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

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2019-09-23, dnr MN 2019/0007.18

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Redovisning av meddelanden till miljönämnden:
1. Länsstyrelsen Skåne, Miljöprövningsdelegationen
Beslut 2019-09-19 avseende ändringstillstånd enligt miljöbalken.
Nordic Sugar AB ges tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att på
fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun samt Svenstorp 1:1 och
Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun bedriva sockerproduktion till en
årlig produktion av 375 000 ton socker med en däremot svarande
produktion av biprodukter. Den årliga produktionen ska beräknas
som ett rullande femårs kampanjmedeltal med startår 2007. För
varje enskild kampanj får dock högst produceras 460 000 ton socker
med en däremot svarande mängd biprodukter. Ändringstillståndet
gäller till den 1 mars 2024. Miljöprövningsdelegationen godkänner
miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Detta beslut kan
överklagas hos Mark- och Miljödomstolen.
Dnr 2019.2884.1
2. Länsstyrelsen Skåne, miljöprövningsenheten
Beslut 2019-09-18 avseende tillstånd till transport av farligt avfall.
Enligt 38 § avfallsförordningen (2011:927) får tillstånd till transport
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av avfall och farligt avfall endast ges till dem som visar att de har
personalmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta
hand om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven för att skydda hälsa
och miljö. Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Länsstyrelsen bedömer att sökanden uppfyller kraven i 38 §
avfallsförordningen(2011:927). Tillstånd till transport av avfall eller
farligt avfall kan därför ges. Länsstyrelsen ger berörd part tillstånd
till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927). Tillståndet omfattar flaktransport
av alla slag av farligt avfall. Tillståndet gäller till den 18 september
2024. Detta beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen.
Dnr MR 2019.2884.1
3. Länsstyrelsen Skåne, Vattenenheten
Beslut 2019-09-16 avseende beslut om anmälan av
vattenverksamhet för att ersätta befintlig gångbro på fastighet
Veberöd 5:1 i Lunds kommun. Länsstyrelsen beslutar, med stöd av
26 kap. 9 § miljöbalken och 23 § första stycket punkt 2a förordning
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m., att förelägga Lunds
kommun, att vidta följande försiktighetsmått i samband med
åtgärderna på fastigheten Veberöd s:1 i Lunds kommun.









Arbeten som riskerar att medföra grumling i vattendraget,
ska genomföras vid lågvattenföring under perioden 15 juni –
30 september.
Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för
att förebygga grumling och sedimentation. Material som
tillförs ska vara fritt från föroreningar och i möjligaste mån
rent från grumlande fraktioner.
Om sprängsten används i projektet, ska stenen täckas med
avrundad natursten eller tumlad sprängsten i ett tjockt lager
på minst 30-40 cm, för att förebygga skada på djurlivet i
vattendraget.
Arbetet får inte leda till att vandringshinder skapas.
Den beskuggande vegetationen ska bevaras i största möjliga
utsträckning.
Vid arbeten i- eller i omedelbar anslutning till vattenområdet
ska åtgärder vidtas så att risken för spill eller utsläpp av
smörjoljor så långt möjligt undviks. Beredskap ska finnas så
att spridning av oljeprodukter kan förhindras i händelse av
olycka eller läckage från maskiner och arbetsredskap.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen.
Dnr MR 2019.2673.3
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4. Växjö Tingsrätt, mark-och miljödomstolen
Beslut 2019-08-29 avseende avvisat överklagande gällande utställda
fakturor rörande uttag av tillsynsavgift. Mark- och miljödomstolen
beslutade att avvisa yrkande om återbetalning och avslå
överklagandet i övrigt. Detta beslut kan överklagas till mark-och
miljööverdomstolen.
Dnr MR 2018.1856.16

Miljöförvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.
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Miljödirektör
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Nämndsekreterare

