att felaktiga
massor ftjrts in på området informeras transportör och en straffavgift tas ut. Därefter
får transportören hämta de felaktiga massoma och själv beskosta och sköta bort-
transporten av nämnda massor.

Om man bedömer att inkomna massor kan vara förorenade läggs massorna på en
ftirbestämd plats inom anläggningen och provtas/analyseras innan man återvinner
massoma (rena) eller ber transportören hämta massorna (förorenade).

Följande massor mottas eiav bolaget:

¡ Förorenade massor (lukt och syn) som överstiger riktvärdet ftir KM (känslig
markanvändning)

o PAH-haltigasfaltsbeläggning
. Betong innehållande fogmassor eller liknande (risk ftir PCB-innehåll)
o Blåbetong
. Ytong

Övrigf gällande massorna:

Asfalt, betong och bergkross skall vara rena från andra typer av fraktioner,
typ plast,jord, virke, etc.

Massor ftir jordåtervinning får ej innehålla asfalt, betong eller andra lik-
nande fraktioner.
Vid otillåten tippning debiteras kunden samtliga kostnader för att bli av med
de felaktiga massorna och dessutom tillkommer en straffavgift.
Om främmande fraktioner ftirekommer i godkända massor kan en sorte-
ringsavgift ti llkomma.
Driftspersonalen på bolaget avgör alltid vad som är godkänt att ta emot
inom bolagets anläggning.
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4.7 Kontroll av asfaltbeläggningar

Innan man tar emot asfaltbeläggningar kontrolleras dessa med avseende på lukt och
infürgning med lösningsmedelbaserad ftirg. Vid PAH-lukt och/eller gulfürgning av
fÌirgsprayad asfalt mottas ej asfaltbeläggningarna.

Innan den krossade asfalten återanvänds kontrolleras densamma genom att man ut-
tar ett samlingsprov av den krossade restprodukten. Uttaget prov analyseras med av-
seende på summa USEPA 7 PAH respektive summa USEPA 16 PAH. Enligt Natur-
vårdsverkets lista över avfall som klassas som farligt avfall till dess motsatsen är be-
visade gäller: om resthalten av USEPA 7 PAH är mindre än 100 ppm respektive om
resthalten av USEPA 16 PAH är mindre än 300 ppm far man återvinna avfallet som
därmed klassas som icke farligt avfall.

4.8 Kontroll av c¡sterner

Kontroll av cistemer som rymmer mer än 250liter7 skall fortlöpande kontrolleras
inom ramen för cisternkontroll. Bolaget kommer att ftilja de krav som gäller ftlr
cistemkontroll och fortlöpande, i samband med inlämnandet av årsrapporten, redo-
visa kontrollrapporterna som utfÌirdats av ackrediterade kontrollorgan. Samtliga ci-
stemer inom bolagets verksamhetsplats är kontrollerade. Utförda cisternkontroller
kommer därefter fortlöpande att redovisas i årsrapporterna.

Samtliga cisterner, tankar och fat som innehåller flytande kemiska produkter eller
avfall inom bolagets verksamhet förvaras i en miljöcontainer eller i dubbelmantlad
tank (diesel).

4.9 Kontroll av avfallshantering

Kontroll av hantering och lagring av farligt avfall och övrigt avfall ingår i den lö-
pande driftkontrollen. Samtliga fl¡ande avfall hanteras/lagras i miljöcontainer. Allt
uppkommet borffransporterat avfall j ournalftirs.

4.1O Nödlägesberedskapochriskbedömning
En nödlägesberedskap upprättas och sitter i personalboden. En riskbedömning utftirs
fortlöpande enligt upprättade rutiner ftir olyckstillbud och liknande och ftir att säker-
ställa verksamheten. Riskbedömningen skall även ligga till grund för att man erhål-
ler en god och säker arbetsmiljö.

7 Truckmaster, volym 400 liter, som används lor lorvaring av diesel behöver ej kontrolleras
inom ramen for cisternkontroll.
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4.11 Drift- och skötselkontroll
Syftet med driftkontrollen åir att i görligaste mån fìirebygga driftstömingar och däri-
genom minska störningar på den yttre miljön. Driftkontrollen sker till största delen
dagligen enligt muntliga instruktioner och utftirs av ordinarie driftpersonal.

4.12 Dokumentation

Företagets egenkontroll dokumenteras digitalt eller via fakturor från leverantörer.
Följande delar dokumenteras/registreras löpande:

. Förbrukning av kemiska produkter på årsbasis

. Typ av avfall/sammansättning (farligt och övrigt avfall) på arsbasis

. Mängd uppkommet borttransporterat avfall (farligt och övrigt avfall) på årsbasis
r Anlitad transportör (farligt och övrigt avfall) på årsbasis
r Mottagare (farligt och övrigt avfall) på årsbasis
. Kontroll av cistemer
. Planerade förändringar av verksamheten
. Mottagna massor (på årsbasis)
r Utlevererade massor (på årsbasis)
. Mellanlagrade massor som finns inom anläggningen den 3l december inneva-

rande år

Ovanstående dokumentation sparas i minst fem år.

4.13 Bevakning av lagkrav

Bolaget kommer att se över behovet av att upprätta rutiner ftir att säkerställa att man
fortlöpande skall ha full kontroll av vilka lagar och krav som gäller ftir befintlig
verksamhet.

4.14 Utbildning
För att bl. a. dokumentera kunskapskravet i Miljöbalken kommer bolaget att utreda
behovet av utbildningsinsatser på miljöområdet fiir samtlig personal.

4.15 Arlig rev¡sion

För att på ett mer systematiskt sätt kontrollera om egenkontrollen fungerar eller om
tekniska installationer ftir drift och kontroll fungerar utftirs regelbundet utvärde-
ringar genom en årlig revision av egenkontrollprogrammet. I samband med inläm-
nandet av den arliga årsrapporten inlämnas även eventuell revidering av egenkon-
trollprogrammet.

Tillsynsmyndigheten bör beredas tillftille aIlnäwaravid provtagningar av dag- och
lakvatten samt ha möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och omfattningen av
egenkontrollprogrammet.
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5 Rapportering

5.1 Rapportering av haverier/driftstörningar
Vid akuta ärenden (t.ex. utsläpp till mark eller dagvatten) under dag-, kvälls- och
nattetid samt helger, kontaktas Samhällsbyggnadskontoret, tfn: 08-587 850 00

Vid driftstöming, läckage eller liknande händelse som kan leda till olägenheter f<ir
människors hälsa eller miljön informeras tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnads-
kontoret, Vallentuna Kommun) omgående.

Telefon, växel: 08-587 850 00
Ansvarig handläggare: 08-587 853 79 (Frida Hellblom)
E-post,handläggare: frida.hellblom@vallentuna.se
Besöksadress: Tuna Torg 1, Vallentuna

Om möjligt kontaktas i första hand ansvarig handläggare (Frida Hellblom). Vid be-
hov lämnas en skriftlig redogörelse i efterhand över orsaker och vidtagna åtgärder.

5.2 Arsrapport
Årsrapport ftir kalenderår inlämnas till tillsynsmyndigheten fìire 31 maj följande ka-
lenderår. Rapporten skall innehålla ftiljande uppgifter:

D Förändringar inom verksamheten som påverkar den yttre miljön.
tr Årlig förbrukning av kemiska produkter samt ftirändringar/utbyte av ke-

miska produkter
tr Uppkomna mängder borttransporterat avfall (farligt och övrigt avfall samt

restprodukter) på årsbasis
tr Energiftirbrukningen på årsbasis
E Resultat från genomftirda kontroller av dag- och lakvatten och/eller cister-

ner under efterftiljande år
tr Mottagna massor (på årsbasis)
o Utlevererade massor (på arsbasis)
E Mellanlagrade massor som finns inom anläggningen den 3l december inne-

varande fu:

6 övrigt
Parallellt med fÌireslagna åtgärder i egenkontrollprogrammet gäller bestämmelser
om egenkontroll i miljöbalken, bl. a.26kap 19 $, samt bestämmelserna i f<irordning
om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS I 998 :90 1 .
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