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Meddelanden till miljönämnden
Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-27, dnr MN 2018/0010.21.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Redovisning av meddelanden till miljönämnden:
1. Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen.
Beslut 2018-09-03 avseende komplettering av beslut om överlåtelse
av operativ tillsyn enligt miljöbalken till Lunds kommun. Lunds
kommunfullmäktige har den 20 december 2017 § 238 (dnr 5047009-17) respektive den 26 april 2018 (dnr 504–27080–17 och
504–14657–17) hemställt att Länsstyrelsen ska överlåta den
operativa tillsynen enligt miljöbalken för AkkaFRAKT i Skåne Ek.
förening och för enskilt bolags djurhållning. Båda verksamheterna
bedriver idag anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet för vilken
kommunen har tillsynsansvar. AkkaFRAKT i Skåne Ek. förening
bedriver mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4. Person med enskilt
bolag bedriver djurhållning på ett antal fastigheter i Lunds kommun.
Båda bolagen är för närvarande föremål för tillståndsprövning.
Kommunen hemställer att överlåtelsen ska gälla från och med det att
bolaget tar sitt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken i anspråk.
Kommunen bedömer att miljönämnden/ förvaltningen har
erforderliga resurser och kompetens för att bedriva regelbunden
operativ tillsyn över tillsynsobjektet som är föremål för denna
hemställan. Länsstyrelsen beslutar att överlåta med stöd av 1 kap.
18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), åt miljönämnden som
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fått i uppdrag att fullgöra tillsynsuppgifter enligt miljöbalken i Lunds
kommun att utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap.
miljöbalken för del av tillsynsområde.
Dnr MN 2017/0054.11 och MR 2017.1363.7
2. Trafikverket, Region Syd.
Beslut 2018-09-18 avseende järnvägsplan för ombyggnation av
Södra Stambanan, fyra spår Lund-Flackarp, Lunds och Staffanstorps
kommuner, Skåne län. Trafikverket beslutar med stöd av 2 kap. 15 §
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg att fastställa
järnvägsplanen för ombyggnad av Södra Stambanan, fyra spår Lund Flackarp, i Lunds och Staffanstorps kommuner. Fastställelsen gäller
plankartorna med status fastställelsehandling, daterade 2018-04-20.
Järnvägsanläggningen ska dessutom utformas i huvudsak så som den
sökande har åtagit sig enligt planbeskrivningen och i övrigt. Detta
gäller exempelvis intentionerna i gestaltningsprogrammet. Beslutet
kan överklagas hos regeringen.
Dnr MN 2017/0091.25 och MR 2017.2558.15
3. Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten.
Beslut 2018-09-20 avseende överklagande av beslut om
hundhållning på privatpersons fastighet i Lunds kommun.
Miljönämnden i Lunds kommun har den 6 april 2018 beslutat
(delegationsbeslut dnr 2012.2735.9) att förbjuda en namngiven
privatperson att, efter att detta beslut vunnit laga kraft, låta hundar
vistas utomhus på dennes fastighet utan tillsyn av en person som kan
tysta hundarna vid påbörjat skällande. Förbudet avser inte enstaka
hundskall. Käranden samt ytterligare tre personer har överklagat
nämndens beslut. Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet.
Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt
Dnr MR 2012.2735.26
4. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Deldom 2018-09-24 avseende ansökan om tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken till verksamheten vid Malmö Airport; nu fråga om
prövotidsredovisning och slutgiltiga villkor rörande utsläpp till dagoch spillvatten. Domslut:
1. Mark- och miljödomstolen beslutar att avsluta prövotiden i
den del som gäller ytterligare provpunkter uppströms
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Fjällfotasjön, avstängningsmöjligheter i dagvattendiken samt
utsläppen av kadmium och arsenik till dagvattnet.
2. Mark- och miljödomstolen föreskriver följande ytterligare
slutliga villkor för tillståndet i deldom i mål M 1452-12
meddelat den 28 juni 2013.
Svedavia ska i samråd med tillsynsmyndigheten upprätta och
följa skriftliga rutiner för avstängning av dagvattenflöden vid
de platser i dagvattensystemet där det föreligger icke
obetydliga risker för att incidenter med utsläpp till dagvatten
kan ske.
Återvinning av glykol ska vara infört senast den 1 januari
2020.
3. Mark- och miljödomstolen förlänger prövotiden avseende
frågan om slutliga villkor för utsläppen av kadmium till
spillvattennätet. Under prövotiden ska Svedavia utöver att
genomföra det redovisade åtgärdsprogrammet utreda såväl
tekniska som ekonomiska möjligheter inklusive intern rening
av kadmium, att ytterligare begränsa utsläppet. Målsättningen
med utredningen ska vara att nå 0,1 μg/l som årsmedelvärde
och en total mängd om maximalt 10 gram för utsläppet av
kadmium till spillvattenätet. Arbetet ska redovisas löpande en
gång i halvåret till tillsynsmyndigheten och Svedala kommun.
Utredningen med förslag till slutliga villkor med
begränsningsvärden för utsläppet av kadmium till
spillvattennätet ska ges in till mark- och miljödomstolen
senast den 1 juli 2020.
Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt.
Dnr MN 2013/0012.25 och MR 2012.2252.20

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.
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