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SÖKANDE 
Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB, 556911-1338 
Box 165 
901 04 Umeå 

Ombud: Advokat N.N 
Advokatfirman Åberg & Co AB 
Box 16295 
103 25 Stockholm 

Ombud: Fastighetsjurist N.N
c/o Umeå kommunföretag AB 
Rådhusesplanaden 8 
903 28 Umeå 

MOTPART 
1. Länsstyrelsen i Västerbottens län
901 86 Umeå

SAKEN 

Tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Dåva deponi och avfalls
anläggning på fastigheten Umeå Nyskogen 1: 1 

Avrinningsområde: 
Koordinater (SWEREF 99 TM) 
Verksamhetskoder, IED: 

DOMSLUT 

Miljökonsekvensbeskrivning 

27 (Tavelån) 
N: 7094259 E: 765334 
90.290-i, 90.320-i, 90.406-i, 90.435-i 

Mark- och miljödomstolen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning som getts in 

i målet. 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB 

(Dåva DAC) tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheten Umeå Nyskogen 1: 1 

Dok.Id 303576 

Postadress 

Box 138 
901 04 Umeå 

Besöksadress 

Nygatan 45 

Telefon 

090-17 21 00

E-post: mmd.umea@dom.se
www.domstol.se

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08:00-16:00 
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UMEÅ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DELDOM 

2018-10-04 

M 30b3-16 

A) dels årligen, beräknat som rullande medelvärde1 över två år, ta emot, behandla,

lagra som en del av att samla in, återvinna och bortskaffa högst 250 000 ton avfall, 

varav högst 

a) 150 000 ton avfall får deponeras, varav högst 75 000 ton farligt avfall och 30 000

ton sulfidj ord, 

b) 150 000 ton förorenade massor får behandlas,

c) 10 000 ton park- och trädgårdsavfall får komposteras,

d) 10 000 ton annat organiskt avfall får komposteras, dock icke matavfall.

Behandling av förorenade massor genom kompostering omfattas inte av denna 

begränsning. 

e) 10 000 ton träavfall får krossas eller flisas,

f) 10 000 ton farligt avfall får lagras som en del av att samla in avfall vid ett och

samma tillfälle. 

B) dels årligen, beräknat som rullande medelvärde2 över två år, ta emot, behandla,

lagra som en del av att samla in och återvinna ytterligare högst 130 000 ton avfall -

varav högst 50 000 ton slagg och aska- som utgörs av massor som ska återvinnas 

genom att inom anläggningen användas för sluttäckning av deponier eller för 

konstruktionsarbeten och där 

a) föroreningshalterna i massorna understiger Naturvårdsverkets generella

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), eller om värden för mindre 

känslig markanvändning saknas för betydande föroreningar i vissa massor får 

massorna nyttiggöras inom anläggningen endast efter tillsynsmyndighetens 

godkännande, eller där det är fråga om 

b) avfall som får tas emot vid deponier för inert avfall,

c) annat avfall än inert avfall som uppfyller laklaiterierna för inert avfall samt

gränsvärden för organiska parametrar med undantag av totalt organiskt kol (TOC), 

d) material som tillsynsmyndigheten sedan tidigare godkänt för sluttäckning inom 

anläggningen samt 

e) avfall som inte ryms inom punkterna ovan och där tillsynsmyndigheten har 

föreskrivit kriterier för friklassning avseende materialet eller avfallet. 

1 Det rullande medelvärdet definieras som medelvärdet av innevarande och föregående år. 
2 Det rullande medelvärdet definieras som medelvärdet av innevarande och föregående år. 
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