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§11 Remissvar gällande Stena Recycling AB:s ansökan om tillstånd att 
bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun 
(Mi 2022-1921) 

§21 Tillägg till delegeringsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§22 Godkännande av överenskommelse om förlängning av befintligt avtal 
(MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping 
Skåne AB 
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§ 11  

Remissvar gällande Stena Recycling AB:s ansökan om tillstånd att 
bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs 
kommun (Mi 2022-1921)  

Ärendebeskrivning  
Den 13 december 2022 inkom remissen Ansökan om miljöfarlig verksamhet från 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län. Remissen avser Stena 
Recycling AB:s (här efter kallat bolaget) ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun. Sista dagen för att inkomma 
med yttrande över remissen är den 20 januari 2023. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har begärt att få anstånd till den 26 januari 2023 för att 
inkomma med svar på remissen, vilket har beviljats av Miljöprövningsdelegationen, 
Länsstyrelsen i Skåne län.  

Bolaget har ansökt om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 
miljöbalken för verksamhet avseende hantering av 75 400 ton avfall på fastigheten 
Städet 22, Eslövs kommun. 

Bolaget har ansökt om tillstånd att bedriva verksamhet för att hantera totalt 75 400 
ton icke farligt avfall och farligt avfall per år genom 
- mekanisk bearbetning av icke farligt avfall 
- sortering av icke farligt avfall 
- lagring av farligt avfall som del i insamling 
- lagring av icke farligt avfall som del i insamling 

Bolaget uppger i ansökan att den planerade verksamheten kommer att ha samma 
omfattning och samma inriktning som den nuvarande. Verksamheten kommer att 
bedrivas mellan kl. 06:00-22:00. Den kommer att omfatta lagring av icke farligt 
avfall samt farligt avfall, sortering av icke farligt avfall samt återvinning av icke 
farligt avfall genom mekanisk bearbetning. Den planerade verksamheten kommer att 
vara inriktad på papper, plast, järn, metall och alternativa råvaror (ett affärsområde 
med bland annat materialgrupperna brännbart, returträ, organiskt, deponimaterial, 
gummidäck, textil samt bygg och riv). Farligt avfall inom anläggningen kommer att 
mellanlagras. 

Större delen av verksamhetsområdet kommer att vara hårdgjort och ytan kommer 
luta inåt mot dagvattenbrunnarna. Dagvattensystem dimensioneras för att all yta ska 
vara hårdgjord. Efter dagvattenbrunnarna kommer en oljeavskiljare klass 1 att 
installeras, dimensionerad för flödet. Bolaget har även meddelat att det kommer att 
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finnas någon form av buffertlösning för dagvatten, bland annat rörmagasin ses som 
en möjlig lösning. Brunnsfilter är vanligt förekommande på bolagets anläggningar 
och kan komma att bli aktuellt. Efter oljeavskiljare, eventuella brunnsfilter och 
magasin sker utsläpp till VA SYD:s dagvattenledning som leds till Långakärr i 
Abullahagen. Abullahagen är ett beslutat naturreservat och Natura 2000-område. 
Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är ett av de största hoten för 
områdets naturtyper och Natura 2000-arter förändrad vattenkemi och försämring av 
vattenkvalitén genom till exempel utsläpp av föroreningar i vattendrag, försurning 
eller eutrofiering. I samma plan framgår det att en av restaureringsåtgärderna för 
området är att Långakärrs vattenkvalitet ska förbättras och att krav på rening av 
utsläppt vatten måste ställas i kontrollprogram och vid förnyade tillstånd till 
industrier i området som släpper ut vatten till Långakärr. 

Natura 2000-tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för att bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
naturområde som förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken. 

Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får tillstånd endast lämnas om verksamheten eller 
åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter 
eller åtgärder inte: 

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning 

som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller 
arterna. 

 
För att få tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs således att bolaget har en 
utredning som visar att verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt 7 kap. 28 b 
§ miljöbalken. Frågor som är avgörande för tillåtligheten kan inte lämnas att avgöras 
i en prövotidsutredning efter att tillståndet har meddelats, jämför Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 16 april 2015 M 6485-14. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Stena Recycling AB:s ansökan om tillstånd 

att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun (Mi 
2022-1921) 

• Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
(Mi 2022-1921) 

• Remiss. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2022-12-13 (Mi 2022-
1921) 

• Bevarandeplan för Natura 2000-området Abullahagen (Mi 2022-1921) 
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• Kompletteringsföreläggande från miljöprövningsdelegationen samt inkomna 
kompletteringar från bolaget (Mi 2022-1921) 

 

Beredning 
Bolaget har föreslagit en skyddsåtgärd för att omhänderta dagvatten som innebär 
anläggning av ett underjordiskt rörmagasin. Denna lösning avser bolaget att använda 
som buffertlösning om inte bättre åtgärder finns möjliga. Bolaget har angivit att 
reningsteknikerna inte klarar höga flöden, max 80 l/s. 

Bolaget har i ansökan yrkat att frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för 
utsläpp till dagvatten skjuts upp under en prövotid. Bolaget skriver att eftersom det 
inte finns några representativa analyser av dagvattnet går det inte heller att redogöra 
för hur den framtida verksamhetens påverkan på Abullahagens Natura 2000-område 
kommer att bli. 

Dagvattenfrågor kopplade till eventuell påverkan av Abullahagens Natura 2000-
område bör enligt bolagets uppfattning omfattas av prövotiden. Bolaget föreslår 
vidare en lösning där utsläppsvillkoret under verksamhetens första år formuleras som 
ett riktvärde, varefter det ett år efter att tillståndet tagits i anspråk gäller som 
begränsningsvärde. Bolaget bedömer att de miljömässiga konsekvenserna av de 
tillfälligt högre utsläpp som kan medges med en sådan villkorskonstruktion bedöms 
bli mycket marginella och väl inom den variation som normalt förekommer i vattnet 
som leds till Långakärr. Bolaget anser att tillfälliga variationer under ett 
intrimningsskede inte kommer att påverka recipienten i mer än marginell omfattning 
och påverkan av de utpekade naturtyperna kommer att vara försumbar. 

Bolaget har föreslagit att halter för parametrarna arsenik, kadmium, krom, koppar, 
kvicksilver, nickel, bly, zink, oljeindex, suspenderade ämnen och pH ska kontrolleras 
i utgående dagvatten till Långakärr (Abullahagen). 

Förvaltningen bedömer att riktvärden för utsläpp av vatten i föreslaget villkor 
behöver justeras så att parametrarna bens(a)pyren och PCB följs upp i kontrollen av 
utgående vatten. Förvaltningen bedömer även att villkoret ska justeras så att 
parametrarna arsenik, bly, koppar, zink och nickel inte överskrider gränsvärde för 
kemisk ytvattenstatus enligt tabell 1 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). 

Förvaltningen bedömer att riktvärde för totaltfosfor och totalkväve ska sänkas då 
eutrofiering är ett hot mot skyddsvärda arter i naturreservatet. Förvaltningen bedömer 
att det är rimligt och skäligt att riktvärden för parametrarna arsenik, bly, koppar, 
zink, nickel, totaltfosfor och totalkväve är strängare än bolagets egna förslag med 
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hänsyn till recipienten. Utsläpp kommer ske till Långakärr i Abullahagen vilket är ett 
naturreservat (beslutat 1994), Natura 2000-område (SCI 2004) och viktigt 
närrekreationsområde i Eslöv. Av bevarandeplanen för Natura 2000-området (bilaga 
3) framgår det att ett hot för Abullahagen skyddsvärda arter är om vattenkemi 
förändras och vattenkvalitén försämras genom till exempel utsläpp av föroreningar i 
vattendrag. Dagvatten inom Gryby industriområde avleds via VA SYDs dagvattennät 
till Långakärr i Abullahagen. 

När Natura 2000-området fastställdes år 2004 var antalet miljöfarliga verksamheter 
färre och andelen hårdgjord yta var lägre. Utvecklingen från år 2004 till nu innebär 
att belastningen på Långakärr har ökat och riskerar att ha en negativ påverkan på 
floran och faunan i Abullahagen. 

Om det inte ställs krav på befintliga och kommande verksamheter i industriområdet 
finns det en risk för en kumulativ effekt avseende föroreningar där konsekvensen blir 
att den skyddsvärda floran och faunan tar skada.  

Bolaget har inte lagt fram något förslag om hur provtagning av utgående vatten ska 
ske. Det är även oklart vilken fördröjningstid utjämningsmagasinet ska ha. 
Förvaltningen bedömer att bolaget behöver kontrollera utgående vatten med 
flödesstyrd provtagning då det saknas fullständigt underlag för hur dammen ska 
utformas i ansökningshandlingarna. Det går därmed inte att anta att flödet kommer 
vara jämnt. Förvaltningen bedömer att en flödesstyrd provtagning ger en mer 
representativ bild av föroreningshalten i dagvatten och är en lämplig metod att 
använda sig av under prövotiden. 

Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av risker och det som har redovisats i 
ansökan med tillhörande kompletteringar och bedömer att ansökan kan tillstyrkas om 
bolaget kan redovisa att fördröjningsmagasinet kommer utformas korrekt utefter 
syftet, att provtagningen genomförs med val av bästa teknik, vilket förvaltningen 
bedömer är flödesstyrd provtagning i det här fallet, att reningsanläggning installeras, 
att tak anläggs över det avfall som lagras utomhus, samt att prövotidsvillkor 
avseende utsläpp till dagvattnet omfattar fler parametrar och lägre halter. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan under förutsättning att 
följande krav uppfylls: 

Krav för fördröjningsmagasin 
Fördröjningsmagasinet ska ha en sådan kapacitet att det, trots ökad hårdgjord yta 
inom verksamhetsområdet, inte blir högre flöden av dagvatten nedströms 
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verksamhetsområdet. Bolaget behöver tydligare redovisa hur fördröjningsmagasinet 
ska konstrueras, till exempel konstruktion på utlopp, nivå på vattengångar vid in- och 
utlopp samt dimensionering av rör och brunnar, samt beräkningar av 
fördröjningsmagasinets storlek och ingående värden till beräkningarna, till exempel 
verksamhetsyta, årsmedelnederbörd, flöden och uppehållstid, innan verksamheten 
påbörjas på området. Fördröjningsmagasinets volym och utformning ska förhindra 
att det blir högre flöden av dagvatten nedströms jämfört med innan verksamheten 
påbörjades. Utformningen av fördröjningsmagasinet behöver även säkerställa att 
villkoren för utsläpp kan uppnås. 

Krav för reningsanläggning och utsläpp till recipient 
Innan verksamheten startar och därmed tar tillståndet i anspråk ska Stena Recycling 
redovisa för den reningsanläggning som kommer att anläggas för dagvattnet. 

Bolaget behöver även innan verksamheten startar redovisa mängd vatten som 
bufferten/dagvattenmagasinet kan hålla. Förtydligande om vad succesivt menas vid 
utsläpp via oljeavskiljare för att inte slå ut funktionen och därmed inte minska 
mängden potentiellt förorenat vatten som lämnar verksamhetsområdet efter 
oljeavskiljaren. 

Bolaget ska innan verksamheten startar installera brunnsfilter i samtliga 
dagvattenbrunnar. 

Bolaget ska innan verksamheten startar anlägga tak över det avfall som lagras 
utomhus. 

Krav för provtagningsmetodik 
Provtagning av utgående vatten från verksamhetsområdet ska kontrolleras med 
flödesproportionerlig provtagning. 

Förslag på villkor 
Utsläpp av vatten, mätt som årsmedelvärde, får inte överskrida följande riktvärden: 
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Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se 
Miljöavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    MOS.2022.0815 

Tillägg till delegeringsordning för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2023  

Ärendebeskrivning  
Varje år görs en genomgång och revidering av gällande delegeringsordning. Den 23 
november 2022 antogs senaste delegeringsordningen, att gälla från och med den 1 
januari 2023. I samband med förberedelser av materialet så har två sidor i 
dokumentet fallit bort. Gäller punkterna 2.3-2.10. Inga revideringar av dessa punkter 
har skett. Punkterna tas nu upp som tillägg och lämnas för beslut av nämnden. 

Nämnden föreslås i enlighet med kommunallagen (2017:725) att delegera dessa 
punkter, 2.3-2.10, till förvaltningschefen och till respektive chef och ansvarig 
handläggare som anges vid respektive punkt i delegeringsordningen. Dessa träder i 
kraft att gälla från och med den 26 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Tillägg till delegeringsordning för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 2023 
• Förslag till tillägg i delegeringsordning för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, 2023-01-17 
 

Beredning 
Varje avdelning har inför beslutet kontrollerat sina delar och jämfört de med de 
lagändringar som skett sedan förra revideringen. Förutom de löpande förändring och 
uppdateringar som genomförs så har även korrigeringar införts för att om möjligt 
skapa en effektivare ärendehantering.ö 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar tillägg till delegeringsordningen att 
gälla från och med den 26 januari 2023. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Staben 

Paragrafen är justerad 
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§ 22    MOS.2015.1761 

Godkännande av överenskommelse om förlängning av befintligt avtal 
(MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping Skåne 
AB  

Ärendebeskrivning  
Föreliggande ärende ligger för godkännande på miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2023 med anledning av att 
det i nämndens delegationsordning, antagen den 23 november § 180, saknades två 
sidor, vilket detta avtal hade fallit under. Nämnden antar de två saknade sidorna på 
sammanträdet den 25 januari, 2023, att gälla från och med den 26 januari 2023. 
Eftersom ärendet om delegationsordningen behandlas som ett tillägg till antagen 
delegationsordning kommer nämnden istället att godkänna undertecknad 
överenskommelse om förlängning av befintligt avtal (MOS.2015.1761) mellan 
Eslövs kommun och Green Landscaping Skåne AB, undertecknat 2023-01-10 
respektive 2023-01-11 av parterna i fråga. 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner överenskommelse om förlängning 
av befintligt avtal (MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping 
Skåne AB, undertecknat 2023-01-10 respektive 2023-01-11 av parterna. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Avdelningen Gata, trafik och park 

Paragrafen är justerad 
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