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Remissyttrande över kungörelse av tillstånd, Silex Microsystems AB
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsenhetens förslag
1. Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse.
Ärendet i korthet

Silex Microsystems AB på Bruttovägen 1 i Viksjö vill utöka sin produktion.
Förbrukningen av lösningsmedel kommer i och med detta att öka, vilket innebär att
verksamheten kräver tillstånd enligt miljöprövningsförordningen.
Handlingar

1. Yttrande remiss, kungörelse tillstånd Silex Microsystems AB
Bakgrund

Silex Microsystems har drivit verksamhet sedan 2000 genom tillverkning av MEMS,
MikroMekaniska Elektroniska System. Miljöpåverkan sker både till vatten och luft
samt genom buller. Klagomål på lågfrekvent buller har förekommit under en lång
period och åtgärder har vidtagits för att riktvärden inomhus i närliggande bostäder
ska kunna innehållas. En speciallösning för bland annat vattenrening finns för
fastigheten där fastighetsägaren ansvarar för reningsutrustning, avfallshantering och
tillhandahållande av produktionsgaser och avjoniserat vatten.
Analys

Tillsynsmyndigheten har påpekat att miljötillsynen försvåras av de
fastighetsgemensamma lösningarna för rening mm. Den tillståndspliktiga
verksamheten måste kunna uppfylla miljöbalkens kunskapskrav genom kännedom
om vilken miljöpåverkan de har. Ansvaret för eventuella miljöskador som orsakas
inom fastigheten eller omkringliggande miljö måste också klargöras. I och med
utökningen av verksamheten kommer tillsynen också fördjupas för både Silex
Microsystems samt fastighetsägaren Stendörren som bland annat står för rening av
verksamhetens processvatten. Bolaget har föreslagit förbättringar avseende utsläpp
till luft och användning av miljöfarliga kemikalier vilket tillsynsmyndigheten ser
positivt på. Tydliga och mätbara villkor rekommenderas inför tillståndsgivningen. Ett
fördjupat egenkontrollprogram ska också utarbetas snarast efter att det nya tillståndet
tas i bruk.
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