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Vår referens

Förslag till yttrande över ansökan om tillstånd för vattenverksamhet - utfyllnad
vid Norra Hamnen
MN-2020-2938
Sammanfattning

Malmö stad har hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd enligt 11 kap
miljöbalken (1998:808) att få göra en utfyllnad inom ett cirka 24 hektar stort vattenområde i västra
delen av Norra Hamnen i Malmö. Malmö Stad har även ansökt om tillstånd enligt kap 9 miljöbalken
till lagring av avfall, som en del i att samla in, högst 50 000 ton fyllnadsmassor vid ett och samma
tillfälle (verksamhetskod 90.30, 29 kap. 48§ miljöprövningsförordningen).
Miljönämnden yttrade sig till mark- och miljödomstolen över ansökan 2020-09-29. Miljönämnden
har nu getts tillfälle att yttra sig över ytterligare handlingar som inkommit till domstolen.
Miljönämnden har dock inget ytterligare att tillägga.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden vidhåller det som har anförts i tidigare yttranden. Miljönämnden har inget
ytterligare att tillägga än det som redan har framkommit av handlingarna.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-12-15
Beslutet skickas till

Mark och miljödomstolen, Växjö tingsrätt

Ärendet

Miljönämnden har av mark- och miljödomstolen i Växjö beretts möjlighet att inlämna synpunkter
med anledning av ansökan senast den 8 december 2020. Anstånd med att lämna in synpunkter har
beviljats av domstolen till 16 december 2020.

2 (2)
Bakgrund

Malmö stad har hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd enligt 11 kap
miljöbalken (1998:808) att få göra en utfyllnad inom ett cirka 24 hektar stort vattenområde i västra
delen av Norra Hamnen i Malmö, del av fastigheten Malmö Hamnen 22:164 och del av allmänt
vattenområde i direkt anslutning därtill.
Malmö Stad har även ansökt om tillstånd enligt kap 9 miljöbalken till lagring av avfall, som en del i
att samla in, högst 50 000 ton fyllnadsmassor vid ett och samma tillfälle (verksamhetskod 90.30, 29
kap. 48§ miljöprövningsförordningen).
Miljönämnden yttrade sig över ansökan 2020-09-29. Efter miljönämndens yttrande har ytterligare
handlingar inkommit till domstolen med anledning av ansökan och miljönämnden har nu getts
tillfälle att yttra sig över dessa.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden vidhåller det som har anförts i tidigare yttrande. Miljönämnden har inget ytterligare
att tillägga än det som redan har framkommit av handlingarna.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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