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§161 Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 

§162 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan av tillstånd, 
Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-277) 

§163 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 
miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående 
tillstånd till livsmedelsverksamhet på fastigheterna Örnen 19 och Örnen 
22, Eslövs kommun (Mi 2022-578) 

§164 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagande om beslut 
att ansöka om utdömande av vite gällande provtagningsplan för 
miljöteknisk markundersökning, fastigheten Harlösa 44:222, Eslövs 
kommun (Mi 2019-1353) 
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§ 161    MOS.2022.0765 

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022  

Ärendebeskrivning  
En kommungemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska 
genomföras en gång per år. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att 
brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022 
• 2022 Checklista årlig uppföljning av brandskydd 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beredning 
Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen av checklistan för årlig 
uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet samt för att vid behov ta fram en 
handlingsplan. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddet ska behandlas i 
förvaltningens samverkansgrupp, Fösam. Protokollet från Fösam samt eventuell 
handlingsplan ska behandlas i nämnden. Protokollet från nämndens sammanträde 
skickas till servicenämnden senast den 30 november 2022. 

Sedan 2021 ansvarar Serviceförvaltningen för egenkontrollen av brandskydd och 
handlar även upp kommungemensam utbildning till samtliga förvaltningar. Tidigare 
brister inom Miljö och Samhällsbyggnad är därmed åtgärdade och inte längre 
aktuella. Senast Serviceförvaltningen erbjöd teoretisk utbildning var under 2021 och 
det vore önskvärt om denna kan arrangeras kontinuerligt. Det är sedan Miljö och 
Samhällsbyggnads ansvarar att medarbetarna genomför utbildning som 
Serviceförvaltningen tillhandahåller samt informerar nya medarbetare om 
grundläggande brandskydd på kontoret. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner den årliga uppföljningen av 
systematiskt brandskydd avseende 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 162  

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan av tillstånd, 
Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-277)  

Ärendebeskrivning  
Orkla Foods Sverige AB har överklagat beslut fattat av Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen i Skåne län, den 9 juni 2022, dnr 551-32322-2016, angående tillstånd 
till livsmedelsproduktion på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25, Eslöv 
kommun. Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att lämna ett yttrande i målet. Anstånd har beviljats för 
yttrandet till och med den 27 oktober 2022. 

Nämnden har lämnat yttrande under tillståndsprocessen. Nämnden har inte lämnat 
något yttrande avseende utformning av sekundärt skydd av lågtryckstanken 
innehållande ammoniak. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan av 

tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-277) 
• E-post med föreläggande. Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande 

överklagan av tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-277) 
• Växjö TR M 3626-22, föreläggande. Yttrande till mark- och miljödomstolen 

gällande överklagan av tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-
277) 

• Begäran om anstånd. Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan 
av tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-277) 

• Växjö TR M 3626-22, beviljande om anstånd. Yttrande till mark- och 
miljödomstolen gällande överklagan av tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 
8 (Mi 2022-277) 

• Ärenderapport Mi 2022-277. Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande 
överklagan av tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-277) 

• Tillstånd till livsmedelsproduktion. Yttrande till mark- och miljödomstolen 
gällande överklagan av tillstånd, Orkla Foods Sverige AB, Betan 8 (Mi 2022-
277) 

 

Beredning 
Med anledning av att mer tid behövs för att genomföra åtgärder har Orkla Foods 
Sverige AB överklagat villkor 10 som finns i tillståndet som beslutades den 9 juni 
2022. 
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Villkor 10 anger följande: Lågtryckstanken innehållande ammoniak ska vara helt 
inbyggd och utrymmet ska vara försett med skrubber och gaslarm. Åtgärderna ska 
vara genomförda senast sex (6) månader efter att tillståndet tagits i anspråk. 

Bolaget vill ändra villkoret enligt följande: Lågtryckstanken innehållande ammoniak 
ska vara helt inbyggd och utrymmet ska vara försett med skrubber och gaslarm. 
Åtgärderna ska vara genomförda senast ett (1) år efter att tillståndet tagits i anspråk. 

Motivering till ändringen är världsläget, installationsprocessen, tillgång till teknik 
samt en avvägning mot risk för människors hälsa och miljö. 

Mot bakgrund av längre leveranstider eller det nuvarande världsläget ligger utanför 
bolagets rådighet har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inga invändningar 
gällande Orkla Foods Sverige ABs yrkande. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar gällande Orkla Foods 
Sverige ABs yrkande. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt 

Paragrafen är justerad 
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§ 163  

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 
miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 
angående tillstånd till livsmedelsverksamhet på fastigheterna Örnen 19 
och Örnen 22, Eslövs kommun (Mi 2022-578)  

Ärendebeskrivning  
O. Kavli Aktiebolag har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet för fortsatt och utökad livsmedelsproduktion på fastigheterna Örnen 19 
och Örnen 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över ansökan den 7 
september 2021. 

Beslut om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna Örnen 19 
och 22 i Eslövs kommun fattades av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen 
Skåne den 17 mars 2022. 

Kommunstyrelsen, Eslövs kommun har överklagat Miljöprövningsdelegationen, 
Länsstyrelsen Skånes beslut med dnr 551-3991- 2020, 1285-144, att bevilja O. Kavli 
Aktiebolag tillstånd till befintlig och utökad livsmedelsproduktion på fastigheterna 
Örnen 19 och Örnen 22. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall vi går med på eller 
motsätter oss det som begärs i handlingarna. Anstånd har beviljats för yttrandet till 
och med den 27 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Yttrande till mark- och miljödomstolen, fastigheterna Örnen 19 

och Örnen 22 (Mi 2022-578) 
• E-post. Föreläggande (Mi 2022-578) 
• Växjö TR M 1803-22, föreläggande (Mi 2022-578) 
• Begäran om anstånd (Mi 2022-578) 
• Växjö TR 1803-22, beviljande om anstånd (Mi 2022-578) 
• Tillstånd enligt miljöbalken till livsmedelsverksamhet, Eslövs kommun, daterat 

2022-03-17 (Mi 2022-578) 
 

Beredning 
Eslövs kommun har i sitt yttrande den 7 september 2021, beskrivit att hänsyn bör tas 
till det centrala läget, bostäder och befintlig plansituation. Frågor som berördes var 
bland annat om buller, transporter och ammoniak. I överklagan menar 
kommunstyrelsen att dessa frågor inte har fått en tillfredsställande lösning och att det 
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överklagade tillståndet inte visar skälig anpassning till befintlig omgivning och 
stadsutveckling. 

Eslövs kommun yrkar i överklagandet att Mark- och miljödomstolen ändrar 
Miljöprövningsdelegationen i Länsstyrelsens Skånes beslut angående Tillstånd, 
Eslövs kommun enligt miljöbalken till livsmedelsverksamhet, dnr. 551- 3991-2020, 
1285-144 till att i första hand avslå tillståndet och i andra hand till att villkora 
tillståndet för O. Kavli Aktiebolag. 

Grunden för yrkandet är: 
a) att juridiskt bindande detaljplanebestämmelse enligt plan- och bygglagen för 
området inte har respekterats och, 

b) att 2 kap 3 § miljöbalken (MB) inte har beaktats genom att bästa möjliga teknik 
inte har villkorats samt att försiktighetsprincipen, också 2 kap 3 § MB, inte har 
beaktats genom att försiktighetsmått inte har vidtagits av verksamheten eller 
villkorats i det aktuella tillståndet i tillräcklig utsträckning. 

Kommunen framför följande: 
1. Att i första hand kylteknik utan användning av ammoniak ska komma ifråga, 
exempelvis koldioxid. I andra hand att anläggningen med ammoniak förbättras så 
långt att vid ett utsläpp av ammoniak, i ett ”worst case” scenario, inga risknivåer 
motsvarande AEGL-2 eller högre förekommer utanför O. Kavlis fastighetsgräns. 

2. Att fläktar och andra bullerkällor inom fastigheten, genom villkor i tillståndet 
säkerställs hålla en så begränsad ljudimmission att befintliga bostäder och 
kvartersmark i omgivningen inte belastas av buller till en nivå högre än boverkets 
allmänna råd anger för bostäder. 

3. Att miljötillståndet ska innehålla en åtgärd med en bullerdämpande skärmning av 
kyltornet med en beräknad effekt av cirka 15 dB, i enlighet med beskrivning i 
ansökan daterad 2020-05-04. 

4. Att felaktigheter rättas och eventuella konsekvenser av rättelserna vägs in i nytt 
beslut om tillstånd. Felaktigheter: a. i bullerutredningen saknas tre närliggande 
bostäderna på fastigheten Falken 10, direkt nordost om anläggningen b. 
räddningstjänstens yttrande över bygglov för ammoniakanläggningen 2011 var inget 
godkännande av anläggningen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har granskat de handlingar som bifogats 
föreläggande från mark- och miljödomstolen. Kommunstyrelsen överklagar på 
grunder som har framförts i deras tidigare yttrande i ansökningsprocessen. Miljö- och 
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samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på den information som finns i 
handlingarna. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig inte det som begärs i 
handlingarna. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt 

Paragrafen är justerad 
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§ 164  

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagande om 
beslut att ansöka om utdömande av vite gällande provtagningsplan för 
miljöteknisk markundersökning, fastigheten Harlösa 44:222, Eslövs 
kommun (Mi 2019-1353)  

Ärendebeskrivning  
Den 26 maj 2020 fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om 
komplettering av anmälan, fastigheten Harlösa 44:222, Eslövs kommun. Beslutet var 
riktat till Gröna Hus i Sverige AB. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut skulle anmälan kompletteras med en redovisning av avgränsning av uppmätt 
förorening inom södra och östra delen av fastigheten. Det framgick att avgränsningen 
skulle ske genom en miljöteknisk markundersökning och en provtagningsplan skulle 
redovisas. Dessutom skulle anmälan kompletteras med en beskrivning av vilka 
schaktmassor som finns på fastigheten samt hur dessa ska hanteras. 

Den 8 oktober 2020 inkom ett förslag på undersökning till miljöavdelningen. Enligt 
förslaget på undersökning skulle sex provgropar placeras ut i sydöstra hörnet av 
fastigheten för att ta tre samlingsprov som skulle analysera på metaller, PAH:er, 
aromater och alifater. 

Den 22 oktober 2020 meddelade miljöavdelningen att provtagningsplanen inte 
uppfyller det beslut som fattats då den inte uppfyller syftet att avgränsa 
föroreningarna. Miljöavdelningen informerar även bland annat att det 
utbildningsintyg som skickats in inte gäller markundersökning. Den 23 oktober 2020 
informeras miljöavdelningen om att ytterligare en konsult från Olida Miljökonsulter 
AB kommer ta hand om undersökningen. Den 11 december 2020 får 
miljöavdelningen information från konsult att kontakt är planerad gällande ärendet 
med Magnus Moström från Gröna Hus i Sverige AB i kommande vecka. Magnus 
Moström från Gröna Hus i Sverige AB kontaktar miljöavdelningen den 18 december 
2020 för att diskutera återanvändning av schaktmassor. Den 26 februari 2021 
efterfrågar miljöavdelningen information om arbete med undersökning samt 
redovisningen av ursprung och föroreningshalt i högar med schaktmassor på 
fastigheten. Ingen information avseende kompletterad provtagningsplan inkommer 
och den 24 maj 2021 skickas kommunicering inför beslut kopplat med vite om att 
inkomma med provtagningsplan för undersökning på fastigheten Harlösa 44:222, 
Eslövs kommun, till Gröna Hus i Sverige AB. 
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Den 8 juni 2021 inkommer samma förslag på undersökning som skickats in den 8 
oktober 2020. Kontakt via telefon sker samma dag där Magnus Moström från Gröna 
Hus i Sverige AB undrar om det inte räcker med det åtgärdsförslag som redan 
skickats in. Miljöavdelningen informerar att provtagningsplanen enligt det fattade 
beslutet ska tas fram av en sakkunnig och miljöavdelningen undrar om de har pratat 
med den miljökonsult som deras samarbetspartner föreslog. Magnus Moström 
informerar att de ska leta efter andra konsulter och att han avser att återkomma i 
veckan. 

Ingen återkoppling från Gröna Hus i Sverige AB sker efter den 8 juni 2021. Den 26 
juli 2021 förelägger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Gröna Hus i Sverige AB 
att senast två månader efter beslutet vunnit laga kraft inkomma med en 
provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning på fastigheten Harlösa 44:222 i 
Eslövs kommun. Beslutet förenades med vite om 20 000 kronor. Delgivning av 
beslut sker den 3 februari 2022 efter en rad påminnelser. 

Den 21 februari 2022 inkommer åtgärdsplan och utbildningsintyg. Efter granskning 
konstaterar miljöavdelningen att det är samma underlag som inkom den 8 oktober 
2020 samt den 8 juni 2021. Den 22 februari 2022 återkopplar miljöavdelningen till 
Magnus Moström från Gröna Hus i Sverige AB bland annat om att 
provtagningsplanen inte uppfyller syftet i tidigare fattat beslut samt att inga 
avhjälpandeåtgärder får ske innan kompletterande uppgifter om provtagning och 
uppgifter om schaktmassor som finns på fastigheten inkommit. Den 19 april 2022 har 
miljöavdelningen telefonkontakt med Magnus Moström från Gröna Hus i Sverige 
AB där han meddelar att provtagningsplanen ska inkomma senast samma vecka. 
Frågan tas upp än en gång varför den plan som finns inte kan användas. 
Miljöavdelningen svarar att den inte uppfyller syftet och att de inte kunnat visa att 
personen som tagit fram planen har erfarenhet eller utbildning inom området. Det 
sker ytterligare kontakt mellan miljöavdelningen och Magnus Moström från Gröna 
Hus i Sverige AB den 29 april samt 20 maj 2022 gällande schakthögar på 
fastigheten. 

Eftersom ingen provtagningsplan redovisats enligt beslut förenat med vite om 
provtagningsplan på fastigheten Harlösa 44:222 Eslövs kommun daterat 2021-07-26, 
fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om ansökan om utdömande av 
vite den 1 juni 2022. 

Beslutet har nu överklagats av Gröna Hus i Sverige AB. Mark- och miljödomstolen 
har förelagt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att lämna in ett skriftligt yttrande 
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över det som står i handlingarna. Yttrandet ska inkomma senast den 27 oktober 2022 
till mark- och miljödomstolen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Yttrande till mark- och miljödomstolen, fastigheten Harlösa 

44:222 (Mi 2019-1353) 
• E-post. Föreläggande (Mi 2019-1353) 
• Växjö TR M 2763-22, föreläggande (Mi 2019-1353) 
• Beslut om komplettering av anmälan, fastigheten Harlösa 44:222, Eslövs 

kommun, daterat 2020-05-26 (Mi 2019-1353) 
• E-post om provtagingsplan, 2020-10-08 (Mi 2019-1353) 
• Provtagningsplan, 2020-10-08 (Mi 2019-1353) 
• Utbildningsintyg, 2020-10-08 (Mi 2019-1353) 
• E-post. Återkoppling gällande provtagningsplan, 2020-10-22 (Mi 2019-1353) 
• Kommunicering inför beslut kopplat med vite om att inkomma med 

provtagningsplan för undersökning, daterat 2021-05-24 (Mi 2019-1353) 
• Beslut förenat med vite om provtagningsplan, daterat 2021-07-26 (Mi 2019-

1353) 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Ansökan om utdömande av vite, 

daterat 2022-06-01 (Mi 2019-1353) 
• Ärenderapport (Mi 2019-1353) 
 

Beredning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har granskat de handlingar som bifogats 
föreläggande från mark- och miljödomstolen. Gröna Hus i Sverige AB framför bland 
annat att en provtagningsplan har skickats in till kommunen innan den 24 april 2022 
men att denna inte accepterades på grund av att den tagits fram av en specifik 
konsult. Det framförs även att kommunen inte haft synpunkter på innehållet i 
provtagningsplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut förenat med vite om 
provtagningsplan på fastigheten Harlösa 44:222, Eslövs kommun daterat 2021-07-
26, angett att provtagningsplanen ska tas fram av sakkunnig med dokumenterad 
erfarenhet inom undersökning av förorenade områden. Det utbildningsintyg som 
redovisats gäller inte markundersökning utan är utav mer övergripande karaktär och 
handlar mer om att kunna planera och utvärdera riskbedömning av förorenade 
områden. 

Provtagningsplanen som finns med i handlingarna är densamma som skickats in till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 oktober 2020 samt 8 juni 2021. Den 22 
oktober 2020 meddelade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-10-26 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

provtagningsplanen inte uppfyller beslut om komplettering av anmälan, fastigheten 
Harlösa 44:222, Eslövs kommun, daterat 2020-05-26. Detta då den inte uppfyller 
syftet att avgränsa föroreningarna. Ingen kompletterad provtagningsplan har 
inkommit efter detta eller efter beslut förenat med vite om provtagningsplan på 
fastigheten Harlösa 44:222, Eslövs kommun, daterat 2021-07-26. Beslut gällande 
ansökan om utdömande av vite, daterat 2022-06-01, grundar sig på att det inte 
inkommit någon provtagningsplan som uppfyller de krav som är ställda. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden anser inte att informationen i de handlingar som bifogats 
föreläggande från mark- och miljödomstolen ändrar tidigare bedömning om att vitet 
bör dömas ut. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidhåller att vitet bör dömas ut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt 

Paragrafen är justerad 
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