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Anhållan om yttrande/komplettering till Mark- och
miljödomstolen Mål nr. M 5338-19 - svar senast 2020-04-08
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 22 oktober 2019 att
avslå ansökan om tillstånd till utökad verksamhet i form av tillverkning av läkemedel på
fastigheten Kajan 24 och 36 i Malmö kommun. Beslutet har överklagats till Växjö tingsrätt,
mark- och miljödomstolen, av PolyPeptide Laboratories Sweden AB (nedan kallat bolaget). I
överklagandet har bolaget begärt att tillstånd ska lämnas för tillverkning av 1000 kg
polypeptider per år.
Miljöförvaltningen har nu fått möjlighet att yttra sig med anledning av överklagandet till
senast den 8 april 2020. Miljöförvaltningens synpunkter framgår enligt nedan.
Angående frågan om buller
Vid miljöförvaltningen handläggs för närvarande ett ärende om klagomål på fläktbuller från
en närboende, som bor på Cementgatan 13. Miljöförvaltningen har med anledning av
klagomålet genomfört en inspektion den 16 december 2019 och utfört indikerande
bullermätningarna (bilaga 1). Miljöförvaltningen kan konstatera att mätningen tyder på
förhållandevis höga bullernivåer som kan innebära problem för bolaget att klara sina krav på
buller under dagtid, kvällstid och nattetid. Nu är miljöförvaltningens mätningar endast
indikationsmätningar och väderförhållanden var inte helt optimala när mätningarna gjordes.
Miljöförvaltningen har haft kontakt med bolaget per telefon och framfört att bolaget
behöver utreda bullerfrågan och bolaget har tagit del av inspektionsprotokollet.
Med anledning av ovan nämnda rekommenderar miljöförvaltningen att bolaget inom ramen
för tillståndsprövningen gör nya mätningar och uppdrar åt en ackrediterad firma att ta fram
en bullerutredning, i vilken ingår även förslag på åtgärder för att reducera bullret.
Utgångspunkten bör vara att skapa en god boendemiljö för närboende.
Angående utredning av in- och utfart för transporter
Bolaget har i tillståndsansökan yrkat på att sökanden ska utreda möjligheterna att på ett
trafiksäkert sätt anordna in- och utfart från anläggningen. Sökanden ska senast vid
prövotidens utgång redovisa slutsatserna av utredningen och inkomma till
tillståndsmyndigheten med förslag till in- och utfart. Bolaget har i sitt överklagande framfört
att den nya avfarten från Limhamnsvägen inte längre är aktuell.
Miljöförvaltningen anser att ursprungligt förslag på ny in- och utfartsväg är mer lämplig än
att öka trafiken på nuvarande in- och utfartsväg. Västanväg är förhållandevis smal och
bostäder ligger i direkt anslutning till denna. Enligt miljöförvaltningen är detta alternativ inte
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optimalt, utan det borde vara motiverat om det tas fram en riktig utredning som visar på
vilket alternativ av Limhamnsvägen och Västanväg som är det mest optimala. Detta i syfte
att minimera en påverkan på människors hälsa och miljön i omgivningen.
Övrigt
I övrigt hänvisar miljöförvaltningen till vad som har framförts i yttrandet som inlämnades till
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne, daterat den 27 augusti 2019.
Deltagande i ärendet
I handläggningen av ärendet har stadsjurist Erik Molander deltagit, enheten för kansli och
juridik.
Miljöförvaltningen
Jeanette Silow
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
(Dg 2.3b)
Detta yttrande har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
BILAGOR
Bilaga 1
Inspektionsprotokoll, daterat den 16 december 2019

