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Sammanfattning

Miljöförvaltningen har på delegation överklagat ett tillståndsbeslut gällande slutliga villkor för
utsläpp till dagvatten och fått anstånd att inkomma med en utveckling av grunderna för
överklagandet. Miljöförvaltningen anser att det skett ett bristfälligt remissförfarande och att de
slutliga villkoren inte är anpassade efter den faktiska miljöfarliga verksamheten.
Miljöförvaltningen förordar att tillståndsbeslutet upphävs alternativt att ärendet återförvisas.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att skicka utveckling av grunder för överklagande av tillståndsbeslut
enligt förvaltningens förslag.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-01-21

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-01-28
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen via mmd.vaxjo@dom.se
Ärendet

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne, har fattat beslut om slutliga villkor för
dagvatten för Stena Recycling AB:s verksamhet. Miljöförvaltningen har på delegation lämnat in
ett överklagande 2020-12-19, med anhållan om anstånd att utveckla talan avseende yrkanden och
grunder. Mark- och miljödomstolen har beviljat anstånd till 2020-01-31.
Förvaltningens förslag till utveckling av grunder
Beslut som överklagas

Miljönämnden i Malmö, genom miljöförvaltningen, har överklagat följande beslut:
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Länsstyrelsen Skånes beslut 2019-12-12 om fastställelse av slutliga villkor för Stena Recycling
AB, länsstyrelsens dnr 551-20789-2013.
Bakgrund

Miljöprövningsdelegationen har fattat beslut om slutliga villkor för dagvatten gällande Stena
Recycling AB:s (nedan kallat bolaget) verksamhet i Låghamnen (anläggningsid 1280-63-038B).
Miljönämnden har lämnat in överklagan 2020-12-19, med anhållan om anstånd att utveckla
talan avseende yrkanden och grunder. Mark- och miljödomstolen har beviljat anstånd till
2020-01-31, mål nr M6080-19.
Yrkande

Miljönämnden yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver tillståndsbeslutet alternativt
återförvisar det.
Grunder

Miljönämnden utvecklar grunderna för överklagandet nedan.
Remissförfarande
Bolaget inkom 2015 med en prövotidsredovisning till miljöprövningsdelegationen, 2016
meddelade bolaget att de hade för avsikt att avveckla sin verksamhet, 2017 meddelade bolaget
att man inte längre hade för avsikt att avveckla och bolaget återupptog sin prövotidsredovisning.
Bolaget har därefter installerat reningsutrustning och lämnat in nya uppgifter till
miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen fattade 2019 beslut om slutliga villkor
och anger i beslutet att de genomfört remissförfarande, de hänvisar till att bland annat
förvaltningen fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Det stämmer att förvaltningen fick möjlighet
att yttra sig, men endast över den prövotidsredovisning som lämnades in 2015. Därefter har
bolaget kommit in med nya uppgifter och dessa har förvaltningen varken fått ta del av eller fått
möjlighet att bemöta.
Miljöprövningsdelegationen anger i sitt beslut att den prövotidsredovisning som lämnades in av
bolaget 2015, och som förvaltningen yttrat sig över, inte är relevant eftersom bolaget inkommit
med nya uppgifter efter att de installerat sin reningsanläggning 2017. Beslutet anges vara grundat
på de nya uppgifterna. Förvaltningen har således inte fått möjlighet att yttra sig över de
uppgifter som beslutet är grundat på.
Det får anses rimligt att förvaltningen som tillsynsmyndighet får ta del av de uppgifter som
bolaget lämnar in vid en prövotidsredovisning. Miljönämnden anser att miljöprövningsdelegationen borde ha låtit förvaltningen yttra sig innan beslut fattades, särskilt med tanke på att
nya uppgifter inkommit i ärendet. Det kan också noteras att det gått cirka två år från att bolaget
redovisade nya uppgifter till dess att beslut fattades.
Reningsanläggning
Miljönämnden är av uppfattningen att bolagets reningsutrustning enbart kan accepteras som en
provisorisk lösning. Bolaget har i dagsläget en reningsutrustning som innebär att vatten pumpas
från ledningarna till cisterner och därefter till recipient. Vattnet leds via slangar som ligger ovan
mark från öppnade manluckor till och från reningsutrustningen, se fotografi nedan från
förvaltningens tillsynsbesök. Locken till manluckorna går inte att stänga med anledning av
bolagets högst temporära lösning och för att förhindra påkörning eller att personer faller ner i
hålen, så har koner ställts ut. Det kör tung trafik på anläggningen och det lastas och lossas
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diverse avfall och material på hamnkajen intill med stora lastkranar. Förvaltningen menar därför
att det finns stor risk för påkörning och att slangarna till och från reningsutrustningen skadas.

Fotografi från 2017 som visar bolagets reningsutrustning. På fotografiet syns reningsutrustningen som består av
cisterner dit vattnet leds med hjälp av slangar som ligger ovan mark.
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Fotografier över reningsutrustning från 2019 visande slangarna mellan brunnarna och cisternerna.
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Miljönämnden anser att bolagets lösning är sårbar och att den inte kan accepteras som en
permanent reningsutrustning. Det oklart hur eller om reningsutrustningen fungerar vid
minusgrader. Eftersom slangar ligger helt oisolerade ovan mark finns risk för att vattnet i
slangarna fryser och att de därmed spricker.
I tillståndsbeslutet saknas uppgifter om reningsutrustningen kan anses vara bästa möjliga teknik.
Det är oklart hur reningsutrustningen dimensionerats och vilken kapacitet den har i förhållande
till det faktiska flödet i dagvattensystemet. Det framgår inte av beslutet hur bolaget förhindrar
att vatten vid kraftiga regn rinner förbi reningsutrustningen och direkt till recipient.
Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att fastslagna värden sannolikt kommer att klaras
med nuvarande rening. Förvaltningen menar att det är svårt att dra några slutsatser om
förväntad reningskapacitet då det inte är klargjort vilka halter som förekommer i vattnet innan
det genomgått rening. Reningsutrustningen installerades våren 2017, samtidigt anges att
anläggningen stod tom och att någon verksamhet inte bedrevs från maj till september 2017,
varefter endast rent naturgrus lagrats fram till maj 2019. I och med att bolaget bedrivit en i
högsta grad begränsad eller obefintlig verksamhet under den tid reningsanläggningen funnits på
plats, går det inte att förutspå om reningsanläggningens kapacitet är tillräcklig om fullständig
tillståndsgiven verksamhet skulle bedrivas. Miljöprövningsdelegationen har vid fastställande av
utsläppshalter delvis valt att gå med på bolagets förslag men har också sänkt utsläppshalter för
vissa ämnen. Vad miljöprövningsdelegationen baserat dessa bedömningar på är oklart.
Sammanfattningsvis anser miljönämnden att ärendet ska återförvisas till miljöprövningsdelegationen så att oklarheter kan redas ut och uppgifter kan inhämtas från remissinstanserna
innan slutligt beslut fattas.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Emelie Nyberin, miljöinspektör och Lars Brander, miljöinspektör.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Jeanette Silow
Avdelningschef
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

