
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-16 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 13:30-18:25  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Kent Björk (SD)  ersätter Göran Lindvall (SD) 
Anna Osvaldsson (KD)  ersätter Samuel Estenlund (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

John Fidler (L) 
Damir Vazgec (M) 
Marija Dimovska (S) 
Oliver Hansen (M) 
Per Anders B Nilsson (V) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
Karin Sandström (Förvaltningsekonom) 

  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2022-06-16   
  
Protokollet omfattar §99 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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Innehåll 
 

§99 Remissvar gällande Nordic Sugar AB:s ansökan om dispens enligt 
industriutsläppsförordningen för Örtofta Sockerbruk (Mi 2022-485) 
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§ 99  

Remissvar gällande Nordic Sugar AB:s ansökan om dispens enligt 
industriutsläppsförordningen för Örtofta Sockerbruk (Mi 2022-485)  

Ärendebeskrivning  
Den 24 maj 2022 inkom remissen Ansökan om dispens enligt 
industriutsläppsförordningen från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i 
Skåne län. Sista dag att lämna yttrande är den 15 juni 2022. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har beviljats anstånd till den 17 juni 2022. 

Remissen avser Nordic Sugar AB:s (här efter kallat bolaget) ansökan för Örtofta 
sockerbruk om tidsbegränsad dispens enligt 16 och 18 §§ 
industriutsläppsförordningen (2013:250) från BAT 12 i BAT-slutsatser för 
livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin. BAT-slutsatserna offentliggjordes den 4 
december 2019, vilket innebär att de börjar gälla den 4 december 2023. BAT 12 
omfattar dygnsmedelvärden för kemisk syreförbrukning, totalt suspenderat material, 
totalkväve och totalfosfor som ska gälla vid direkta utsläpp till vattenrecipient. 

Bolaget ansöker om en tidsbegränsad dispens med följande villkor: ”Det behandlade 
processavloppsvattnet får utsläppas i Kävlingeån på villkor att kvävehalten uttryckt 
som totalkväve inte överstiger 90 mg/l som kampanj- och årsmedelvärde med start 
betkampanjen 2023/2024.” 

Bolaget anger i sin ansökan att de idag saknar tekniska förutsättningar att uppnå krav 
på föreskrivna värden i BAT 12 för totalkväve, vilket är 2-20 mg/l som 
dygnsmedelvärde. Bolaget avser att få sitt nuvarande miljötillstånd reviderarat och 
planerar att skicka in en ny ansökan under år 2022. Med hänsyn till 
handläggningstiden på Miljöprövningsdelegationen bedömer bolaget att ett nytt 
tillstånd kan tas i anspråk tidigast våren 2024. Inget förberedande markarbete får 
utföras förrän nytt miljötillstånd tagits i anspråk. Bolaget har lagt fram en tidsplan för 
att kunna efterleva BAT 12 inför uppstart av betkampanjen 2026/2027. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Nordic Sugar AB:s ansökan om dispens 

enligt industriutsläppsförordningen för Örtofta Sockerbruk (Mi 2022-485) 
• Remiss gällande ansökan om dispens enligt industriutsläppsförordningen. 

Remissvar gällande Nordic Sugar AB:s ansökan om dispens enligt 
industriutsläppsförordningen för Örtofta Sockerbruk (Mi 2022-485) 
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• E-post gällande begäran om anstånd. Remissvar gällande Nordic Sugar AB:s 
ansökan om dispens enligt industriutsläppsförordningen för Örtofta Sockerbruk 
(Mi 2022-485) 

• E-post gällande beviljat anstånd. Remissvar gällande Nordic Sugar AB:s ansökan 
om dispens enligt industriutsläppsförordningen för Örtofta Sockerbruk (Mi 2022-
485) 

 

Beredning 
Bolagets förutsättningar för att vidta åtgärder för att uppnå BAT 12 är begränsade 
fram tills ett nytt miljötillstånd meddelats. Miljö och Samhällsbyggnad, 
förvaltningen, bedömer att dispens kan ges med anledning av att bolaget har lagt 
fram en plan för åtgärder inom ett rimligt tidsspann. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker den ansökta dispensen under 
förutsättning att bolaget följer det som har angetts i ansökningshandlingarna. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se 
Miljöavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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