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Malmö kommun genom
miljönämnden

Parter: Malmö kommun genom miljönämnden ./. Carl F AB
Målet gäller: Överklagande av Länsstyrelsen i Skåne län (MPD) beslut 2019-12-19, dnr
551-36683-16, ang tillstånd enligt miljöbalken till avfallsverksamhet på fastigheten
Grundkallen 7 och 9, Malmö kommun
Domstolen handlägger ovanstående mål. Ni har i samband med handläggningen av frågan
om verkställighetsförordnande fått del av aktbilagorna 5 och 12. Därutöver ha de
bifogade handlingarna kommit in till domstolen från Carl F AB.
Vill ni lämna ett yttrande?

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i samtliga ovan nämnda handlingar. Ni
behöver endast ange om ni vill tillägga eller ändra något i förhållande till vad ni redan har
anfört i överklagandet och tidigare ingivna yttranden. Vill ni göra det ska yttrandet vara
skriftligt och komma in till domstolen senast den 25 maj 2020.
När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något yttrande inte
kommit in.
När ni skickar in yttrandet

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem
på ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular.
Uppge ert namn, målnummer M 141-20 och det telefonnummer som ni kan nås på.
Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna om ni har frågor: Telefon 0470-560 103
Mark- och miljödomstolen
Bifogade handlingar: aktbilaga 9, 17, 21

Dok.Id 528776

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Kungsgatan 8
Telefon
0470-560 100

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 81
351 03 Växjö

E-post
mmd.vaxjo@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt
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Till
Mark- och miljödomstolen

INKOM: 2020-02-14
MÅLNR: M 141-20
AKTBIL: 9

Växjö tingsrätt

Mål M 141-20
Som ombud för Carl F AB får jag lämna följande yttrande över aktbilaga 7 i rubricerat mål.
Carl F vidhåller framställt yrkande om verkställighetsförordnande. Vad miljönämnden anfört utgör
inte skäl för att avslå Carls F:s yrkande.
Carl F noterar inledningsvis särskilt att miljönämnden inte yttrat sig rörande Carl F:s
andrahandsyrkande innebärande att tillståndet skall få tas i anspråk i de delar som gäller
Grundkallen 9 och som endast avser lagring och omlastning av icke-farligt avfall, separering av
organiskt material från dess förpackningar samt att anlägga och bedriva en tankstation, en
fordonstvätt samt en fordons- och smidesverkstad. Denna del av verksamheten kan under alla
förhållanden inte anses vara av det slaget att den inte ska få bedrivas i avvaktan på att tillståndet
vinner laga kraft.
Carl F vill också framföra följande. Carl F har bedrivit sortering av avfall sedan 1985, den första
sorteringsanläggningen i regionen. Verksamhetens bedrevs på Blidögatan 7 där företaget då
hyrde in sig. Den nuvarande fastigheten Grundkallen 7 förvärvades 1991 där bolaget sedan dess
bedrivit tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.
2015 gjordes en anmälan om att även bedriva verksamhet på den då nyligen anskaffade
Grundkallen 9. 2016/2017 gjordes en anmälan om miljöfarlig verksamhet men efter diskussioner
med Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen i Malmö anmodades företaget att i stället göra en
ändringsanmälan av befintligt tillstånd då de båda myndigheterna gjorde bedömningen att det var
olämpligt att bedriva C-verksamhet i grannfastighet till befintlig B-verksamhet. Bolaget
accepterade detta.
Miljöprövningsdelegationen begärde 2018 kompletteringar från bolaget som skickades in och
förhoppningen var att få tillståndet på plats 2019.
Vid miljöprövningsdelegationens efterföljande sammanträde ändrades uppfattning/inriktning och
man ansåg att hela tillståndet behövde sökas om. Bolaget accepterade detta och en helt ny
ansökan om nytt tillstånd söktes som omfattade båda fastigheterna, Grundkallen 7 och 9. Bolaget
fick tilldelat sitt tillstånd i december 2019.
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Carl F jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor (resurshushållning, återvinning), har fått statliga
investeringsmedel för plaståtervinning och omställning av maskinparken från fossilt till fossilfritt
via Klimat-Klivet, tilldelats ”Årets lyft” 2018 av Godstransportrådet; ett pris där Carl F premierades
för sitt nytänkande och lösningar som både förbättrar gods-och transportbranschen som samtidigt
kommer samhället till godo i stort.
Bolaget har ställt om till fossilfritt drivmedel, HVO, för att minska sin miljöbelastning, har uppfört
eget vindkraftverk för att i egen regi producera grön el, utökat sorteringen genom att med hjälp
av AI-styrd robotteknik kunna återvinna 99,6 % av det avfall som inkommer på anläggningen.
Bolaget har genomfört en klimatstudie tillsammans med forskare från Lunds Universitet där hela
verksamheten belystes med fokus på koldioxidutsläpp, ett arbete man nu implementerar i den
egna verksamheten samt hos sina kunder för att möta upp dom krav som ställs av FN och IPCC
med nya riktlinjer för stora och medelstora bolag.
Anläggningen på Grundkallen 7 drivs som nämnts tidigare av ett eget vindkraftverk och i samband
med nybyggnationen på Grundkallen 9 investeras i solceller som kommer att täcka hela bolagets
totala konsumtion, tvättanläggning, kontor, verkstäder på Grundkallen 9.
Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1996 och enligt ISO 14001 sedan 1998.
Bolagets aktiva och ambitiösa miljöarbete illustreras bland annat av följande filmpresentationer:
https://www.youtube.com/watch?v=Wwu8HVtWw3o
https://www.youtube.com/watch?v=HxkklR3BNFc
https://wetransfer.com/downloads/1b9f85db1ced38e50b9b9435c72aa2ee20200211154027/874
ca63bcffb7e1b9b619e7a8d8201dc20200211154027/5c75aa
Sammanfattningsvis kan konstateras att Carl F ingått ett avtal med Malmö stad om markbyte
genom vilket Malmö stad erhåller den mark på vilken Carl F idag bedriver den verksamhet som
ska flyttas till Grundkallen 9 för att på den platsen bygga bland annat en skola. Det är av yttersta
vikt – såväl för Malmö stad som för Carl F – att verksamheten under våren kan flyttas till
Grundkallen 9 för att skolbygget ska kunna inledas och för att Carl F ska kunna bedriva sin
verksamhet. Om inte verkställighet beviljas skulle det innebära att ett mycket stort intrång i Carl
F:s verksamhet mot bakgrund av att det är Malmö stad som drivit frågan om flytt av verksamheten
och att den verksamhet som nu byggs upp är anpassad med moderna miljövillkor och därför inte
kan anses vara otillåten. De villkor som beviljats i det överklagade tillståndet är villkor för
verksamheten som är gängse för branschen. Även om domstolen i ett senare skede skulle
komma att ytterligare skärpa ett eller ett par villkor är det avgörande för Carl F:s verksamhet att
beslutet verkställs så att bolaget kan fullfölja den tillbyggnation (fordonstvätt, kontor, garage,
uppställningsytor/mellanlager) som krävs för att kommunen ska kunna uppföra skolverksamhet
på Carl F:s tidigare fastighet.
Det ska särskilt noteras att fordonstvätten som ska flyttas till Grundkallen 9 kommer att vara
försedd med reningssystem som innebär att såväl miljöbalkens krav som kraven i VA Syds
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allmänna villkor uppfylls. Vidare kan konstateras att området invid Grundkallen 9 hyser flera
företag, såsom RagnSells, Sysav, Stena Recycling, HJ Hansen och Malmö Lastbilscentral, som
hanterar, sorterar och mellanlagrar avfall och utgörs av kommunen iordningställd industrimark –
utfyllnadsområde i yttre hamnen – särskilt anpassad för tung och bullrande verksamhet.
Malmö den 14 februari 2020

Pontus Gunnarsson
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Till
Mark- och miljödomstolen

INKOM: 2020-03-12
MÅLNR: M 141-20
AKTBIL: 17

Växjö tingsrätt

Mål M 141-20
Som ombud för Carl F AB får jag lämna följande yttrande över aktbilaga 15.
Carl F vidhåller framställt yrkande om verkställighetsförordnande och vad som anförts tidigare i
den delen.
Carl F vidhåller att vad bolaget tidigare anfört utgör goda skäl till att verkställighetsförordnande
ska meddelas. Det är visserligen korrekt att restriktivitet skall gälla för sådana förordnanden men
i det aktuella fallet skulle ett verkställighetsförordnande inte medföra några olägenheter av
betydelse för motstående intressen. Det finns således inget bärande skäl mot att meddela ett
förordnande.
Det finns däremot starka skäl för att meddela yrkat verkställighetsförordnande. Bolaget har
tidigare redogjort för den markbytesaffär som ingåtts med Malmö Stad vilken gör det mycket
angeläget och brådskande för bolaget att flytta sin verksamhet. Hur långt Malmö Stad har kommit
i sin detaljplanering av den mark i kvarteret Brännaren som bolaget ska lämna känner inte
bolagets företrädare till men det besked som bolaget fått är att verksamheten måste flyttas senast
den 30 september 2020. Bolaget är alltså inte längre ägare till marken i kv Brännaren utan har
fram till den 30 september 2020 fått en nyttjanderätt till marken som bolaget ska lämna, se
arrendeavtal som bilaga 1. Bolaget har fått beskedet att någon förlängning av arrendeavtalet inte
kan påräknas av det skälet att Malmö Stad själv ska nyttja marken. Byggnationen som är
nödvändig för flytt av verksamheten till Grundkallen pågår för närvarande, se bild som bilaga 2.
Det är således mycket angeläget för bolaget att få ett verkställighetsförordnande och kunna flytta
verksamheten.
Miljönämndens överklagande i sak avser huvudsakligen frågan om vilka rikt- och
halvårsmedelvärden som ska gälla i utgående dagvatten. I den delen kan konstateras att bolaget
redan gjort avsevärda investeringar i en reningsanläggning som innebär att bolaget redan nu
klarar alla de riktvärden som ingår i analysen som miljöförvaltningen yrkar på i sitt överklagande
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(se bilagd analysrapport från Eurofins avseende provtagningsdatum den 19 februari 2020, bilaga
3):
Parameter

Miljöförvaltningens yrkande (mg/l)

Analysresultat 2020-02-19 (mg/l)

P-tot

0,3

0,18

N-tot

8

2,5

As

0,05

0,0008

Cu

0,5

0,00018

Cr

0,05

0,00051

Ni

0,05

0,042

Sn

0,1

0,00011

Analysresultaten är en tydlig indikation på att det inte föreligger någon miljömässigt skäl mot att
bevilja yrkat verkställighetsförordnande.
Malmö den 12 mars 2020

Pontus Gunnarsson
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BILAGA 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-20-SL-046948-01

ÅF-Infrastructure AB
Mark Björnfors
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSELI2-00728636
Í%SQbÂÂ;U8*Î

Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
780195/Carl F

Analysrapport
Provnummer:

177-2020-02200181

Provbeskrivning:
Matris:

Övrigt förorenat vatten

Provet ankom:

2020-02-19

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

2020-03-03

Provmärkning:

Sed. 01, 2020-02-19

Analys

Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum
Provtagare

7,1
2020-02-19
FN

2020-02-19

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

b)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

b)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

b)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.09

b)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.09/15

b)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C10-C12

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

b)

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

Intern metod

b)

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

Intern metod

b)

Alifater >C16-C35

0.075

mg/l

25%

Intern metod

b)

Alifater >C12-C35

0.085

mg/l

Intern metod

b)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

Intern metod

b)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

Intern metod

b)

Oljetyp < C10

Utgår

b)*

Oljetyp > C10

Ospec

b)*

Bens(a)antracen

0.076

µg/l

25%

Intern metod

b)

Krysen

0.091

µg/l

25%

Intern metod

b)

Benso(b,k)fluoranten

0.17

µg/l

25%

Intern metod

b)

Benso(a)pyren

0.076

µg/l

30%

Intern metod

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.071

µg/l

30%

Intern metod

b)

Dibens(a,h)antracen

0.017

µg/l

30%

Intern metod

b)

Summa cancerogena PAH

0.50

µg/l

Intern metod

b)

< 0.020

µg/l

30%

Intern metod

b)

Acenaftylen

0.027

µg/l

25%

Intern metod

b)

Acenaften

0.012

µg/l

25%

Intern metod

b)

Naftalen
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Fluoren

0.028

µg/l

25%

Intern metod

b)

Fenantren

0.12

µg/l

25%

Intern metod

b)

Antracen

0.039

µg/l

25%

Intern metod

b)

Fluoranten

0.23

µg/l

25%

Intern metod

b)

Pyren

0.18

µg/l

25%

Intern metod

b)

Benso(g,h,i)perylen

0.059

µg/l

30%

Intern metod

b)

Summa övriga PAH

0.71

µg/l

Intern metod

b)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

Intern metod

b)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.60

µg/l

Intern metod

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.56

µg/l

Intern metod

b)

Suspenderade ämnen

26

mg/l

10%

SS EN 872:2005

a)

pH

7.3

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

a)

Temperatur vid pH-mätning

SS-EN ISO 10523:2012

a)

16

mg/l

30%

SS EN 1899 1-2:1998 / ISO
17289:2014 (E)

a)

Fosfor P

0.18

mg/l

10%

SS-EN ISO 15681-2:2005

a)

Kväve-N

2.5

mg/l

10%

ISO 29441:2010

a)

Arsenik As (filtrerat)

0.00080

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Barium Ba (filtrerat)

0.032

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Biokemisk syreförbrukning BOD7

Bly Pb (filtrerat)

21.0

°C

0.00097

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

0.0000060

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Kobolt Co (filtrerat)

0.0012

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Koppar Cu (filtrerat)

0.0018

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Kadmium Cd (filtrerat)

Krom Cr (filtrerat)

0.00051

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

b)

Nickel Ni (filtrerat)

0.0042

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Tenn Sn (filtrerat)

0.00011

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

0.0010

mg/l

20%

EN ISO 17294-2:2016

b)

0.036

mg/l

25%

EN ISO 17294-2:2016

b)

Kvicksilver Hg (filtrerat)

Vanadin V (filtrerat)
Zink Zn (filtrerat)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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INKOM: 2020-05-07
MÅLNR: M 141-20
AKTBIL: 21

Mark- och miljödomstolen

Malmö den 7 maj 2020

YTTRANDE
Mål nr M 141-20, Malmö kommun genom miljönämnden ./. Carl F AB
Som ombud för Carl F AB får vi avge yttrande enligt följande.

1

INSTÄLLNING
Carl F AB bestrider yrkandena.

2

VILLKOR 7

(1)

Villkoret ska ha den lydelse som Miljöprövningsdelegationen beslutat.

(2)

Villkoret är föranlett av andra villkor i tillståndet, vilka generellt föreskriver tät yta och tak
för farligt avfall, och villkoret förtydligar att hantering av vitvaror, trots dessa generella
villkor, får ske inom de ramar som 15 § i NFS 2018:11 medger. Det saknas anledning
att begränsa Carl F:s tillstånd mer än vad som följer av förordningen. Miljönämnden har
inte heller angett något skäl till varför villkoret ska vara strängare än vad som framgår
av förordningen.

(3)

Av miljönämndens resonemang framstår det närmast som att miljönämnden tolkar
villkoret som att det ger Carl F en ovillkorlig rätt att lagra alla vitvaror utanför tät yta.
Tolkningen är felaktig, eftersom villkoret endast ger Carl F möjligheten att under vissa
förutsättningar och under kort tid lagra vitvaror utanför tät yta. Som framgår av villkoret
är lagring utanför tät yta endast tillåten om det kan ske utan risk för skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön och endast då vitvara hanteras varsamt. I praktiken
innebär det bland annat att Carl F till exempel inte utanför tät yta får lagra vitvaror som
med hänsyn till typ och skick riskerar att läcka.
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(4)

Det framgår tydligt på s. 8 i Naturvårdsverkets vägledning ”Behandling av elavfall” att
det finns situationer där alla försiktighetsmått i förordningen inte behöver vidtas, t.ex.
när en viss typ av produkt samlas in som inte kan antas medföra någon risk för skada
eller olägenhet. Vidare framgår tydligt att frågan om det finns skäl för undantag från
försiktighetsmåtten är en tillsynsfråga (”Vid tillsyn ska verksamhetsutövaren kunna visa
att man uppfyller kraven för att få tillämpa möjligheten till undantag”). Detta gör att
begränsande villkor i tillstånd, som avser alla vitvaror, är mer begränsande än vad som
är nödvändigt.

(5)

Det framgår också att det – precis som annars – är verksamhetsutövaren som har
ansvar för att verksamheten bedrivs på ett godtagbart sätt med hänsyn till miljö och
hälsa och att de i förordningen föreskrivna försiktighetsmåtten vidtas om det behövs.

(6)

I enlighet med Naturvårdsverkets vägledning ska tillämpningen av undantaget i
förordningen vara en fråga som är föremål för tillsyn och inte en fråga i tillståndet och
Carl F ska ha möjlighet att hantera vitvaror på det sätt som föreskrivs i förordningen,
med de begränsningar som följer därav och av Miljöprövningsdelegationen beslutat
tillstånd.

(7)

Om villkoret ska förändras ska villkoret istället tydliggöra att vitvaror, trots generella
villkor i tillståndet, får lagras i enlighet med förordningen.
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VILLKOR 13

(8)

Villkoret ska ha den lydelse som Miljöprövningsdelegationen har beslutat. Det saknas
skäl att ändra villkoren av det som miljönämnden har anfört.

(9)

Haltvillkoren i tillståndet är helt i enlighet med VA Syds riktlinjer för fordonstvättar, vilka
alltjämt är gällande1.

(10)

Eftersom det är VA Syd som är mottagare av vattnet måste utgångspunkten vara att VA
Syd kan och bör avgöra vilka krav som måste uppfyllas. I tillståndsprocessen är det VA
Syd som har föreslagit att haltvillkoren skulle fastställas i enlighet med VA Syds riktlinjer.
VA Syd har inte begärt att villkoret ska motsvara tillägget till ABVA och den tabell 2 som
miljönämnden hänvisar till. Villkoret har således den lydelse som VA Syd har
förespråkat.

(11)

Miljönämnden menar att nämnden utgår från Nordiska ministerrådets rapport ”BATfordonstvättar”. Rapporten slutar i avsnitt 8 - rekommendationer. Däri anges följande.

1

https://www.vasyd.se/Artiklar/Verksamheter/spolplattor-fordonstvatt och https://www.vasyd.se//media/Documents/Informationsmaterial/Vatten-och-avlopp/Lagar-regler-och-riktlinjer/Riktlinjer-f%C3%B6rfordonstv%C3%A4ttar.pdf

2

”För att minimera föroreningsutsläppen till rimlig kostnad skulle man kunna
tänka sig att dela in fordonstvättarna i olika kategorier. […] Vid liten
tvättverksamhet bör lägre krav på rening kunna ställas. […] I nedanstående
punkter ges förslag på hur det skulle kunna utformas.”

(12)

Det framgår alltså att det i rapporten har gjorts en avvägning mellan kostnad och
miljönytta, med utgångspunkt från fordonstvättens storlek. Carl F har i ansökan uppgett
att det i fordonstvätten ska tvättas ca 800 fordon per år. För tvätt i tvätthall där färre än
1 000 bussar/lastbilar tvättas anges i rapporten följande rekommendation.
”• Miljöanpassade kemikalier, sandfång och oljeavskiljare enligt EUstandard
används
• Inget krav på återanvändning av vatten
• Utsläppsmängderna av föroreningar per fordon bör ligga på samma nivå
som de under punkt 8.2.3”

(13)

Slutsatsen kan alltså dras att det för fordonstvättar av aktuell storlek inte är ekonomiskt
motiverat att ställa krav på ett slutet reningssystem (inget krav på återanvändning av
vatten).

(14)

När det gäller utsläppsmängderna hänvisar punkt 8.2.3 till avsnitt 3.1.1, vari det endast
finns en tabell med riktvärden för personbilar. Det anges att riktvärdena är hämtade från
Naturvårdsverkets rapport ”Branschfakta: Fordonstvättar”, i vilken även riktvärdena för
lastbilar, bussar och andra vägfordon finns med, se tabellen nedan.

Tabell från Naturvårdsverkets rapport

(15)

Såvitt framgår av tabellen jämfört med aktuellt villkor i tillståndet har Carl F samma eller
lägre riktvärden som Naturvårdsverket förespråkar. Som angetts ovan har Carl F även
de riktvärden som VA Syd förespråkar. Villkoret såsom det utformats i det överklagade
beslutet är således rätt och rimligt. Vidare mäts inte halterna i dessa tre dokument
(Nordiska Ministerrådets rapport, Naturvårdsverkets rapport eller VA Syds riktlinjer) per
liter vatten, utan per fordon. Det saknas mot denna bakgrund skäl att ändra villkoret till
de riktvärden och till mätning per den enhet som miljönämnden förespråkar.

(16)

Därtill är miljönämndens förslag inte ändamålsenligt eftersom föroreningshalten i
utgående vatten är direkt kopplad till vattenförbrukningen, på så sätt att en anläggning
som förbrukar mer vatten per fordon ger lägre utsläpp per liter jämfört med en
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anläggning som använder en mindre mängd vatten (förutsatt att samma fordon tvättas).
Det relevanta är således att mäta per tvättat fordon.
(17)

Att miljönämnden har tillsyn över andra företagare som miljöförvaltningen bedömer
fuskar med provtagning ska inte gå ut över Carl F när bolaget inte manipulerar några
provtagningar.
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VILLKOR 15

(18)

Villkoret ska ha den lydelse som Miljöprövningsdelegationen har beslutat.

(19)

Som framgår av Miljöprövningsdelegationens beslut är villkoret i enlighet med
tillsynsmyndighetens, dvs. miljönämndens, förslag. Vidare har tillsynsmyndigheten fått
delegation att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende hanteringen av
släckvatten. Vad miljönämnden skriver angående släckvatten kan lösas således lösas
genom befintlig delegation. Det saknas mot denna bakgrund skäl att ändra villkoret.

(20)

När det gäller miljönämndens formulering om uppsamlingsmöjligheter står den därtill i
strid med vad miljönämnden skriver i sin motivering, där det istället anges att det är
tillräckligt med anslutning till SAFIR.

(21)

Vad gäller insatsplan kan det tilläggas att sådan redan är upprättad i samråd med
räddningstjänsten.
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UPPSKJUTNA FRÅGOR U1

(22)

Den lydelse som Miljöprövningsdelegationen har beslutat ska inte ändras.

(23)

Det finns ingen anledning att ifrågasätta bolagets tidigare uppgifter om att det vid vissa
tillfällen inte förekommit något utflöde av dagvatten. Detta har endast varit aktuellt under
regnfattiga månader och är naturligt eftersom det krävs vissa regnmängder för att det
regn som faller inte enbart ska tas upp av avfallet på anläggningen, utan också nå
dagvattennätet. Mot denna bakgrund är det en rimlig reglering att prover ska uttas de
månader då utflöde förekommer, såsom Miljöprövningsdelegationen föreskrivit.

(24)

Den av miljönämnden föreslagna lydelsen om ersättningsprov och dess fördelning är
varken ändamålsenlig eller rimlig. Konsekvensen av en sådan reglering riskerar bli att
prov ackumuleras och måste tas i tät följd för att få ut det föreskrivna antalet prover per
kalenderhalvår. Det medför ingen nytta att ta prover med täta mellanrum och resultatet
blir inte heller rättvisande på årsbasis.

(25)

När det gäller flödesmätaren är det en inte försumbar investering och det är inte rimligt
att kräva en sådan investering för att bevisa en självklarhet som att det inte förekommer
utflöde av dagvatten när det inte regnar eller endast regnar mycket lite i Malmö.
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(26)

Slutligen kan tilläggas är det givetvis ligger i Carl F:s intresse att provtagningen blir så
rättvisande som möjligt eftersom den ska ligga till grund för slutliga begränsningsvärden
som Carl F ska följa.
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UPPSKJUTNA FRÅGOR P1

(27)

Den lydelse som Miljöprövningsdelegationen har beslutat ska inte ändras.

(28)

Vad gäller provtagningsfrekvens hänvisas till det som angetts ovan.

(29)

Miljönämnden skriver att ”endast redovisa ett årsmedelvärde kommer inte ge en
representativ bild av bolagets utsläpp”. Det gäller att skilja på provtagningen och
riktvärdena. Provtagningen ska göras månadsvis, vilket kommer att ge en representativ
bild av bolagets utsläpp över året.

(30)

Att riktvärdet räknas på årsbasis är det mest rimliga. Precis som miljönämnden skriver
förekommer variationer i provresultaten. Just eftersom det förekommer variationer är
det inte rätt att dela upp medelvärdena på kalenderhalvår. Det är uppenbart att
resultatet blir mer rättvisande ju längre mätperioden är. Ett kalenderhalvår är inte
representativt, eftersom den variation som förekommer över året, bland annat avseende
nederbördsmängder, då inte beaktas.

(31)

Tillsammans med miljönämndens önskemål om ersättningsprover och antal prover per
kalenderhalvår, vilket kan innebära att flera prov måste tas inom kort tid, blir ett
halvårsmedelvärde inte rättvisande.
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EKONOMISK SÄKERHET

(32)

Säkerheten ska inte överstiga det belopp som Miljöprövningsdelegationen har beslutat.

(33)

Bestämmelsen i 16 kap. 3 § miljöbalken innehåller inget obligatoriskt krav på säkerhet.
Av förarbetena (prop. 1997/98:45 II s. 205) framgår att det vid frågan om säkerhet
behövs ska beaktas om den aktuella verksamheten kan förutses avslutas inom viss tid.
MÖD har i mål M 2647-13 konstaterat att det fanns behov för efterbehandling om
verksamheten skulle upphöra och att det skulle medföra betydande kostnader.
Därutöver beaktades att verksamheten bedrivits sedan 1974 och att det inte fanns något
i handlingarna som tydde på att verksamheten skulle komma att upphöra inom viss tid.
MÖD:s slutsats var att någon säkerhet inte skulle ställas. Det ska särskilt noteras att
MÖD tog hänsyn till efterbehandling av miljöskador och inte demontering och
bortforsling av alla tillgångar och föremål i företaget.

(34)

Miljönämndens resonemang i denna del bygger på en uppgift om att kostnaden för att
omhänderta brännbart industriavfall uppgår till 675 kr per ton. När det gäller brännbart
industriavfall finns olika kvalitéer och denna prisuppgift avser den kvalité som är dyrast
att lämna. Carl F har flera olika kvalitéer av brännbart avfall och prisuppgiften är därför
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inte rättvisande. Att utgå från att det skulle finnas 75 000 ton icke-farligt avtal momentant
är dessutom orealistiskt. Ur statistik kan det utläsas att Carl F årligen lämnar ca 15 00020 000 ton brännbart avfall till extern mottagare, vilket sker flera gånger om året. Den
momentana mängden är således avsevärt lägre. En sannolik, men högt räknad,
momentan mängd är 10 000 ton brännbart avfall och en genomsnittlig rimlig kostnad för
att lämna en sådan mängd blandade kvalitéer är 400 kr per ton.
(35)

Slutligen har bolaget, som tidigare anförts i målet, varit verksamt i kommunen sedan
1888 och investerar nu mångmiljonbelopp i ny anläggning vilket borde minska oron för
en eventuell flytt, givet summan i investeringen och den historik bolaget har. Bolaget är
dessutom ett av 755 företag i Sverige som erhållit Gulddiplom, högsta kreditvärdighet
under åren 2000-2019 och ägs dessutom till del indirekt av Malmö stad genom Sysav.
Att bolaget skulle gå i konkurs eller överge fastigheten är således helt osannolikt.
_______________________

Som ovan,

Pontus Gunnarsson

Elisabeth Hallström
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