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Ryftes Grönsaker AB org.nr 556537-9236 kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken.
Verksamheten har tidigare varit anmälningspliktig (C-verksamhet) enligt förordning
1998:899 om miljöfarlig verksamhet.
Enligt lagändring ska verksamheten ansöka om tillståndsplikt B, enligt
miljöprövningsförordningen 2013:251 verksamhetskod 15:95.
”för anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår”
Ryftes Grönsaker Ab har inte för avsikt att ändra befintlig verksamhet. Inför processen med
tillståndsansökan ska samråd ske.
Denna information är ett led i samrådsprocessen. Det ska genomföras innan ansökan
upprättas och ges in till Miljöprövningsdelegationen.
Mer information finns att hämta på Ryftes Grönsakers hemsida: www.ryftes.se
Om du vill ha ytterligare information och tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter är
Du välkommen att ta kontakt med Annika Lans, KMA-samordnare Ryftes Grönsaker AB, på
telefon 0498-360 60 eller mejl: annika@ryftes.se
senast 2018.12.10.
Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i
vår fortsatta planering inför tillståndsansökan. Du kan skicka in dina synpunkter till oss på
adressen:
Ryftes Grönsaker AB
Stora Ryftes 906
621 75 Visby
eller mejla på adressen: info@ryftes.se
Senast oss tillhanda 2018.12.10

Hur går tillståndsprövningen till?
För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen
enligt MB går till i fortsättningen. Här ges en kortfattad beskrivning. För utförligare
information kontakta Länsstyrelsen. Det är Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
som prövar ansökan om tillstånd.
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Efter att samråd genomförts upprättar sökande en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning) som tillsammans med ansökan lämnas till in till
Miljöprövningsdelegationen.
Vid behov åläggs sökande att komplettera ansökan
Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Om du har synpunkter är det viktigt
att du skriftligen skickar in dina synpunkter i detta skede. Det räcker inte med att du
har lämnat synpunkter till sökande i samrådsskedet!
Miljöprövningsdelegationen begär också yttrande från kommunens miljönämnd,
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet m fl.
Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
Miljöprövningsdelegationen fattar beslut. Detta kungörs i ortspressen.
Om tillstånd ges kan beslut överklagas hos Mark-och Miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt

