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Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 13:30-18:35  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) §8 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Göran Lindvall (SD) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Damir Vazgec (M) §9 ersätter Bengt Andersson (M) (ordförande) 
pga jäv 
Oliver Hansen (M)  ersätter Håkan Bjelkengren (M) 
Anna Osvaldsson (KD)  ersätter Samuel Estenlund (KD) 
Per Anders B Nilsson (V)  ersätter Anders Borgquist (C) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Damir Vazgec (M) §8 
Marija Dimovska (S) 
Mats Löfström (S) 
Kent Björk (SD) 
Yngve Mark (SD) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2022-01-26   
  
Protokollet omfattar §§8-9 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M) §§ 1-8, 

10-21 
Janet Andersson (S) § 9 

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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Innehåll 
 

§8 Avslutande synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning av vatten 
på  Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun 

§9 Borttagen på grund av personuppgifter. 
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§ 8    MOS.2021.1040 

Avslutande synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning av 
vatten på  Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Ryssnäs Mark AB (nedan benämnt bolaget) har hos Mark- och miljödomstolen, 
Växjö tingsrätt, ansökt om tillstånd för att under begränsad tid fortsätta leda bort 
vatten från Rönneholms mosse (Mark- och miljödomstolens mål M5167-21). Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig angående ansökan den 24 november 
2021, § 205. Ryssnäs Mark AB har bemött inkomna yttranden från bland annat 
Eslövs kommun och Länsstyrelsen i Skåne län. Mark- och miljödomstolen har nu 
gett miljö- och samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att slutföra sin talan i målet. 
Domstolen har även informerat om att målet kan komma att avgöras utan 
huvudförhandling. Nämndens yttrande ska ha inkommit till domstolen den 20 januari 
2022. Förvaltningen har begärt uppskov med att skicka in yttrandet till den 26 januari 
2022 vilket har beviljats av domstolen den 10 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Avslutande synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning 

av vatten på  Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun 
 Mark- och miljödomstolens föreläggande till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden om att yttra sig inklusive Ryssnäs Mark AB:s 
bemötande yttrande 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 205, 2021 Yttrande över 
ansökan om tillstånd för bortledning av vatten på Rönneholms mosse, fastigheten 
Hassle 32:18, Eslövs kommun 

 Bilaga 1. Synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning av vatten från  
Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun 

 

Beredning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står fast vid de synpunkter och yrkanden som 
framförts tidigare och hänvisar beträffande dessa till nämndens första yttrande i 
målet daterat 15 november 2021 och ankomststämplat hos Mark- och 
miljödomstolen 1 december 2021 (se målets aktbilaga 18 och 19). Utöver det 
konstaterar nämnden att Ryssnäs Mark AB inte bemött flera av de synpunkter som 
nämnden framförde i sitt första yttrande. 

Påverkan på omgivningen 
Bland annat har bolaget inte bemött frågan om eventuell skada på närliggande 
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fastigheter mer än att bolaget upprepar att det kan föreligga en risk men man för 
fortsatt inte något resonemang om vari risken ligger. Kommunens ansvarige 
handläggare har efter nämndens senaste yttrande haft kontakt med Sydvatten i frågan 
om eventuell påverkan på Sydvattens angränsande verksamhet på mossen om 
avledningen av vatten upphör. Sydvatten uppger att det inte blir någon negativ 
påverkan på företagets verksamhet. 

Efterbehandlingsplanen 
Inte heller har bolaget redovisat någon rimlig förklaring till varför man inte påbörjat 
efterbehandlingen i god tid innan tillståndet löpte ut trots att tillsynsmyndigheten vid 
upprepade tillfällen påtalat vikten av detta. 

Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen 
Beträffande den i det första yttrandet kritiserade redovisningen av nollalternativet i 
miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar nämnden att bolaget här inte heller tillfört 
någon ny klargörande information. De tidigare påtalade bristerna beträffande 
redovisning av nollalternativet kvarstår således. 

Miljökonsekvenser 
Bolaget har inte heller bemött frågan om vilka andra miljökonsekvenser fortsatt 
bortledning av vatten har på till exempel utsläpp av växthusgaser. Anledningen till 
att bolaget inte bemött ovanstående synpunkter känner nämnden inte till men det kan 
tyckas vara märkligt att bolaget inte bemött, för målet relevanta, inkomna 
synpunkter. 

Avslutningsvis, även om frågeställningen egentligen inte hör till det aktuella målet 
men eftersom bolaget ändå självt tar upp det, gör nämnden bedömningen att det inte 
finns någon positiv miljönytta med att frakta 150 000 – 200 000 ton massor till 
området för att göra efterbehandlingen. Den största miljönyttan med 
efterbehandlingen uppnås genom att avledningen av vatten upphör och de naturliga 
processerna får börja verka i området så snart som möjligt. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och 
översänder det till Mark- och miljödomstolen.   

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt (mmd.vaxjo@dom.se) 

Paragrafen är justerad 
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§ 9  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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