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Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, gällande AkkaFRAKTs utökning av
verksamheten på fastigheterna Dalby 49:1 med flera
i Lunds kommun
Sammanfattning
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förening har hos Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken.
Ansökan gäller en utökning av befintlig verksamhet till en årlig
hantering av 100 000 ton icke farligt avfall samt maximalt 500 ton
farligt avfall, varav högst 40 ton vid något enskilt tillfälle, inom
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1 och 50:2, Önneslöv 38:4 samt Lunnarp
5:9 i Lunds kommun. Till ansökan har upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.
Miljöprövningsdelegationen har anmodat miljönämnden i Lunds
kommun att yttra sig med svar på om nämnden anser att verksamheten
är tillåtlig eller om nämnden avstyrker ansökan.
Miljöförvaltningen anser att den ansökta verksamheten är tillåtlig
enligt miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor och
skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade samt möjliga att kontrollera.
Förvaltningen anser att det är särskilt angeläget att bolaget ålägges
utredningsvillkor avseende omhändertagande av dagvatten inom
området i enlighet med inlämnat förslag U1 i ansökan.
Miljönämnden föreslås besluta

Postadress

Box 41
221 00 Lund

att

tillstyrka AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av
verksamheten på fastigheten Dalby 49:1 med flera i Lunds
kommun.

att

yrka att bolaget ålägges utredningsvillkor avseende
omhändertagande av dagvatten inom området enligt förslag U1
i ansökan.
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Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2018, dnr MN
2018/0103.3 och MR 2016.1429.7.
Länsstyrelsen Skåne, Miljöprövningsdelegationens remiss 2018-09-04,
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet gällande utökning av verksamheten på fastigheterna Dalby
49:1 med flera, dnr 551-35089-2016.

Barnets bästa
Ärendet är ett yttrande gällande prövning av en miljöfarlig verksamhet
och barns bästa har beaktats i yttrandet.

Ärendet
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förening har hos Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken.
Ansökan gäller en utökning av befintlig verksamhet till en årlig
hantering av 100 000 ton icke farligt avfall samt maximalt 500 ton
farligt avfall, varav högst 40 ton vid något enskilt tillfälle, inom
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1 och 50:2, Önneslöv 38:4 samt Lunnarp
5:9 i Lunds kommun. Till ansökan har upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.
Miljöprövningsdelegationen har anmodat miljönämnden i Lunds
kommun att yttra sig med svar på om nämnden anser att verksamheten
är tillåtlig eller om nämnden avstyrker ansökan. Om nämnden anser
att verksamheten är tillåtlig vill Miljöprövningsdelegationen ha
förslag på villkor och/eller skyddsåtgärder för den aktuella
verksamheten.

Befintlig verksamhet
AkkaFRAKT (nedan kallat bolaget) bedriver sedan 2014 miljöfarlig
verksamhet på före detta Siporexbolagets fabriksområde sydost om
Dalby tätort. Verksamheten består huvudsakligen av hantering av
bygg- och rivningsavfall (sortering och mekanisk bearbetning inför
återvinning). Befintlig verksamhet är anmälningspliktig till
kommunen och miljönämnden har meddelat föreläggande om
försiktighetsmått och begränsningar för verksamheten
(delegationsbeslut 2014-02-24, MR dnr 2013.2491.2).

Prövningsprocess – utredningar och kompletteringar
Tillståndsprövningen påbörjades under 2016 med ett tidigt samråd
som hölls i bolagets lokaler. Miljöförvaltningen har därefter yttrat sig
över inlämnad ansökan i den så kallade kompletteringsremissen
(tjänsteskrivelse 2017-04-21, MR dnr 2016.1429.5).
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Ansökningshandlingarna innehåller en omfattande skriftväxling
mellan länsstyrelsen och bolaget. Bolaget har lämnat in ett antal
revideringar av ansökan bland annat med hänvisning till ändringar i
miljöprövningsförordningen. Bolaget har även inkommit med
kompletterande handlingar avseende exempelvis lokaliserings-,
externbuller-, brandrisk- och VA-utredning samt utredningar
avseende möjliga reningsmetoder för utgående vatten i syfte att
uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för vatten.
Bolaget har under utredningstiden ändrat sitt yrkande för verksamheten
avseende årlig hanterad mängd förorenade massor och mängd brännbart
avfall (Tyréns – Reviderat yrkande 2018-05-15) samt reviderat sina
villkorsförslag för verksamheten (Tyréns – Reviderat förslag till villkor
2017-10-26).

Miljöförvaltningens överväganden
Miljöförvaltningen har granskat bolagets handlingar till ansökan
och bedömer att relevanta frågor så långt möjligt har utretts och
besvarats. Förvaltningen anser att den ansökta verksamheten är
tillåtlig enligt miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor
och skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade så att såväl verksamhetsutövaren som tillsynsmyndigheten
förstår att tolka dem. Villkoren bör också vara möjliga att kontrollera.
Förvaltningen har vissa svårigheter att tolka den inlämnade ledningsnätsutredningen (VA-utredningen) och förstå vilka ledningar, brunnar
och dammar som är i drift samt funktionen hos dessa. Det framgår
också av handlingarna att dammsystemet till viss del används, eller
har använts, för att avvattna AB Sydstens täktområde i direkt
anslutning österut. Dessa förhållanden behöver utredas noggrannare.
Det råder också oklarhet kring dagvattnets föroreningsinnehåll och
vilken som är bästa metod/teknik för att rena dagvattnet. Det behöver
vidare tydliggöras i vilken punkt som provtagning på utgående vatten
ska göras samt vilka parametrar som provtagningen ska omfatta.
Förvaltningen anser därför att det är särskilt angeläget att bolaget
ålägges utredningsvillkor enligt inlämnat förslag U1 i ansökan.
Den för svenska förhållanden ovanliga sommaren 2018 med värmeböljor (höga temperaturer) och extrem torka ledde generellt till att
byggrelaterade entreprenadverksamheter och verksamheter som
hanterar bygg- och rivningsavfall, jord- och schaktmassor, hade svårt
att hantera problem med avdrift av stoft/damm. Stoft kunde driva långa
sträckor och generera problem även en bra bit från ursprungsplatsen.
Miljöförvaltningen fick under sommarmånaderna ta emot ett osedvanligt stort antal klagomål från närboende och allmänheten men även
från näringsidkare på just oförmågan att minimera denna olägenhet.
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Majoriteten av experter på klimatfrågor varnar för att de klimatförändringar vi antas stå inför kan ge återkommande väderfenomen
med hetta och extrem torka under sommarmånaderna. Förvaltningen
anser mot denna bakgrund att tillståndet bör förenas med tydliga
villkor kring bolagets ansvar att förhindra avdrift av stoft/damm
(dammbekämpning) som kan ge upphov till betydande olägenhet för
närboende och närliggande verksamheter.

Miljöförvaltningens ställningstagande
Förvaltningen anser att den ansökta verksamheten är tillåtlig enligt
miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor och
skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade samt möjliga att kontrollera.
Förvaltningen anser att det är särskilt angeläget att bolaget ålägges
utredningsvillkor avseende omhändertagande av dagvatten inom
området i enlighet med inlämnat förslag U1 i ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

tillstyrka AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av
verksamheten på fastigheten Dalby 49:1 med flera i Lunds
kommun.

att

yrka att bolaget ålägges utredningsvillkor avseende
omhändertagande av dagvatten inom området enligt förslag U1
i ansökan.

Björn Berséus
Miljödirektör

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, e-post skane@lansstyrelsen.se

