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1 Sammanfattning  

Stena Recycling AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken 

(1998:808) hos Länsstyrelsen i Skåne län för ny avfallshanteringsverksamhet i 

Eslöv. Nuvarande verksamhet ligger i centrala Eslöv, men planeras att flyttas till 

den framtida fastigheten Städet 5. Fastigheten ligger inom ett etablerat industri-

område i den sydöstra delen av Eslöv. 

Stena Recyclings verksamhet i Eslöv antas medföra en betydande miljöpåverkan 

enligt 6 § 1 pkt i miljöbedömningsförordningen (2017:966). Detta samrådsun-

derlag ligger till grund för ett avgränsningssamråd. Synpunkter från samrådet 

kommer att beaktas och inarbetas i tillståndshandlingarna med tillhörande tek-

nisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Stena Recycling har för befintlig anläggning tillstånd enligt miljöbalken för lag-

ring av icke-farligt samt farligt avfall, sortering av icke-farligt avfall samt åter-

vinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning. Den planerade verk-

samheten kommer i huvudsak att motsvara den befintliga.  

Verksamhetens placering inom ett etablerat industriområde gör att den inte 

kommer att påverka några riksintressen eller fornlämningar. Bullerpåverkan, 

som främst kommer från transporter och maskiner, bedöms som liten. Miljöpå-

verkan från utsläpp till luft kommer att vara samma som i nuläget och kommer 

att beräknas i detalj i den kommande MKB:n.  

Recipient för dagvattnet från fastigheten kommer att vara sjön Långakärr i  

Natura 2000-området Abullahagen, som gränsar till industriområdet. Sjön utgör 

inte en Natura 2000-naturtyp. Sjön avrinner i Bråån. Hänsyn till Natura 2000-

området och till Brååns miljökvalitetsnorm (MKN) krävs innan den planerade 

verksamheten tas i drift. Dagvattenhantering och skyddsåtgärder kommer att 

utredas vidare och redovisas i kommande dagvattenutredning och MKB. En 

släckvattenutredning och en brandriskanalys kommer också utföras och resulta-

tet kommer inkluderas i MKB:n. 
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2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare: 

 

Stena Recycling AB  

Adress: 

 

Kommande adress: Grävmaskinsvägen 6  

Organisationsnummer: 

 

556132-1752 

Fastighetsbeteckning: 

 

Kommande fastighetsbeteckning: Städet 5 

Kontaktperson: 

 

Per-Åke Svensson 

Telefon: 

 

010-445 69 51 

Email: perake.svensson@stenarecycling.se 

Verksamhetskod: 90.100, 90.70, 90.50 och 90.30 

Prövningsnivå: 

 

Tillståndsplikt B 

Tillståndsgivande myndighet: 

 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Tillsynsmyndighet: 

 

Miljö & Samhällsbyggnad – Eslövs kommun 
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3 Inledning 

3.1 Bakgrund och syfte 

Stena Recycling är ett avfallshanterings- och återvinningsföretag som grundades 

1939 av Sten A Olsson. Stena har 1600 medarbetare och närmare 90 anlägg-

ningar i Sverige. Företaget är en del av Stenasfären och hanterar 3,4 miljoner 

ton material årligen.  

En av Stena Recyclings anläggningar ligger idag i centrala Eslöv. Verksamheten i 

Eslöv startade på 1950-talet på fastigheten Forellen 1 samt Gäddan 41 där den 

än idag bedrivs. Fastigheten Gäddan 41, som ägs av Stena, är utpekad i kom-

munens översiktsplan som en del av ett stadsomvandlingsområde med blandad 

bebyggelse. Eslövs kommun och Stena har kommit överens om ett bytesavtal 

mellan fastigheten Gäddan 41 och del av Städet 4 plus del av Eslöv 54:2, som 

tillsammans kommer att bli Städet 5.  

Stena Recycling har nu för avsikt att ansöka om tillstånd för att möjliggöra lag-

ring av icke-farligt samt farligt avfall, sortering av icke-farligt avfall samt åter-

vinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning inom framtida fastig-

heten Städet 5.  

3.2 Gällande tillstånd  

Stena Recyclings verksamhet i Eslövs kommun bedrivs idag med stöd av ett till-

stånd enligt miljöbalken (1998:808) beslutat av Länsstyrelsen i Skåne län  

1982-03-05. Tillståndet omfattar maskinell bearbetning av skrot enl. 2.1.34 i  

bilaga A till miljöskyddsförordningen (1981:574). 2005-07-07 fick verksamheten 

tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne län för sortering, mellanlagring & omlastning 

av avfall, SNI-kod 90.002-1, 90.002-2 och 90.002-4. Miljö & Samhällsbyggnad i 

Eslövs kommun har meddelat tillstånd för mellanlagring av farligt avfall enligt 

miljöbalken, 9 kap 6§ & 21§ förordningen (1998:899), 2010-05-10.  

Datum Dnr Beslutsmyndighet Beslutet avser 

1982-03-05 11.1821-

4858-81 

Länsstyrelsen i f.d.  

Malmöhus län 

Maskinell bearbetning 

av skrot enl. 2.1.34 i 

bilaga A till miljö-

skyddsförordningen 

(1981:574) 

2005-07-07 551-33213-04 Länsstyrelsen 

Skåne 

Sortering, mellanlag-

ring & omlastning av 

avfall SNI-kod 90.002-

1, 90.002-2 och 

90.002-4 



 

 

     
 10  SAMRÅDSUNDERLAG 

2010-05-10 Mi 2010-360 Eslövs kommun, 

Miljö & Samhälls-

byggnad 

Mellanlagring av farligt 

avfall enl. Miljöbalken 9 

kap 6§ & 21§ förord-

ningen (1998:899) 

 

3.3 Samrådets omfattning  

I enlighet med miljöbalkens bestämmelser ska den som avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd eller tillåtlighet enligt mil-

jöbalken, samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, särskilt berörda, 

andra myndigheter samt övriga intressenter som kan komma att beröras av pla-

nerad verksamhet. 

Stena Recyclings verksamhet i Eslöv antas medföra en betydande miljöpåverkan 

enligt 6 § 1 pkt i miljöbedömningsförordningen (2017:966). Verksamheten om-

fattas av verksamhetskod 90.100, 90.70, 90.50 och 90.30 i miljöprövningsför-

ordningen (2013:251) för vilka gäller tillståndsplikt B (29 kap. 40§, 42§, 50§, 

48§).  

För en verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 

ett Natura 2000-område krävs ett Natura 2000-tillstånd, enligt 7 kap 29 § miljö-

balken. I de fallen ska alltid ett avgränsningssamråd hållas och en fullständig 

MKB tas fram. Därmed behöver undersökningssamråd inte genomföras varför 

Stena Recycling har valt att direkt genomföra avgränsningssamråd. 

Samrådet syftar till att i ett tidigt skede i tillståndsprocessen inhämta uppgifter 

och synpunkter som kommer att ligga till grund för ansökningshandlingar och 

miljöbedömning. Framförda synpunkter kommer att beaktas och inarbetas i till-

ståndshandlingarna med tillhörande teknisk beskrivning och miljökonsekvens 

beskrivning.  

Stena Recycling kommer att genomföra ett avgränsningssamråd i enlighet med 

miljöbalken. Ett muntligt samråd kommer att genomföras med Länsstyrelsen i 

Skåne län samt Eslövs kommun. Med övriga särskilt berörda, andra myndigheter 

samt övriga intressenter som kan komma att beröras av planerad verksamhet 

kommer samrådet att ske skriftligt. Allmänheten kommer att informeras genom 

en kungörelse i dagspress där allmänheten inbjuds att begära ut handlingar och 

inkomma med synpunkter.  
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4 Verksamhetsbeskrivning  

4.1 Nuvarande verksamhet 

 

Figur 1 Nuvarande verksamhet inom fastigheten Gäddan 41 (Bildkälla: Lantmäteriet)  

Nuvarande verksamhet är lokaliserad i centrala Eslöv inom fastigheten Gäddan 

41. Verksamheten omfattar insamling, återvinning, bearbetning och förädling av 

järn, metaller, papper, plast, elektronik, farligt avfall och övrigt verksamhetsav-

fall. Bolaget tillhandahåller kundanpassad service med helhetslösningar, specia-

listkompetens, rådgivning, utbildningar, utrustning, emballage, transportmärk-

ning, specialtjänster som sortering, sanering, rivning, analyser med mera.  

Stena Recycling AB i Eslöv omhändertar industrins, kommunens, handelns och 

allmänhetens avfall, där järn- och metallskrot är de dominerande fraktionerna 

men även batterier förekommer. Eslöv är en omlastningsfilial vilket innebär att 

någon egentlig bearbetning av materialet ej sker utan skickas till några av Ste-

nas bearbetningsfilialer. De framtagna återvinningsråvarorna avyttras främst till 

återvinning, återanvändning samt förbränning. 

Bolagets verksamhetsledningssystem innefattar kvalitet- ISO 9001:2000, Miljö- 

ISO 14001:2004, och Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001:2007. 

4.2 Planerad verksamhet  

Den planerade verksamheten kommer att ha samma omfattning och samma in-

riktning som den nuvarande. Den kommer att omfatta lagring av icke-farligt 

samt farligt avfall, sortering av icke-farligt avfall samt återvinning av icke-farligt 

avfall genom mekanisk bearbetning. Den planerade verksamheten kommer att 

vara inriktad på papper, plast, järn, metall och alternativa råvaror. Farligt avfall 

inom anläggningen kommer att lagras endast i väntan på att den s.k. slingbilen 
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till Malmö alternativt Kristianstad kommer förbi och plockar upp avfallet på väg 

mot annan anläggning.  

 

Figur 2 Planerad verksamhet inom fastigheten Städet 5 (Bildkälla: Lantmäteriet) 

Planen är att dela upp den befintliga fastigheten i två, där Stena kommer att an-

vända den östra delen (se Figur 3). Fastigheten angränsar i norr till Maskinvä-

gen, i öster till Grävmaskinsvägen och i väst till Åkerivägen. Befintliga byggna-

der kommer att behållas och ett kontor i anslutning till Grävmaskinsvägen i ös-

ter kommer att byggas. All ej hårdgjord yta förväntas asfalteras. 

 

Figur 3 Situationsplan som visar (i rött) var den nya gränsen för fastigheten ska gå. Be-

fintlig anslutning för dagvatten till det kommunala ledningsnätet är inringat 

i grönt. 
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4.2.1 Processer 

Materialen som kommer in i anläggningen vägs och genomgår en mottagnings-

kontroll avseende kvalitet och säkerhet samt eventuellt miljöfarligt och ovidkom-

mande material. Därefter sorteras materialet och placeras på avsedd plats inom 

anläggningen. Gårdspersonalen har tillgång till läsplattor för att läsa eller lägga 

in information om det aktuella avfallspartiet, godkänna leveranser och omklassa 

materialet. Alla processerna beskrivs i detalj i Figur 4–Figur 7. 

 

Figur 4 Process för mottagning och intransport 

 

 

Figur 5 Process för järn, metall och rostfritt  

 

 

Figur 6 Process för papper, plast och alternativa råvaror 

 

 

Figur 7 Process för lagerhållning farligt avfall 
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4.3 Avfall  

Stena Recyclings huvudsakliga verksamhet är mottagning och lagerhållning av 

avfall och farligt avfall innan borttransport för vidare behandling. Tabell 1 och 

Tabell 2 visar mottagna mängder avfall och farligt avfall 2019 för den befintliga 

anläggningen i Eslöv. Den tekniska beskrivningen kommer att inkludera upp-

skattade mängder för varje avfall fraktion i den planerade verksamheten men 

generellt beräknas fördelningen mellan de olika fraktionerna att vara desamma 

som idag.  

Tabell 1 Mottagna mängder avfall 2019 för den befintliga anläggningen. Prövningskoder 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap. gällande Mekanisk 

bearbetning och sortering samt Lagring som en del av att samla in avfall. 

Avfalls-

fraktion  

Mottagna mängder 

2019 (ton/år) 

Uppskattad 

mängd ny  

anläggning 

Prövningskod 

Järn 6193 

25 000 ton/år Tillståndsplikt B  

verksamhetskod 

90.100  

 

verksamhetskod 

90.70  

 

verksamhetskod 

90.30 

Metaller 229 

Rostfritt 430 

Returpapper 9473 

50 000 ton/år 

Plast 2915 

Alternativa 

råvaror 

3052 

Däck 18 

 

Tabell 2 Mottagna mängder farligt avfall 2019 för den befintliga anläggningen. Prövnings-

koder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap. gällande Lag-

ring av farligt avfall som en del av att samla in det.  

Avfallsfraktion  Mottagna mängder 

2019 (ton/år) 

Uppskattad 

mängd ny  

anläggning 

Prövningskod 

Transformatorer 

(trafo) 

91 

400 ton/år  

Tillståndsplikt B 

verksamhets-

kod 90.50 Batterier 90 
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Waste Electrical 

and Electronic 

Equipment (WEE) 

10,5 

Förorenat vatten 8 

Oljeavskiljaravfall 1 

 

4.4 Kemikalier  

Inom verksamhetens område kommer lagring av alla kemikalier att ske i kemi-

kalieförråd avsett för ändamålet. Kemikalier kommer endast att användas och 

hanteras i mindre mängder och främst till eventuell smörjning och annat under-

håll. Stena Recycling kommer att hålla uppdaterad kemikalielista och rutiner för 

egen kontroll och dokumentation.  

Diesel till arbetsmaskiner lagras separat i och hanteras i en dubbelmantlad tank. 

4.5 Energi- och vattenanvändning 

Framtida energianvändning för den planerade verksamheten har uppskattats till 

200 000 kWh/år. El kommer att användas till balpressutrustning samt belysning.  

Det finns inget behov av vattenanvändning för återvinnings- och lagringsverk-

samheten. Kommunalt dricksvatten används endast i kontorsdelen. 

4.6 Transporter  

Transporterna till och från verksamheten kommer i huvudsak att ske med last-

bil. Mestadels kommer transporterna att gå via väg 113 som är en större trafik-

led vilken bland annat ansluter till E22 i söder. Väg 113 är även utpekad led för 

farligt gods. 

Transporter till och från den befintliga anläggningen i Eslöv uppgick till ca 4000 

år 2019. Vid planerad verksamhet på fastigheten Städet 5 förväntas transpor-

terna uppgå till samma nivå.  

Maskinparken kommer med största sannolikhet att utgöras av en materialhante-

rare, två lastmaskiner och en truck. Samtliga drivs med diesel. 

4.7 Dagvattenhantering  

Ytavrinningen sker generellt från öster till väster (se Figur 8) och befintlig an-

slutning för dagvatten till det kommunala ledningsnätet är i Maskinvägen (se Fi-

gur 3). Recipient för dagvatten är sjön Långakärr i Abullahagen. Ritning över 
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befintliga dagvatten- och dränledningar för fastigheten anger att det i det västra 

delen av området finns/har funnits en "bensin- och slamavskiljare" vars ungefär-

liga läge markerats i Figur 8. I ritningen ses även en damm strax utanför fastig-

hetens sydvästra hörn, denna ses dock inte på några flygfoton och antas därför 

inte finnas kvar. Utöver denna finns i dagsläget ingen fördröjning eller rening av 

dagvattnet. 

 

Figur 8  Karta som visar ytavrinning vid befintliga förhållanden (Karta från SCALGO Live). 

Lila streck tillsammans med ljusblå pilar visar avrinningsstråken och avrin-

ningsriktningen. Röd stjärna indikerar ungefärligt läge för bensin- och  

slamavskiljare som benämns i rörnätsplanen för fastigheten.  

4.7.1 Krav i detaljplan och från ledningsägare 

Befintlig detaljplan från 1979 anger inga krav på dagvattenhantering. Det anges 

i detaljplanen att ett fördröjningsmagasin skulle anläggas i det nordvästra hör-

net i korsningen Maskinvägen/Grävmaskinsvägen men något magasin ses inte i 

ritning av befintliga ledningar.  

VA SYD äger ledningsnätet i Maskinvägen och Grävmaskinsvägen och de har till-

frågats om de har några önskemål på utflöde eller läge på ny servis. Dessa öns-

kemål kommer att beskrivas i det fortsatta utredningsarbetet. 

4.7.2 Planerad dagvattenhantering 

Befintliga dagvattenledningar på fastigheten ska kopplas bort från den västra 

delen och läggas om för ny anslutning.  

Dagvattenbrunnar kommer att samla upp dagvattnet från de asfalterade ytorna 

och därefter leda vattnet via en oljeavskiljare innan anslutning till ny servis. 

Takdagvatten ska också ledas in i dagvattensystemet men först efter oljeavskil-

jaren, detta för att det relativt rena takdagvattnet inte ska belasta oljeavskilja-

ren. Dagvattensystemet ska ha en avstängningsfunktion. 
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Den kommande MKB:n kommer att inkludera en dagvattenutredning som ska 

beskriva den planerade dagvattenhanteringen i detalj, med flöden, volymer och 

en föroreningsanalys.  

4.8 Släckvattenhantering  

En släckvattenutredning kommer att tas fram i det kommande arbetet med till-

ståndsansökan. Utredningen kommer att beskriva den volym släckvatten som 

behöver hanteras i området och bygger på uppgifter om dimensionerande 

brand. Dimensionerande brand bedöms i dagsläget endast omfatta brand inne i 

en hallbyggnad där hantering av returpapper och plast sker.  

Den volym som beräknas behöva omhändertas motsvarar en släckinsats där 900 

liter/ minut påförs i 60 minuter vilket ger 54 m³. Denna volym kommer att rinna 

ut på hårdgjorda ytor och bör hanteras i fortsatt utredning för regnvatten och 

dagvatten. 

Brandvatten och släckvatten definieras enligt följande: 

› Brandvatten – Det vatten som används för räddningsinsats, rent vatten från 

strålrör. 

› Släckvatten – Förorenat vatten som produkt av släckinsats. Volymen släck-

vatten är generellt något mindre än brandvattnet, främst som resultat av 

vatten som förångas. 
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5 Lokalisering 

5.1 Alternativa lokaliseringar 

Stena Recycling har tidigare studerat andra möjliga lokaliseringar tillsammans 

med Eslövs kommun. Valet av fastighet är resultatet av flera års förhandlingar 

med Eslövs kommun. 

5.2 Nollalternativet  

Om Stena Recycling inte får möjlighet att flytta sin verksamhet, kommer miljö-

påverkan att bli densamma som i nuläget. Eslövs kommun har en omfattande 

utvecklingsstrategi för området där den nuvarande verksamheten ligger, som 

inte kan genomföras om verksamheten inte flyttas till fastighet Städet 5. 
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6 Områdesbeskrivning  

6.1 Översikts- och detaljplan 

Enligt översiktsplanen för Eslövs kommun, Eslöv 2035, som antogs av kommun-

fullmäktige 28 maj 2018, ska Eslövs stad fortsätta utvecklas baserat på nya ut-

vecklingsstrategier. Strategierna inkluderar bland annat förtätning och nya bo-

stadsområden, starkare koppling till rekreativa stråk ut i landskapet genom 

kopplade cykelstråk som tillgängliggör Eslöv, omkringliggande byar och rekrea-

tionsområden och ny grönstruktur. Fastigheten Städet 5 ligger inom ett etable-

rat industri-/verksamhetsområde som enligt översiktsplanen har stor förtät-

ningspotential. Där finns en stor bredd av verksamheter med olika störnings-

grad, från storskalig livsmedelsindustri till mindre hantverksföretag. Miljöstö-

rande och transportintensiva verksamheter som kräver stora ytor är lämpliga 

inom området (Eslövs kommun, 2018). 

Städet 5 ingår i detaljplanen S189 som upprättades i januari 1979 och revidera-

des i mars 1979. Området betecknas som mark som ska användas för industri-

ändamål.  

6.2 Riksintressen  

Eslövs stadscentrum och ett stort område sydväst om staden omfattas av riksin-

tresse för kulturmiljövård (se Figur 9), som inkluderar spår av vägsträckningar, 

markanvändning och bebyggelse från tiden före järnvägens tillkomst och det 

nya samhällets tidigaste skeden.  

Söder om staden finns riksintresse för naturvård Bråån, som inkluderar Natura-

2000 området Abullahagen och sjön Långakärr, som är dagvattenmagasin för 

dagvatten från en stor del av östra Eslöv.  

Genom staden passerar Rååbanan och Södra stambanan som är riksintresse för 

kommunikationer. 
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Figur 9 Riksintressen i Eslövs Stad (Bildkälla: Eslövs kommun, 2021) 

6.3 Skyddade områden  

6.3.1 Natura 2000 

Betesmarksområdet Abullahagen, lokaliserat i den sydöstra kanten av Eslövs 

stad (se Figur 10), är skyddat som Natura 2000-område enligt 7 kap 28 § miljö-

balken. För Abullahagen gäller både fågeldirektivet samt art- och habitatdirekti-

vet. 
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Figur 10  Natura 2000 området Abullahagen (Bildkälla: Eslövs kommun, 2021) 

Eftersom området ligger nära Eslövs centrum är det viktigt för friluftsliv och är 

välbesökt och även utnyttjat för naturundervisning. Abullahagen har förutom 

höga floristiska och faunistiska värden (innehåller 250 olika växtarter) även 

höga kulturvärden i form av ett järnåldersgravfält. Området är en känd svamp-

lokal med flera rödlistade svampar och inkluderar naturtyperna kalkgräsmark, 

silikatgräsmark, hed och enbuskmark, fuktig gräsmark, kärr och gungfly. 

Inom Abullahagen finns sjön Långakärr, som inte utgör Natura 2000-naturtyp. 

1974 dämdes sjön vid utloppet för att minska igenväxningen men 1986 blev 

sjön dagvattenrecipient och började åter växa igen. Sjön är kraftigt övergödd 

och sedimenten visar höga halter av tungmetaller. 

Enligt Abullahagens bevarandeplan är förändringar i områdets hydrologi både 

inom och utanför området ett av de största hoten för områdets naturtyper och 
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Natura 2000-arter. Förändrad vattenkemi och försämring av vattenkvaliteten 

genom till exempel utsläpp av föroreningar i vattendrag får inte ske.  

Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område 

kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 28§ miljöbalken. Detta gäller 

oavsett om ingreppet sker inom eller utanför ett Natura 2000-område.  

6.3.2 Naturreservat 

Abullahagen är sedan 1994 skyddad som naturreservat. Abullahagen har föru-

tom stora naturvärden också stort geovetenskapligt värde eftersom det är en 

punkt där två glaciala avlagringar möts. Området har också stort kulturhistoriskt 

och markhistoriskt värde.  

6.4 Kulturmiljö 

För Eslöv är kulturmiljön en förutsättning för kommunens identitet och attrakti-

vitet. Med kulturmiljö menas den miljö som påverkas av människor och det kan 

vara enskilda byggnader eller landskap, stad eller land, industrier eller parker.  

Eslövs kommun är rik på varierande och upplevelsemässiga kulturmiljöer som 

Eslövs kompakta lilla stenstad, bymiljöer, stationssamhällen, slott och kvarnmil-

jöer som alla berättar om Eslövs historia och utveckling.  

Det finns inga fornlämningar inom fastigheten Städet 5 men de fornlämningar 

och övriga kulturlämningar som finns i det omgivande området är listade i Tabell 

3 och visas i Figur 11.  

Tabell 3 Lämningar inom Eslövs stad som finns i närheten av fastigheten Städet 5. (Källa: 

Riksantikvarieämbetet, 2021) 

Lämningsnummer  Antikvarisk bedömning Lämningstyp 

L1988:4170 Fornlämning Hällristning 

L1988:4141  Fornlämning Gravfält 

L1988:4056 Fornlämning Stensättning 

L1989:9757 Möjlig fornlämning Bytomt/gårdstomt  

L1988:4249 Övrig kulturhistorisk lämning Övrigt  

L1988:4248 Övrig kulturhistorisk lämning Övrigt  

L1988:4118 Övrig kulturhistorisk lämning Övrigt  
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Figur 11  Lämningar inom Eslövs stad som finns i närheten av fastigheten Städet 5. (In-

formation togs från Riksantikvarieämbetets öppna data 2021-02-02) 
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7 Bedömningsgrunder 

7.1 De allmänna hänsynsreglerna 

Målet med miljöbalkens hänsynsregler är att förebygga negativa effekter av 

verksamheter. Alla verksamheter som omfattas av miljöbalken måste kunna visa 

att de uppfyller dessa regler. Hänsynsreglerna finns i 2 kap. miljöbalken: 

1 Bevisbörderegeln. Den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 

visa att hänsynsreglerna följs. Likaså har verksamheten ansvar för att åter-

ställa eventuella skador. 

2 Kunskapskravet. Verksamheten ska bedrivas på ett bra sätt både ur miljö-

synpunkt och ur ett hälsoperspektiv. Det innebär att man måste ha den 

kunskap om verksamheten och dess påverkan som krävs för att en säker 

drift ska vara möjlig. 

3 Försiktighetsprincipen. Man måste vidta de skyddsåtgärder som behövs för 

att verksamheten inte ska skada miljön eller människors hälsa. Bästa möj-

liga teknik ska användas för att begränsa påverkan från verksamheten. 

4 Produktvalsprincipen. Kemikalier som används eller säljs ska bytas ut mot 

produkter som är mindre farliga om detta är möjligt. 

5 Hushållnings- och kretsloppsprincipen. Hushållning med råvaror och energi. 

Möjligheter för återanvändning eller återvinning ska utnyttjas. I första hand 

ska förnyelsebar energi användas. 

6 Lokaliseringsprincipen. Den plats som man väljer ska vara lämplig för ända-

målet. Med det menas att de störningar som företaget kan orsaka, till ex-

empel buller och utsläpp, inte får ge upphov till olägenheter för människor 

eller miljön. 

7 Skälighetsregeln. Skälighetsregeln innebär att hänsynsreglerna i miljöbal-

ken ska tillämpas i den utsträckning att det inte kan anses orimligt att upp-

fylla dem. Vid rimlighetsbedömningen ska nyttan av skyddsåtgärderna jäm-

föras med kostnaderna. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motive-

rade utan att vara ekonomiskt orimliga. 

7.2 Vattendirektivet  

Vattendirektivet, eller ramdirektivet för vatten, trädde i kraft december 2000 

och fastslår en ram för den europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete 

(EU:s vattendirektiv (2000/60/EG)). Vattendirektivet gäller EU:s ytvatten (sjöar 

och vattendrag), grundvatten och kustvatten och syftet är att alla EU-

medlemmar ska ta hand om vattenresurserna så att kommande generationer 

ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.  
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EU:s vattendirektiv infördes i svensk lagstiftning år 2004 genom 5 kap. miljöbal-

ken, förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och 

förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.  

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år där underla-

get används för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, 

fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå 

god vattenkvalitet. I vattendirektivet ingår 33 prioriterade ämnen s.k. PRIO-

ämnen. Listan är baserad på den risk som ämnet utgör för det akvatiska ekosy-

stemet samt för människors hälsa. 

7.3 Miljömål  

7.3.1 Nationella miljökvalitetsmål  

De nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 

som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen består idag av ett genera-

tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 14 etappmål. Vid behov gör länsstyrelserna 

regionala anpassningar av de nationella miljökvalitetsmålens preciseringar och 

etappmål. 

De nationella miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planerade åtgärder och 

som kommer att beskrivas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen är: 

› Begränsad klimatpåverkan 

› Frisk luft  

› Bara naturlig försurning 

› Giftfri miljö 

› Levande sjöar och vattendrag 

› God bebyggdmiljö  

› Ett rikt växt- och djurliv 

› Ett rikt odlingslandskap 

De nationella miljökvalitetsmål som inte bedöms beröras är:  

› Skyddande ozonskikt 

› Säker strålmiljö 

› Ingen övergödning 

› Grundvatten av god kvalitet 

› Hav i balans samt levande kust och skärgård 

› Myllrande våtmarker 
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› Levande skogar 

› Storslagen fjällmiljö 

7.3.2 Regionala och lokala miljömål 

Eslövs kommun tog 2016 fram ''Eslövs miljömålsprogram'', med syftet att verka 

för att uppnå de nationella miljömålen och bidra till en ekologiskt hållbar ut-

veckling. Programmet har fem fokusområden: 

› Ekokommunen Eslöv 

› Energi och klimat 

› Giftfritt 

› God vattenstatus 

› Planera hållbart 

7.4 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel (5 kap. MB) som beskriver den 

lägsta godtagbara miljökvaliteten inom följande områden: mark, vatten, luft el-

ler miljö i övrigt. Miljökvalitetsnormen som kommer att beaktas inför åtgärder 

gällande den aktuella verksamheten är de normer som gäller för vatten och luft. 

Eventuell påverkan på dessa kommer att beskrivas mer i detalj i miljökonse-

kvensbeskrivningen. 

När det gäller miljökvalitetsnormer för luft, finns det idag normer för kvävedi-

oxid, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), 

benso(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Det finns inga miljökvalitets-

normer för ytvatten i sjön Långakärr men det finns för områdets grundvattenfö-

rekomst Eslöv-Flyinge och ytvattenförekomsten Bråån som avvattnar sjön.  

7.4.1 Grundvattenförekomst Eslöv – Flyinge  

Eslöv-Flyinge grundvattenförekomst är en sedimentär bergförekomst med en 

bedömd uttagsmöjlighet på 20 000 – 60 000 l/h. Dess kvantitativa och kemiska 

status är god och miljökvalitetsnormerna enligt Vatteninformationssystem Sve-

rige (VISS) är att status ska vara fortsatt god. 

Förekomsten bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status till år 2027, med 

avseende på nitrat, bekämpningsmedel, klorid och PFAS. Enligt påverkansbe-

dömningen av grundvatten som genomfördes 2018 uppskattas den potentiella 

föroreningsbelastningen av nitrat och bekämpningsmedel från jordbruk, av klo-

rid från saltade vägar och av PFAS från brandövningsplatserna Eslöv, Revinge 

och Räddningsverkets skola i Revinge vara betydande. 
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Figur 12  Grundvattenförekomst Eslöv-Flyinge markerad med turkos (Bildkälla: VISS, 

2021a) 

7.4.2 Ytvattenförekomsten Bråån: Kävlingeån-Damm i 
Rolfsberga 

Bråån utgör ytvattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten. Vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status. Ån är framförallt 

påverkad av övergödning, men då ån är rätad och rensad är även morfologi och 

hydrologi påverkade. Vattenförekomsten har också problem med miljöfarliga 

ämnen som bedöms under ekologisk status då ett eller flera så kallade särskilda 

förorenande ämnen (SFÄ) är uppmätta i halter över gränsvärden. Klassningen 

av näringsämnen visar att ån är näringspåverkad.  

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av bromerad difenyle-

ter (PBDE), kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
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Figur 13 Ytvattenförekomsten Bråån: Kävlingeån-Damm i Rolfsberga (Bildkälla: VISS, 

2021b) 
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8 Förväntad miljöpåverkan vid normal 
drift 

8.1 Utsläpp till luft 

Emissioner till luft i form av bland annat koldioxid (CO₂), kväveoxider (NOX), 

svaveloxider (SOX) och partiklar, kommer att genereras vid transporter till och 

från anläggningen samt vid drift av arbetsmaskiner inom anläggningen.  

Bolaget är en länk i kedjan för en hållbar hantering av avfall, där bolaget följer 

klimatfrågan och utvecklingen genom sitt engagemang. Maskinparken utgörs av 

en materialhanterare, två lastmaskiner och en truck. Alla maskiner inom  

maskinparken drivs i dagsläget med diesel men en övergång till renare driv- 

medel och en modernare maskinpark ligger inom bolagets strävan efter ett to-

talt minskat utsläpp. I den planerade verksamheten förväntas transporterna 

uppgå till ca 4000 per år.  

Beräknade utsläpp från transporter och maskiner kommer att redovisas i kom-

mande MKB. 

8.2 Utsläpp till vatten  

8.2.1 Dagvatten  

När Stena Recycling tar över fastigheten Städet 5 förväntas föroreningshalterna 

i dagvattnet öka jämfört med de befintliga halterna (se Tabell 4). En oljeavskil-

jare kan minska en del av föroreningshalterna men de är ändå högre än befint-

ligt inom verksamhetsområdet vid kommande fastigheten Städet 5. Eftersom 

den ökade arealen av hårdgjorda ytor på fastigheten gör att avrinningen ökar 

kommer även mängden föroreningar att öka eftersom det är totalt sett mer  

förorenat vatten som lämnar området. 

Tabell 4 Uppskattade föroreningshalter (µg/l) vid befintlig och framtida markanvändning. 

Ämne Föroreningshalter (µg/l)  
Befintligt Framtida utan 

oljeavskiljare  
Framtida med 
oljeavskiljare 

P 84 310 290 

N 1600 2300 2200 

Pb 2,4 18 16 

Cu 15 52 52 

Zn 22 230 210 

Cd 0,3 0,57 0,57 

Cr 4,6 7,9 7,9 

Ni 3,1 7,5 7,1 

SS 10000 84000 71000 

BaP 0,018 0,089 0,084 
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Dagvattenutredningen i sin helhet inklusive eventuella åtgärder kommer att in-

kluderas i den kommande MKB:n. 

8.2.2 Släckvatten  

En släckvattenberäkning kommer utföras och den kommer att ingå som en del 

av arbetet inför tillståndsansökan. Bedömningen är att släckvatten kan hanteras 

inom området genom skyddsåtgärder. Grunden för bedömningen är att ingen av 

de produkter som används är klassificerade som brandfarliga, dvs. att flera av 

bolagets produkter och råvaror inte brinner förutom pappersåtervinningen. Ris-

ken för brand i anläggningen utom pappersåtervinningen är således som ut-

gångspunkt låg och skulle brand mot förmodan uppstå kvarstår faktum att ma-

joriteten av produkter inom verksamheten inte brinner. Behovet av utrymme för 

släckvatten är således litet. En möjlighet till uppsamling av släckvatten för att 

förhindra utsläpp vid en eventuell brand kommer att ses över. 

8.3 Natura 2000 

I Natura 2000-områdets bevarandeplan anges att de största hoten för områdets 

naturtyper och Natura 2000-arter bland annat är: 

› Gödsling eller annan tillförsel av näringsämnen (till exempel gödsling, kalk-

ning, kväveläckage från omgivande marker, spridning av rötslam, stödut-

fodring m.m.) som skadar mark och vegetation.  

› Förändringar i områdets hydrologi både inom och utanför området genom 

till exempel markavvattning.  

› Förändrad vattenkemi och försämring av vattenkvaliteten genom till exem-

pel utsläpp av föroreningar i vattendrag, försurning eller eutrofiering. 

Befintlig recipient för dagvattnet från verksamhetsområdet liksom kommande 

recipient för fastigheten Städet 5 är sjön Långakärr. Sjön är inte Natura 2000-

naturtyp men den tillhör Natura 2000-området Abullahagen som ligger strax 

sydväst om fastigheten. Därifrån rinner vattnet via Eslövsbäcken och Ellinge re-

ningsverk till Bråån vid Eslövs golfbana.  

Baserat på punkterna från Natura 2000-områdets bevarandeplan samt miljökva-

litetsnorm (MKN) för Bråån, som beskrivs i avsnitt 7.4, krävs att hänsyn tas till 

områdets vattenmiljö. Verksamhetens inverkan på både förändring i dagvatten-

flöde och dagvattenkvalitet behöver undersökas. Förväntad påverkan och förslag 

till skyddsåtgärder kommer att analyseras mer i kommande MKB. 

Dagvattenflödet, föroreningshalterna och föroreningsmängderna förväntas öka 

efter att Stena Recycling tar över Städet 5 på grund av den ökade mängden 

hårdgjorda ytor. Den eventuella negativa påverkan på områdets vattenmiljö be-

döms dock inte medföra att avfallshanteringen inom verksamheten påverkar  

Natura 2000-naturtyper och de arter som Natura 2000-området avser att 

skydda. 
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8.4 Buller 

Den planerade verksamheten kommer att generera begränsad bullerpåverkan 

på omgivningen. Buller kommer att uppkomma från samma typ av bullerkällor 

som den befintliga verksamheten, dvs. främst från transporter till och från an-

läggningen samt från arbetsmaskiner inom anläggningen. Den planerade verk-

samheten kommer dock att ha en större del inomhus, vilket minskar påverkan 

till omgivningen. 

Momentant buller kan uppkomma i samband med hantering av containers i an-

sökt verksamhet, men den kommer att etableras inom ett befintligt industriom-

råde som inte har några störningskänsliga områden och som har drifttider mel-

lan 06.00-16.00. 

8.5 Brandrisk och säkerhet  

En brandriskanalys kommer utföras och den kommer att ingå som en del av ar-

betet inför tillståndsansökan. 
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9 Fortsatt arbete 

När samrådet är klart ska en ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram. Dessa ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdele-

gationen utreder ansökan, hämtar in synpunkter från andra myndigheter och all-

mänheten och tar slutligen ett beslut om tillstånd. 
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10 Miljökonsekvensbeskrivning  

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ingå i en an-

sökan om tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken. Syftet 

med en MKB är att ge en samlad bedömning av de direkta och indirekta effekter 

som en verksamhet eller en åtgärd kan ha på människors hälsa och på miljön. 

Konsekvenserna av verksamhetens effekter ska bedömas och skyddsåtgärder 

ska redovisas. Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter på 

människors hälsa och miljön vara möjlig att utläsa. 

I nuläget föreslås MKB omfatta bl.a. följande: 

› Administrativa uppgifter  

› Icke-teknisk sammanfattning 

› Inledning/Bakgrund 

› Syfte/Avgränsningar   

› Samråd 

› Verksamhetsbeskrivning  

› Områdesbeskrivning 

› Bedömningsgrunder   

› Förväntad miljöpåverkan vid normal drift  

› Utsläpp till luft  

› Utsläpp till vatten 

› Natura 2000 

› Buller 

› Brandrisk och säkerhet   

› Förslag till skyddsåtgärder 

› Samlad bedömning/Kumulativa effekter  

› Referenser  
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