
1 
 

STENA RECYCLING AB 

SAMRÅDSUNDERLAG 

Tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken. 

 

2022-01-26 

 

   



2 
 

SAMRÅDSUNDERLAG 

Tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken 

 

KUND 

Stena Recycling AB 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Box 574  

WSP Sverige AB 

Tel: +46 10 7225000 

 

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Peter Malmquist, 010 - 445 8032, peter.malmquist@stenarecycling.se 

Karolina Litmark, 010 - 445 21 02, karolina.litmark@stenarecycling.se 

Linda Rosqvist, 010-722 54 28, linda.rosqvist@wsp.com 

 

  
Uppdragsnamn 

Stena Kristianstad - tillståndsprövning 9 kap MB 

Uppdragsnummer 

10324717 

Författare 

Åsa Gialitakis och Linda Rosqvist 

Granskat av: Jenny Pettersson 

Datum 

2022-01-26 

Ändringsdatum 

      

 

Granskad av 

      

 

Godkänd av 



3 
 

INNEHÅLL 

INLEDNING 5 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 5 

BAKGRUND 6 

VERKSAMHET 6 

ALLMÄNT 6 

AVFALLSVERKSAMHET 7 

VATTENVÅRD 19 

SKÖTSEL AV OMRÅDET 21 

LOKALISERING OCH OMGIVNING 22 

LOKALISERING AV ANLÄGGNINGEN 22 

PLANFÖRHÅLLANDEN 25 

BIOSFÄROMRÅDE - KRISTIANSTADS VATTENRIKE 26 

ALTERNATIV LOKALISERING 27 

MILJÖNS KÄNSLIGHET I NÄRLIGGANDE OMRÅDE 29 

NATURMILJÖ 29 

KULTURMILJÖ 31 

ÖVRIGA OMRÅDESSKYDD 32 

GEOLOGI OCH HYDROLOGI 32 

BEDÖMNINGSUNDERLAG 33 

MILJÖKVALITETSNORMER 33 

MILJÖKVALITETSMÅL 36 

FÖRVÄNTADE MILJÖEFFEKTER 36 

MARKANVÄNDNING 36 

VATTENANVÄNDNING 37 

ENERGIANVÄNDNING 37 

KEMISKA PRODUKTER 38 

AVFALL 39 

UTSLÄPP TILL LUFT 39 

UTSLÄPP TILL VATTEN/GRUNDVATTEN 40 

BULLER 43 

TRANSPORTER 44 

YTTRE HÄNDELSER 46 

RISK OCH SÄKERHET 46 

KOMMANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 48 

INLEDNING 48 

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 48 



4 
 

METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR 48 

BEDÖMNINGSGRUNDER 48 

DEN SÖKTA VERKSAMHETEN 49 

HÅLLBAR UTVECKLING 49 

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 49 

ALTERNATIV 50 

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 50 

KONSEKVENSBESKRIVNING 50 

SAMLAD BEDÖMNING 52 

SAKKUNSKAP 52 

REFERENSER 52 

 

  



5 
 

INLEDNING 

Stena Recycling AB är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med 1 600 medarbetare och drygt 
95 anläggningar i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Verksamheten grundades år 1939 av 
Sten A Olsson och idag återvinns nästan sex miljoner ton material årligen. Bolaget är en del av 
Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på omkring 220 platser i 10 
länder.  

I Kristianstad bedriver Stena Recycling AB en anläggning för avfallshantering, med ett brett sortiment 
av återvinningstjänster. Bolaget har för avsikt att utöka sin avfallshantering och ansöker därför om nytt 
tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Ansökan omfattar behandling, mekanisk bearbetning, lagring och 
sortering av avfall enligt Miljöprövningsförordningen (MPF) 29 kap 71§ (verksamhetsbeskrivning 
90.440), 29 kap 40 § (verksamhetsbeskrivning 90.100), 29 kap 48 § (verksamhetsbeskrivning 90.30), 
29 kap 65§ (verksamhetsbeskrivning 90.406-i), 29 kap 50 § (verksamhetsbeskrivning 90.50) och 29 kap 
42 § (verksamhetsbeskrivning 90.70). Detta innebär prövningsnivå A och ansökan ska därför prövas vid 
Mark- och miljödomstolen i Växjö.  
 
Av miljöbedömningsförordningen (2017:966) 6 § framgår vilka verksamheter som alltid anses medföra 
en betydande miljöpåverkan. Den verksamhet som Stena Recycling AB bedriver omfattas av 
automatiskt betydande miljöpåverkan. Bolaget kommer att samråda enligt detta. 
 
WSP Sverige AB har fått i uppdrag att sammanställa detta samrådsunderlag inför samrådet med de 
lokala, regionala och statliga myndigheterna. Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, 
omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd 
av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Ett 
samrådsmöte kommer att genomföras den 3 mars 2022 via teams på grund av rådande pandemi.  
 
Inbjudan till samrådsmöte har skickats till Länsstyrelsen Skåne, Kommunstyrelsen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen i Kristianstad kommun, Trafikverket, 
Räddningstjänsten, Naturvårdsverket (NV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Havs- och vattenmyndigheten (HAV).  Samråd kommer även att ske med allmänhet, organisationer och 
kringboende i området. Information om ansökt ändring och möjlighet till synpunkter kommer att ske 
dels via annonsering i ortspress, dels genom direktutskick till närboende och organisationer som Stena 
Recycling AB bedömer ha intresse av ett samråd. Samrådsunderlaget har upprättats med utgångspunkt 
från uppgifter som tillhandahållits av Stena Recycling AB.  

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Huvudman: Stena Recycling AB 
Platsnummer: 1290-62-002 
Utdelningsadress: Annedalsvägen  
Besöksadress: Annedalsvägen 20 
Org.nummer: 556132-1752 
Telefonnummer: 044-28 24 50 
Juridiskt ansvarig: Oskar Håkansson 
Kontaktperson: Peter Malmquist, Karolina 
Litmark 
Fastighetsbeteckning: Vä 156:2 
Fastighetsägare: Stena Metall 

Verksamhetskod: 29 kap 71, 41, 48, 50 samt 
72 §§ MPF. 
Tillsynsmyndighet: Kristianstad kommun 
Beslutande myndighet: Mark- och 

miljödomstolen i Växjö 
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BAKGRUND 

Stena Recycling AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom avfall, med fokus på helhetslösningar. 

Genom materialåtervinningen kombineras lönsamhet med miljönytta. De återvunna råvarorna, bland 

annat metaller, plast och papper, säljs sedan vidare och blir insatsvaror i nya produkter.  

Stena Recyclings anläggning i Kristianstad har ett gällande beslut enligt miljöbalken från den 25 

februari 2004-02-25 (Målnr M 387-02). Tillståndet omfattar ”Sortera maximalt 30 000 ton avfall per 

år, behandla maximalt 100 000 ton avfall per år, fragmentera eller bearbeta maximalt 70 000 ton 

avfall per år, kompostera maximalt 20 000 ton park- och trädgårdsavfall per år, behandla maximalt 

10 000 ton farligt avfall per år varav högst 1 500 ton förorenade massor”. Den 16 januari 2008 (Mål 

nr M 3237-07) meddelades tillstånd för ändring av verksamhet och villkor 7.  

Bolaget har nu för avsikt att ansöka om nytt tillstånd för befintlig och utökad verksamhet. 

VERKSAMHET 

ALLMÄNT 

Verksamheten i Kristianstad startades år 1998 av dåvarande Sorterarna i Kristianstad AB som sedan 

blev Kretsloppsparken i Kristianstad AB. År 2011 tog Stena Recycling AB över verksamheten. Den 

verksamhet som bedrivs idag och är tillståndsgiven är i stort samma som ansökt verksamhet, men 

med justerade mängder och avfallstyper. Verksamheten klassas som en IED-anläggning men utgör 

ingen Sevesoverksamhet.  

Stena Recycling AB i Kristianstad hanterar i dagsläget en årlig mängd på ca 85 000 ton avfall, varav ca 

2 500 ton utgörs av farligt avfall. Bolaget planerar att utöka verksamheten avseende hantering av 

avfall till en årlig mängd av maximalt 250 000 ton, varav 10 % farligt avfall. Hanteringen innefattar 

följande av miljöprövningsförordningens verksamhetskoder: 90.440, 90.100, 90.30, 90.406-i, 90.50 

och 90.70. I Tabell 1 nedan återges angivna prövningskoder. 

Tabell 1. Avfallsmängder för befintlig, ansökt- och tillståndsgiven verksamhet.  

Kod Beskrivning 

90.440 Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att behandla farligt avfall, om 

den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.100 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

90.30 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188). 

 

90.361 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.361 gäller för att behandla farligt avfall som 

utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
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90.406-i Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att återvinna eller både 

återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 

75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 

3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 

4. behandling av slagg eller aska. 

 

90.50 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del 

av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188) 

 

90.70 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. Förordning (2016:1188). 

 

Hanterade avfallsmängder fördelat per avfallsslag de senaste tre åren redovisas i bilaga 1. 

I beskrivning nedan återges den lagring, hantering och behandling som förekommer inom 

verksamheten. Beskrivning av ansökt verksamhet återges i avsnitt ”ansökt verksamhet”. Vad gäller 

förändrade mängder redovisas dessa endast ovan. 

AVFALLSVERKSAMHET   

Stena Recyclings AB bedriver verksamhet på fastigheten Vä 156:2 som är lokaliserad mellan Norra 

Åsum och Vä i Kristianstad kommun. På fastigheten sker omlastning, sortering, och återvinning av 

avfall samt även viss behandling i form av flisning, komprimering och kompostering. Avfallsslagen 

utgörs bland annat av metall, alternativa råvaror1, farligt avfall, trädgårdsavfall samt avfall som ingår i 

producentansvaret, så som plast och pappersförpackningar.  

 
1 Inom Stena Recycling är alternativa råvaror en benämning på ett affärsområde inom vilket bl.a. 

materialgrupperna brännbart, returträ, organiskt, deponimaterial, gummidäck, textil samt sammansatt avfall från 
bygg och riv ingår. 
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Figur 1. Bild från entrén till anläggningen. (www.google.se/maps hämtad 2021-08-30) 

 

Idag arbetar cirka 43 personer inom verksamheten och arbetstiderna är vanligtvis mellan kl. 06.00 

och 18.00. Anläggningen är inhägnad och försedd med passergrind som endast är öppen under 

verksamhetens öppettider. Se figur 1 ovan.  

I Figur 2 nedan finns en karta över anläggningen som visar vad som hanteras inom respektive 

område.  

http://www.google.se/maps
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Figur 2. Karta över anläggningen.   

1 Vågkontor 10 Hall för brännbart, metallförp (F-hallen) 

2B Hall för farligt avfall  11 Trä 

2C Hall för elektronik 12 Befintlig ÅVC 

3 SAVEKO 13 Byggavfall/sorteringsplatta 

4 Planerad ÅVC för företag 14 Pappershallen 

5 Ytor för kompostering 15 Schaktmassor 

6 Farlig avfall skärmtak och tält 16 Förvaring containers 

7 Sortering metall 17 Sortering/lagring metal, skrot mm 

8 Slamfickor 18 Lager reservdelar 

9 Gips 19 Spolplatta 

  A-C Dagvattendammar 

1

. 

4

. 

3

. 2C 

3

. 

12

. 

8

. 

7

. 

6

. 

5

.

5 

11

. 

10

. 

9

. 

15

. 

14

. 

13

. 

B 

16

. 

A 

C 

Energiskog 

17

. 

2B 

18

. 

19 



10 
 

Mottagning och materialflöde 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Avfall transporteras in till anläggningen med lastbil via entrén på Annedalsvägen. Det förekommer 

även intransport i mindre fordon till återvinningscentralen (ÅVC) för företag. Materialen som 

kommer in till anläggningen vägs och genomgår en mottagningskontroll avseende kvalitet och 

säkerhet samt eventuellt miljöfarligt och ovidkommande 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. 

 

Figur 3. Materialflöde inleverans. 

 

ANSÖKT VERKSAMHET 

Ingen förändring. 

Materialflöde järn och metall 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Materialet kommer främst från externa kunder, t.ex. tillverkningsindustri och återvinningscentraler 

inom upptagningsområdet. Materialet transporteras till största del med lastbil, i flak, containers eller 

som styckegods. Materialet vägs och mottagningskontrolleras . Visst material sorteras till olika 

kvaliteter, visst material behöver formatanpassas och visst material kan mellanlagras direkt vid 

facken vid yta 7, figur 6. 
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Figur 6. Lagring av metall, nr 7 på kartan  

 

Övrigt avfall lagras i FA-hallen alternativt i behållare med lock. Materialet skickas därefter till någon 

av Stena Recyclings anläggningar för vidarebearbetning eller direkt till smältverk, både inom Sverige 

och utomlands. Materialflödet kan följas i figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Materialflöde järn och metall. 

 

ANSÖKT VERKSAMHET 

Järn kommer att bearbetas genom klippning och skärning, i syfte att transportoptimera inför 

omlastning och transport till godkända mottagningsanläggningar. I övrigt ingen ändrad hantering. 
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Materialflöde plast 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Materialet kommer främst från externa kunder, t.ex. tillverkningsindustri och handel. Materialet 

transporteras till största del med lastbil, i flak, containers eller som styckegods. Materialet vägs och 

mottagningskontrolleras samt sorteras till olika kvalitéer. Lämpligt material pressas till balar för att 

optimera lastvikter i syfte att reducera antalet uttransporter. Materialet lagras på hårdgjord yta i 

inhägnat område, alternativt i behållare. Materialet skickas därefter till någon av Stena Recyclings 

anläggningar för vidare bearbetning alternativt extern mottagare i Sverige eller utomlands. 

Materialflödet kan följas i figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Materialflöde plast. 

 

Plast mottages i hall för balpressen, nr 14, och utomhus vid nr 13 som är inhägnat område. 

ANSÖKT VERKSAMHET 

Ingen förändring. 

Materialflöde papper 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Materialet kommer främst från externa kunder, t.ex. tillverkningsindustri och handel. Materialet 

transporteras till största del med lastbil, i flak, containers eller som styckegods. Materialet vägs och 

mottagningskontrolleras samt sorteras till olika kvaliteter. Tunga kvalitéer körs löst öch övrigt 

material pressas till balar för att optimera lastvikter i syfte att reducera antalet uttransporter. m 

Materialet lagras utomhus på hårdgjord yta, alternativt i täckta behållare utomhus. Materialet 

skickas därefter till någon av Stena Recyclings anläggningar för vidare bearbetning, alternativt extern 

mottagare i Sverige eller utomlands. Materialflödet kan följas i figur 8 nedan. 
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Figur 8. Materialflöde papper. 

 

Bearbetning av papper sker i byggnad 14, figur 2. Inne i bygganden balas pappret och därefter 

förvaras materialet i tält eller utomhus. 

ANSÖKT VERKSAMHET 

Ingen förändring. 

Materialflöde alternativa råvaror 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Alternativa råvaror (inom Stena Recycling är alternativa råvaror en benämning på ett affärsområde 

inom vilket bland annat materialgrupperna brännbart, returträ, organiskt, deponimaterial, 

gummidäck, textil samt sammansatt avfall från bygg och riv ingår) kommer från externa kunder och 

transporteras med lastbil på flak, i komprimatorer eller i containers. Materialet vägs in på våg i 

samband med ankomsten till anläggningen. Efter invägningen görs det en mottagningskontroll 

avseende kvalitet och säkerhet samt eventuellt miljöfarligt och ovidkommande material. Alternativa 

råvaror sorteras innan det skickas vidare för material-/energiåtervinning. Materialflödet kan följas i 

figur 9 nedan. 
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Figur 9. Materialflöde alternativa råvaror. 

 

Träavfall hanteras inom markerad yta i figur nedan.    

 
Figur 10. Röd markering visar var träavfall hanteras.  
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ANSÖKT VERKSAMHET 

Ingen förändring. 

Materialflöde elektronik 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Materialet kommer främst från externa kunder, t.ex. tillverkningsindustri. Materialet transporteras 

till största del med lastbil, i flak, containers eller som styckegods. Materialet vägs och 

mottagningskontrolleras samt sorteras till olika kvaliteter. Materialet lagras i hall 2C (Figur 12) eller 

utomhus i avsedda behållare som är väderskyddade. Materialet skickas därefter till någon av Stena 

Recyclings anläggningar (t.ex. Stena Nordic Recycling Center i Halmstad) för vidare bearbetning, 

alternativt extern mottagare i Sverige eller utomlands. Materialflödet kan följas i figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Materialflöde elektronik. 

 

Utleverans sker när mottagen mängd motsvarar en fylld transport.  

 
Figur 12. Hall 2C till vänster och hall 2B till höger. (www.google.se/maps hämtad 2021-09-30) 
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ANSÖKT VERKSAMHET 

Ingen förändring. 

Materialflöde farligt avfall (FA) 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Vid anläggningen tas FA emot och sorteras vid behov. Enklare bearbetning genomförs av utbildad 

kemist. Mellanlagring av farligt avfall sker i väntan på uttransport. Avfallet hämtas in med både egna 

fordon och med hjälp av kontrakterade underentreprenörer. Farligt avfall som tas emot genomgår 

mottagningskontroll enligt uppgjorda rutiner. Lagerhållning sker både i styckegodsform och i 

bulkform. Tryckimpregnerat trä lagras på hårdgjorda ytor, se figur 10, och krossas inomhus i F-hallen, 

nr 10. Flis av tryckimpregnerat virke förvaras i F-hallen alternativt utomhus i behållare med tak eller 

lock.  

Styckegodslagret i FA-hallen består av avfall i fat, dunkar, IBC-behållare etc. som lagras i pallställ. 

Bulklagret är väderskyddat med tak samt tre väggar, och lagring därinne sker i  containers. Materialet 

skickas därefter till någon av Stena Recyclings anläggningar för vidare bearbetning, alternativt extern 

mottagare i Sverige eller utomlands för vidare behandling. Materialflödes kan följas i figur 13 nedan.  

 

Figur 13. Materialflöde FA. 

 

Farligt avfall, med undantag av impregnerat trä avlämnas inomhus i hall 2B, se Figur 2 samt Figur 14. 

Hallen är invallad, saknar golvbrunnar och golvet har lätt lutning mot hallens mittparti. Olja 

mellanlagras i en dubbelbottnad cistern med en volym på 5,5 m3. Invallningen i vilken cisternen finns 

rymmer ca 1,5 m3. Tömning av cisternen sker med sugbil. Hämtning av farligt avfall, styckegods sker 

vid behov, vilket medför att lageromsättningen är hög. Lagring av farligt avfall sker även i byggnad nr 

6 på figur 2.  

Rapportering till Naturvårdsverket sker enligt upprättade rutiner. 
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Figur 14. Hall för farligt avfall. 

  

ANSÖKT VERKSAMHET 

Stena vill kunna utöka möjligheten att lagra en större mängd farligt avfall på anläggningen, främst i 

form av tryckimpregnerat trä. Avsättningsmöjligheterna för trä i allmänhet är knutna till kallare 

årstider och därför finns det ett behov av att lagra trä utanför bränslesäsongen.  

Materialflöde kompostering 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Materialet kommer främst från kunder som t.ex. Kristianstads kommun och AB Kristianstadsbyggen. 

Materialet transporteras till största del med lastbil, i flak eller containers. Materialet vägs, 

mottagningskontrolleras och läggs på asfalterad yta (all hantering sker på asfalterad yta med 

avledning till dagvattendammar) i väntan på krossning. Krossning utförs för att reducera storleken på 

materialet och för att påskynda komposteringsprocessen. Finns det behov vid krossningen att vattna 

materialet p.g.a. brandrisk, görs detta i huvudsak med vatten från dagvattendammarna.  Därefter 

siktas materialet så att grövre material, sten och eventuellt ovidkommande material rensas bort. 

Med visst intervall vänds det komposterade materialet för att syresätta komposten och upprätthålla 

komposteringsprocessen. Efter en slutlig siktning av materialet erhålls en färdig kompostjord som 

lagras i väntan på utlastning och transport till mottagare. Kompostjorden provtas och skickas på 

analys.  Materialet används både till rena konsumentprodukter och till större projekt. Stena Recycling 

i Kristianstad jobbar bland annat för att ta fram torvfria jordprodukter. Materialflödet går av att följa 

i figur 15 nedan.  
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Figur 15. Materialflöde kompostering. 

 

Bevattning med vatten från dammar görs för att påskynda komposteringen och för att minska risken 

för damning. Kompostering sker på ytan 5 i figur 2. 

Stena Recycling bedriver ett löpande arbete i syfte att förädla produkten så den kan återföras till 

kretsloppet. För närvarande drivs ett projekt där komposterat material blandas med pappersfiber. 

Denna produkt säljs idag i utvalda butiker. Det kommer ske en fortsatt utveckling för att möjliggöra 

att avfall återförs, återanvänds och kan nyttjas som resurs. 

ANSÖKT VERKSAMHET 

Ingen förändring och fortsatt utveckling för att möjliggöra att avfall återförs, återanvänds och kan 

nyttjas som resurs. 

Schaktmassor 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Schaktmassor mellanlagras på ytan nr 15, figur 2. Schaktmassor består av bland annat asfalt, betong, 

sten, grus och tegel. Mottagningskontroll sker enligt upprättade rutiner. Asfalt kontrolleras att den 

inte innehåller PAH. Om PAH återfinns i materialet tas det inte emot på anläggningen.  

Denna lagring sker på ej hårdgjord yta (grus).  

ANSÖKT VERKSAMHET 

Vid behov kommer mellanlagring ske på yta nr 16, figur 2.  

Spolplatta 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

På spolplattan sker tvätt med hetvatten genom högtryckstvätt. Det tvättas ungefär fyra fordon i 

veckan. Det sker även tvätt av kärl, flak och containers, efter att de är avskrapade. Rengöringsmedel 

eller lösningsmedel används inte. Oljeavskiljare finns installerad på ledning för utgående vatten. 
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Grundlig tvätt av fordon sker vid extern tvätthall i närområdet.  

ANSÖKT VERKSAMHET 

Antalet tillfällen för avspolning kommer att öka något. Uppskattningsvis med cirka en spolning per 

vecka.  

Övrigt 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Efter att avfall tömts ställs containers upp i avvaktan på utleverans till kund, nr 16 i figur 2. 

Containers töms genom tippning och vid behov skrapas de ur. Avfall som hanteras i containers är 

bland annat skrot, trä, papper och plast. Containers är tomma när de ställs upp.  

Vid nr 12 (figur 2) finns en återvinningscentral för företag. De fraktioner som hanteras är brännbart 

material, osorterat avfall, obehandlat/behandlat och impregnerat trä, skrot och inerta massor. ÅVC 

för företag kommer att flyttas till annan plats inom verksamhetsområdet. Flytten genomförs för att 

tillgängliggöra denna del genom en placering närmare grindarna i anslutning till 

omsorgsförvaltningens verksamhet. Detta skulle innebära att den tunga trafiken separeras mer från 

övrig trafik på anläggningen vilket i sin tur kan bidra till en sänkt olycksrisk. Antalet fraktioner vid 

ÅVC:n kommer att utökas för att underlätta för besökande att öka sin sorteringsgrad.   

Omsorgsförvaltningen bedriver återbruksverksamhet i byggnad 3 (vänstra) i figur 2. Inom Återbruket 

säljs saker som tillverkats genom återbruk och återanvändning. Verkstad för underhåll finns 

lokaliserad vid 2B (figur 2). Reservdelslager finns i ett tält, nr 18 (figur 2). 

ANSÖKT VERKSAMHET  

Ingen förändring och fortsatt utveckling för att optimera hantering och drift vid anläggningen. 

VATTENVÅRD 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

På anläggningen i Kristianstad är alla produktionsytor kopplade till en utloppslös damm i tre 

sektioner, figur 16.  

Nederbördsvatten leds till dagvattendamm A för att därefter pumpas över till damm B och slutligen 

pumpas vidare till damm C. Från damm C avleds vattnet till energiskogen, se Figur nedan. I 

dammarna sker bland annat sedimentering. Regleringsvolymen för dammarna är enligt följande: 

damm A är 1 400m3, damm B är 16 100m3, damm C är 1 400 m3. 
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Figur 16. Placering av dagvattendammar och energiskog. 

 

Bräddning från stora dammen sker till de mindre dammarna då de mindre dammarna (damm A och 

C) är placerade på en lägre nivå. Skulle alla dammar vara helt fulla sker bräddning till området runt 

dammarna. Detta har inte skett vid något tillfälle sedan de tre dammarna etablerats.  

Dagvattnet cirkuleras och används för att bevattna komposthögar. Vid en eventuell brand kan vatten 

nyttas som släckmedel och släckvatten kan hållas i damm/dammarna och recirkuleras. Anläggningen 

styr själv när dagvattnet ska pumpas ut och då leds vattnet, som resurs, till bevattning av energiskog.  

Inkommande och utgående halter i dagvattnet övervakas genom kontrollprogram där även 

markprover i bevattningszonen tas. Resultatet från kontrollprogrammet redovisas årligen till 

tillsynsmyndigheten. 

Det finns tre oljeavskiljare inom anläggningen. Placeringen är öster om slamfickorna (nr 8 figur 2). 

Oljeavskiljarnas placering framgår av figur 17. I tabell 2 redovisas vilken klass och vilken kontroll som 

föreligger för oljeavskiljarna. 

Tabell 2. Befintliga oljeavskiljare inom verksamhetsområdet, dess klassning och frekvens för tömning. 

Nr Oljeavskiljare Typ Larm Tömning (ggr/år) 

1 LOA 1500 Klass 2 Nej Minst 2 

2 BOA 2500 Klass 2 Nej Minst 2 

3 BOA 2500 Klass 2 Nej Minst 2 

 

B 

A 

C 

Energiskog 



21 
 

 

Figur 17. Lokalisering av oljeavskiljare, röd markering.  

 

F-hallen (där bl.a. impregnerat trä flisas) är inte ansluten till dagvattensystemet. Skulle vatten 

uppkomma inom denna hall kommer vattnet att avledas till en sluten tank på 3 m3. Detta vatten 

skickas till behörig extern mottagare för omhändertagande.  

Av släckvattenutredning från år 2016 (Tyrens), det vill säga innan dagvattendammen byggdes ut 

beräknades den maximala mängden vatten som kan åtgå under en lång och utdragen 

släckningsinsats i hallen till cirka 450 m3. De flesta bränder förväntas ge upphov till betydligt mindre 

släckvatten.  

År 2015 uppstod en större brand på anläggningen, vid detta tillfälle var dammens volym (ca 10 000 

m3) tillräcklig för nyttjande som släckmedel och för omhändertagande av släckvatten.  

ANSÖKT VERKSAMHET  

Ingen planerad förändring. 

Ny släckvattenutredning kommer att tas fram och redovisas i ansökan. 

En dagvattenutredning kommer att tas fram och redovisas i ansökan. 

SKÖTSEL AV OMRÅDET 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Verksamhetsområdet städas efter behov med maskinell soputrustning. Det förekommer endast 

torrsopning. Några gånger per år anordnas specifika städdagar.  

De material som i normalfallet riskerar att påverka omgivningen i form av nedskräpning är främst 

papper, plast samt brännbart avfall. Stena Recycling i Kristianstad har ett system för att täcka lasten i 

containers på nya transportfordon. Syftet är att få ner risken för nedskräpning vid transporter till och 

från anläggningen samt öka trafiksäkerheten. 

För att förhindra att material från verksamheten på plats når omgivningen används nät samt 

inhägnader. Exempelvis finns det ett nät mellan dammarna och sorteringsplattan för brännbart 



22 
 

avfall.  Figur 18 visar inhägnad runt pappers- och plasthanteringen. Syftet är att minska 

nerskräpningen samt att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön för personalen.  

Lastbilar som ska hämta balat material backar in genom grinden, grinden stängs och lastbilen lastas, 

helt frånskild övrig trafik. 

 

Figur 18. Inhägnad runt pappers- och plasthanteringen. 

 

Vid behov städas utsidan av anläggningen av inhyrd personal. Det anordnas också kampanjer för att 

bekämpa skadedjur. Dock har Stena sett ett minskande behov då underhåll av byggnader hjälper till 

att hålla borta skadedjuren. Även stor materialomsättning håller nere mängden skadedjur. Det finns 

nät över lagringen för glas i syfte att förhindra att fåglar flyger iväg med avfallet. 

Identifieras ett behov av åtgärder vidtas dessa åtgärder som ett led i att optimera anläggningen och 

minska dess påverkan på människors hälsa och miljö. 

ANSÖKT VERKSAMHET  

Ansökt verksamhet innebär inga förändringar kring skötseln av anläggningen.  

LOKALISERING OCH OMGIVNING 

LOKALISERING AV ANLÄGGNINGEN 

Verksamheten bedrivs på fastigheten Vä 156:2 strax söder om Kristianstad, mellan Vä och Norra 

Åsum, figur 19.  



23 
 

 
Figur 19. Stena Recyclings verksamhetsområde i förhållande till Kristianstad. I väster går trafikled E22. (karta 

från Kristianstad kommun) 

 

Anläggningen nås via Annedalsvägen från E22 i väster och från Åsumsvägen och Köpingevägen i 

öster. Anläggningsområdet gränsar till skogs- och ängsmark. Norr om Annedalsvägen (mitt emot 

Stena Recycling) finns bensinstationen Circle K Truck, samt en verksamhet med avfallshantering 

(Metallporten Återvinning AB) och GDL Transport AB, se Figur 20. Öster om anläggningen finns en 

paintballbana (Hard Ink Paintball). I söder på Förrådsvägen finns en trafikövningsplats som går under 

verksamhetsnamnet Kompetenscentralen. Inom 300 meter från verksamhetens fastighetsgräns finns 

det fyra bostadshus. Dessa är markerade med gul pil på kartan nedan. Närmst är bostadshuset på 

fastigheten Norra Åsum 2:1 som gränsar till verksamhetens område i öster. Inom 500 meter finns det 

ytterligare två bostadshus.  

E22 
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Figur 20. Översikt närliggande bostäder inom 300 m. I söder syns trafikövningsplatsen. Grön markering är 

paintballområdet.  (www.google.se/maps hämtad 2021-09-30) 

  

http://www.google.se/maps
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PLANFÖRHÅLLANDEN 

Gällande detaljplan för fastigheten Vä 156:2 är antagen i KF 1999-11-23, och medger ”Industri”, J, se 

figur 21.  

 

 

 

Figur 21. Detaljplan för fastigheten.  

 
I gällande översiktsplan ”Fördjupad översiktsplan antagen i KF 2009-06-09” anges Stenas Recyclings 
verksamhetsområde som ”verksamheter”. Av översiktsplanen framgår även att en alternativ väg som 
är under utredning då det pågår en åtgärdsvalsstudie för kopplingen mellan Åhus och E22, Figur 22 
nedan.  
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Figur 22. Fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad. (Hämtad från Kristianstad kommuns hemsida 2021-08-

10). Röd pil markerar verksamhetens lokalisering.  

BIOSFÄROMRÅDE - KRISTIANSTADS VATTENRIKE 

Vattenriket är landets äldsta biosfärområde. Det bildades år 2005 och omfattar nästan hela 

Kristianstads kommun, Figur 23. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. I 

biosfärområden finns höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden. Arbetet går ut på att 

bevara, utveckla och stödja värdena. Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden.  

I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap som 

präglats av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små 

vattendrag från åsarna och slätten. Här och var buktar den ut i Araslövssjön och Hammarsjön innan 

den når Hanöbukten. Ån kantas av våtmarker och strandängar. Här finns både lummiga 

ädellövskogar och torra sandiga odlingsmarker. Den omväxlande naturen ger många olika miljöer för 

djur, växter och svampar att leva i. Vattenriket är artrikt. 

Stena 
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Figur 23. Biosfärområde Kristianstad Vattenrike (Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – Biosfärområde 

Kristianstads Vattenrike). 

ALTERNATIV LOKALISERING 

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregel (2 kap 6 §, 1 st) gäller följande: ”För en verksamhet eller 

åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med 

hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön.” Härutöver ska en MKB enligt 6 kap. 7 § miljöbalken innehålla en redovisning av 

alternativa platser, om sådana är möjliga, om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Den ansökta verksamheten avser en befintlig anläggning vars lokalisering senast prövades år 2004. 

Utökningen sker i befintlig anläggning. Anläggningen är väl lokaliserad med tillgång till infrastruktur 

för tung trafik i form av väg E22. Gällande detaljplan medger industri. Ansökt verksamhet medför en 

utökad produktion inom befintligt verksamhetsområde. Stora investeringar har gjorts i anläggningen 

under de senaste åren, exempelvis byggnation av dagvattendammar. Befintlig verksamhet är 

dessutom en sammanslagning av en tidigare verksamhet placerad inne i Kristianstad, vid Alevägen. 

Alevägen ligger invid Hammarsjön och risk förelåg för att ytorna skulle översvämmas årligen.  

Av de anläggningar som finns inom Stena-sfären finns de närmsta anläggningarna i Ljungby, 

Karlshamn och Eslöv. Inriktningen på de olika anläggningarna skiljer sig från det som anläggningen i 

Kristianstad hanterar.  

https://vattenriket.kristianstad.se/biosfaromrade/
https://vattenriket.kristianstad.se/biosfaromrade/
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• Anläggningen i Ljungby är en mindre anläggning på ca 8 000 m2, belägen på fastigheten 

Såningsmannen 1 i Ljungby kommun.  Verksamheten hanterar främst Järn- och metallskrot 

men även viss hantering av farligt avfall förekommer. Anläggningen har ett tillstånd enligt 

miljöbalken, daterat den 29 september 2004, för hantering av högst 35 000 ton avfall per år. 

Verksamheten i Ljungby omfattar främst omlastning. Verksamheten omfattar inte alla de 

avfallsslag och den hantering som förekommer i Kristianstad. 

 

• Anläggningen i Eslöv ligger centralt inom fastigheten Gäddan 41. Anläggningen har tillstånd 

enligt miljöskyddsförordningen (år 1982) samt miljöbalken (år 2005) för lagring av icke-farligt 

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

mekanisk bearbetning. Stena Recycling har en pågående process för att söka om nytt 

tillstånd och kommer med ansökt verksamhet att flytta sin nuvarande verksamhet en yta på 

ca 16 500 m2 inom ett etablerat industriområde i den sydöstra delen av Eslöv. Den ansökta 

verksamheten kommer i huvudsak att motsvara den befintliga vilket inte omfattar de 

avfallsslag och den hantering som förekommer i Kristianstad.  

 

• Anläggningen i Karlshamn ligger i verksamhetsområdet Stilleryd. Anläggningen är 

anmälningspliktig men har en pågående tillståndsprocess som i stort motsvarar befintlig 

verksamhet; lagring av icke-farligt samt farligt avfall, sortering av icke-farligt avfall, 

yrkesmässig sortering, demontering eller på annat sätt behandla elektriska och elektroniska 

produkter samt återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning. Verksamheten 

omfattar inte alla de avfallsslag och den hantering som förekommer i Kristianstad. 

 

Anläggningen i Kristianstad är unik i slag med anledning av det breda sortiment av avfallskategorier 

som hanteras. Det finns ingen Stena-anläggning i Skåne som har en permanent krossningsanläggning 

och anläggningen är mottagare av avfall för krossning från andra Stena Recycling anläggningar i 

Skåne, Blekinge, och södra delarna av Småland.  

Stena Recyclings andra anläggningar med motsvarande inriktning återfinns som närmst i Linköping 

och Stockholm.  Stenas verksamhetsidé är att ligga nära kunden vilket även är i linje med bland annat 

miljökvalitetsmålet frisk luft då transporter till och från anläggningarna blir kortare. Ansökt 

verksamhet medför inte ianspråktagande av ny mark.  

Att uppföra en ny anläggning med likvärdig miljöstandard för den utökning som ansökan omfattar 

kräver en stor yta och god infrastruktur för tung trafik. Att uppföra en ny verksamhet skulle 

dessutom generera mycket höga kostnader och skapa en svaghet med avseende på att den samlade 

kompetensen/erfarenhet som finns i Kristianstad.  

Sammanfattningsvis anses Stena Recyclings anläggning i Kristianstad vara en lämplig lokalisering med 

hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön.  

 



29 
 

MILJÖNS KÄNSLIGHET I NÄRLIGGANDE OMRÅDE 

NATURMILJÖ 

Skyddade område i Stena Recyclings närområde visas i figuren nedan.  

 

Figur 24. Skyddade naturområden i Stena Recyclings närområde. Grön skraffering visar naturreservat, röd 

skraffering visar Natura 2000-område enligt fågeldirektivet, blå skraffering visar Natura 2000-område enligt Art- 

och Habitatsdirektivet (ligger under röd markering), ljusgrön skraffering visar riksintresse för naturvård. 

Verksamhetsområdet är markerad med röd cirkel. (Källa: Naturvårdsverket 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ Hämtad 2021-09-24). 

Rinkaby skjutfält och Äspet 

Norr om Åhus finns Natura 2000-området; Rinkaby skjutfält (SE0420239) vilket utgör Natura 2000-

område enligt art- och habitatdirektivet. I Åhus finns Äspet (SE0420138) som utgör Natura 2000-

område enligt fågeldirektivet och enligt art- och habitatdirektivet. Äspet är även ett naturreservat.  

Syftet med Natura 2000-området Rinkaby skjutfält (SE0420239) är att bevara det öppna hävdade 

landskapet, sandblottorna, dynerna och Natura 2000-arten sandnejlika och dess livsmiljö. Även 

fältpiplärkans livsmiljö ska bevaras. Naturtyperna Sandbankar (1110), Blottade sand- och lerbottnar 

(1140), Rev (1170), Driftvallar (1210), Vita dyner (2120), Grå dyner (2130), Trädklädda dyner (2180), 

Torra hedar (4030), Sandstäpp (6120), Kalkgräsmarker (6210) och Silikatgräsmarker (6270) ska uppnå 

och bevaras i gynnsam bevarandestatus.  

Naturtyperna Grå dyner (2130), Trädklädda dyner (2180), Sandstäpp (6120), Kalkgräsmarker (6210) 

och Silikatgräsmarker (6270) är prioriterade över de andra naturtyperna i området. Alla dessa 

prioriterade naturtyper har en stor mängd rödlistade arter och typiska arter, och flera av dem är 

livsmiljöer för sandnejlika och fältpiplärka. Grå dyner (2130), Sandstäpp (6120) och Silikatgräsmarker 

(6270) är också inom EU prioriterade naturtyper. 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Syftet med Natura 2000-området Äspet (SE0420138) är att upprätthålla följande naturtyper i 

gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen: 

• Sublittorala sandbankar 

• Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten  

• Laguner  

• Annuell vegetation på driftvallar 

• Embryonala vandrande sandbankar 

• Vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner)  

• Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner)  

• Trädklädda sanddyner  

• Bokskog av fryle-typ  

• Bokskog av örtrik typ  

• Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ  

Äspets naturreservat syftar till att bevara biologisk mångfald med fokus på fågelfauna, kärlväxtflora 

och övriga vertebrater. Även att tillgodose behov av område för friluftslivet och att vårda och bevara 

värdefulla kustnära havsmiljöer.  

Håslöv och Hammarsjöområdet 

Mellan Åhus och Stena Recycling finns Natura 2000-området; Håslöv (SE0420257) som utgör Natura 

2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Området överlappas av Hammarsjöområdet 

(SE0420145) som utgör Natura 2000-område enligt fågeldirektivet samt naturreservatet Håslövs 

ängar. Dessa områden som överlappar varandra ligger ca 3 km från Stena Recyclings 

verksamhetsområde och sträcker sig ca 8,5 km från södra Kristianstad till Åhus. 

Syftet med Natura 2000-området Håslöv (SE0420257) är att bevara strandängarna i Håslövs ängar 
och de består av naturtypen 6410 Fuktäng med blåtåtel och starr. Syftet med Natura 2000-området 
Hammarsjöområdet (SE0420145) är att bevara den grunda eutrofa sjön, för den stora andel med 
häckande och rastande fågelarter som uppehåller sig i och omkring sjön. 

Naturreservatet Håslövs ängar syftar till att bevara den biologisk mångfalden, tillgodose behov av 

område för friluftslivet, samt att vårda och bevara limniska miljöer och odlingslandskap i form av 

betesmarker och ängar.  

Mosslunda  

Två km i sydvästlig riktning från Stena Recycling finns Natura 2000-området; Norra Mosslunda 

(SE0420047) som utgör Natura 2000-området enligt art- och habitatdirektivet. Natura 2000-området 

har som syfte att bevara ett öppet beteslandskap som uppvisar stor variation med både torra, fuktiga 

och våta vegetationstyper. Området är även ett naturreservat med namnet Mosslunda, vars syfte är 

att bevara biologisk mångfald med fokus på kärlväxtflora, mossflora och övriga vertebrater. Det ska 

även tillgodose behov av tätortsnära område för friluftslivet samt vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer i form av betesmarker i odlingslandskapet.  

Övriga områden 

På ett längre avstånd från verksamheten finns ytterligare ett antal skyddade områden. Cirka fyra 

kilometer norr om verksamheten finns Natura 2000-området; Araslövssjöområdet (SE0420146) som 

utgör Natura 2000-område enligt fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Syftet med 
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områdesskyddet är att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för ett antal fågelarter inom den 

biogeografiska regionen, exempelvis Stenfalk, Trana, Jorduggla och Mindre hackspett. Området 

överlappas också delvis av ett naturreservat vid namn Isternäset som syftar till att bevara 

fågelfaunan och tillgodose behov av område för friluftslivet. Samt att vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer som sumpskog, betesmarker och ängar i odlingslandskapet.  

I söder, cirka två kilometer från verksamheten finns Vramsån, vars avrinningsområde är Natura 2000-

område (Vramsån SE0420310) enligt art- och habitatdirektivet. Längs ån finns även Natura 2000-

området; Lyngsjön (SE0420235) som utgör Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet, 

samt Naturreservat. Natura 2000-områdets syfte är att bevara Lyngsjön som är en liten, relativt 

grund eutrof källsjö och omgivande betesmarker och slåttermarker med hög kalkhalt som visar sig i 

en mycket artrik flora med bl.a. orkideér. Syftet med naturreservatet är att bevara den biologisk 

mångfalden, samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.  

Där Vramsån ansluter till Helgeå finns Natura 2000-området; Vramsåns mynningsområde 

(SE0420144) som utgör Natura 2000-område enligt fågeldirektivet. Detta överlappas även av ett 

naturreservat med samma namn. Områdesskyddet syftar till att bevara den artrika ån, de omgivande 

naturtyperna och områdets Natura 2000-arter och deras livsmiljöer. 

KULTURMILJÖ  

Enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök har det hittats fornlämningar inom 

verksamhetsområdet. I samband med att detaljplanen togs fram år 1999 gjordes flera utgrävningar 

där man hittade flera fynd som härrör till stenåldersboplatser. Se figur nedan.  

 

Figur 25. Karta över fornlämning (Källa Fornsök https://app.raa.se/open/fornsok/ hämtad 2021-07-07). 

  

https://app.raa.se/open/fornsok/
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ÖVRIGA OMRÅDESSKYDD 

Det finns övriga områdesskydd så som riksintresse flyg- och influenshinder som ligger över 

verksamhetsområdet. Detta bedöms dock inte beröras av befintlig eller ansökt verksamhet, se figur 

nedan. Väg E22 och dess ombyggnad utgörs av riksintresse väg. Militärt övningsfält finns också inom 

detta område. 

 

Figur 26. Riksintresseområde i närområdet (Källa Digital miljöatlas (lansstyrelsen.se), hämtat 2021-10-13). 

GEOLOGI OCH HYDROLOGI  

Under Kristianstadsslätten finns en sänka i urberget som är 300 meter som djupast, figur 27. Sänkan 

är fylld med kalkrika sand- och leravlagringar. Längst ner i kritavlagringarna finns ett upp till 200 

meter tjockt lager av porös sand som är fyllt med grundvatten. Avlagringarna som ligger ovanpå 

sanden har förstenats till kalksten. Även i kalkstenen finns det grundvatten men i mindre mängder. 

Ovanpå kalkstenen ligger i sin tur 10 till 50 meter tjocka jordlager bestående av morän, lera, sand 

eller grus.  

Verksamhetsområdet ligger i den södra delen av Kristianstadsslätten.  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea
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Figur 27. Kristianstadsslätten ligger över en sänka i urberget. Denna är fylld med sedimentära bergarter och 

jordlager (källa https://www.grundvattenradet.se/ hämtad 2021-10-07) 

 

BEDÖMNINGSUNDERLAG 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer för luft  

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns miljökvalitetsnormer angivna för tillåtna högsta halter av 

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

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft.  Kommunerna ansvarar för att 

kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna och att tillhandahålla aktuell 

information om föroreningsnivåerna. Om kontrollen av utomhusluften visar att en 

miljökvalitetsnorm kan antas komma att överskridas kan kommunen behöva upprätta ett 

åtgärdsprogram.  

 

Kristianstads kommun ingår i Skånes Luftvårdsförbund som utför mätningar och beräkningar av 

luftkvaliteten i Skåne. Beräkningar för centrala Kristianstad visar att nivåerna av luftföroreningar 

ligger under de nationella miljökvalitetsnormerna (Kristianstad.se hämtad 2021-08-09). 

 

Den ansökta verksamheten kommer att medföra utsläpp från produktionen samt utsläpp från 

lastbilar vid transporter.   

Miljökvalitetsnormer för ytvatten  

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer och 

klassificerat status för samtliga vattenförekomster i distriktet (08FS 2016:15). De beslutade 

miljökvalitetsnormerna innebär att samtliga ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk status 

https://www.grundvattenradet.se/
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(alternativt god ekologisk potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2027 om det inte finns skäl 

för undantag från detta.  

En vattenförekomsts status innebär en klassificering av vattenförekomstens aktuella tillstånd. 

Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig (NFS 

2008:1). Klassificeringen görs med hjälp av flera så kallade kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna delas 

in i biologiska, fysikaliska/kemiska och hydromorfologiska, där den tyngst vägande komponenten är 

de biologiska kvalitetsfaktorerna. För kemisk ytvattenstatus baseras klassificeringen på gränsvärden 

som anges i ett av dotterdirektiven till vattendirektivet (2008/105/EG). Utifrån klassificering av 

ekologisk status och kemisk ytvattenstatus beslutar Vattenmyndigheten om den miljökvalitet, 

miljökvalitetsnorm, som vattenförekomsten ska uppnå vid en given tidpunkt. 

I ansökt verksamhet kommer dagvatten, precis som i nuläget, att tas omhand lokalt genom 

dagvattendammar och bevattning. Ingen direkt utsläpp till recipient sker. De närliggande ytvatten 

som finns presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 3. Ytvattenförekomster i närområdet. 

Namn  Avstånd från 
verksamheten  

Ekologisk status  Kemisk status 

Hammarsjön 4 km (Öster)  God   Uppnår ej god 

Vramsån 4,5 km (Söder)  Måttlig  Uppnår ej god 

Hanöbukten  14 km (Öster)  Måttlig  Uppnår ej god 

Araslövssjön 7 km (Norr)  God  Uppnår ej god 

 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten 

Verksamhetsområdet ligger inom grundvattenförekomsten Södra Kristianstadslätten (SE619618-
444855), se figur 29. Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster som används för uttag 
av viss kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av 
god kvalitet. Hit räknas bland annat vattenförekomster som används för dricksvattenuttag större än 
10 m3 per dag i snitt. Södra Kristianstadsslätten har ett uttag på ca 49 000 m3 per dygn2. 
 
Enligt bilaga IV till vattendirektivet ingår dessa skyddade vattenförekomster för dricksvatten i 
registret för skyddade områden. För dricksvatten finns det krav som syftar till att skydda människors 
hälsa från skadliga effekter av föroreningar i dricksvattnet samt att säkerställa att vattnet är 
hälsosamt och rent. Kraven enligt dricksvattendirektivet finns framför allt i Livsmedelsverkets 
dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). I 7 § i föreskrifterna anges det vilka krav som gäller för 
dricksvatten. Dessa krav avser kvaliteten på dricksvattnet efter rening, det vill säga inte 
råvattenkvaliteten i vattenförekomsten. Dessa kvalitetskrav gäller alltså som komplement till de 
övriga kraven på yt- eller grundvattnets kvalitet3. 
 

 
2 (https://grundvattenradet.se/ hämtad 2021-10-14) 
3 (https://viss.lansstyrelsen.se hämtad 2021-10-14) 

https://grundvattenradet.se/
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Figur 29. Karta över grundvatten, Södra Kristianstadslätten (Källa: Vattenkartan (lansstyrelsen.se) hämtad 2021-

10-13)  

 
Grundvattenförekomsten är klassad som otillfredsställande vad avser kemisk status och god vad 
avser  
kvantitativ status. Förslag till ny klassning är god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 
Undantag gäller PFAS 11 av följande skäl: 
 

• grundvattenförekomsten uppnår inte kraven för en god kemisk status, då gränsvärdet för 
PFAS(11) i grundvatten överskrids. Tillförlitligheten i statusklassningen är medel. Det har inte 
genomförts alla möjliga åtgärder än. Vattenförekomsten får en tidsfrist till år 2027 med 
skälet: Inte tekniskt möjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör 
därför sättas in så snart som möjligt för att nå målet om en god kemisk status till 2027. 
Bedömningen för PFAS11 baseras på att en vattentäkt har tagits ur bruk på grund av 
föroreningen. Analysdata från den regionala och nationella miljöövervakningen samt 
vattentäktsarkivet visar att Vattenmyndigheternas riktvärde på 90 ng/l överskrids i en analys 
år 2016 i vattentäkten i Åhus.  
 

• Totalt har PFAS mätts i 14 analyser i 7 stationer åren 2014-2018 och föroreningar påvisats.  
Vattentäkten i Åhus ligger väldigt nära en brandövningsplats varifrån PFAS bedöms 
härstamma därifrån. Den förorenade borran har lagts ner och dricksvatten tas från annan 
plats. Då möjligheten att använda grundvattnet som dricksvatten har försämras genom PFAS-
föroreningen i Åhus, bedöms vattenförekomsten ha otillfredställande status med avseende 
på PFAS11, även om det påverkade området bedöms vara litet i förhållande till förekomstens 
storlek. Tillförlitligheten är medel (2), då bedömningen baseras på ett fåtal analyser och 
stationerna representerar en stor del av förekomsten. 

 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?popup&highlight&appid=8ff5aac29d624cf78a4af7accc365d2c&query=VISS_API_8978,MS_CD=%27WA33825168%27
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Undantag även för enskilt bekämpningsmedel av följande skäl: 

• grundvattenförekomsten uppnår inte kraven för en god kemisk status, då gränsvärdet för 
bekämpningsmedel i grundvatten för ämnet bentazon överskrids. Tillförlitligheten i 
statusklassningen är medel. Vattenförekomsten får en tidsfrist till år 2027 med skälet: Inte 
tekniskt möjligt.  

MILJÖKVALITETSMÅL 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tretton 

etappmål. Generationsmålet är vägledande för miljöpolitiken och innebär att vi till nästa generation 

ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. I målet står också att 

arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- 

och hälsoproblem till andra länder. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i 

internationella sammanhang.  

Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns 

även preciseringar av miljökvalitetsmålen vilka förtydligar målen. Etappmålen tydliggör de 

samhällsförändringar som är nödvändiga för att nå generationsmålet och ett eller flera 

miljökvalitetsmål.  

De nationella miljökvalitetsmål och regionala delmål som berör verksamheten direkt eller indirekt är 

bland annat:  

• Begränsad klimatpåverkan   

• Frisk luft  

• Giftfri miljö  

• God bebyggd miljö. 

• Grundvatten av god kvalitet  

Kristianstad kommun har ett pågående arbete under år 2021 med att revidera de miljöstrategiska 

styrdokumenten. Dessa kommer ha sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen samt de 

nationella och regionala miljömålen. Befintligt miljömålsprogram, 2016-2020, anger 5 målområden: 

1. Mångfalden i miljön 

2. God vattenstatus  

3. Giftfri och säker miljö  

4. Hållbar bebyggd miljö  

5. Klimat och luft  

Kommunala målområde av relevans kommer att redovisas i MKB:n. 

FÖRVÄNTADE MILJÖEFFEKTER 

MARKANVÄNDNING 

Befintlig verksamhet 

Det har bedrivits avfallshantering på platsen sedan år 1998  och området medger enligt gällande 

detaljplan industriområde, ”J”. Den fördjupade översiktsplanen anger verksamhetsområde. 
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Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet kommer inte innebära några förändringar gällande markanvändning.  Inget nytt 

markområde kommer att tas i anspråk med ansökt verksamhet.  

VATTENANVÄNDNING 

Befintlig verksamhet 

Anläggningen har två egna brunnar som förser anläggningen med sanitärt vatten, vatten till produktionen samt 

vatten för brandbekämpning. Bevattning av kompost görs med vatten från dagvattendammar. Vattnet från 

dagvattendammar används dessutom för dammbekämpning och till brandposterna inom området. Därutöver 

finns några brandposter inom området som är kopplade till egen brunn. I tabell 4 presenteras verksamhetens 

vattenanvändning.  

 

Tabell 4. Användning av vatten vid verksamheten år 2018-2020 och ansökt verksamhet.  
2018 2019 2020 Ansökt 

verksamhet 

Vatten från egen brunn 700 m3 700 m3 700 m3 Kommer öka 
något. 
 

Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet kommer att innebära en något ökad vattenanvändning i jämförelse med befintlig 

verksamhet.  

ENERGIANVÄNDNING 

Befintlig verksamhet 

El används för belysning, uppvärmning och för produktionsutrustning som t.ex. balpress, 

handverktyg och truckar. I framtiden kan det vara möjligt med övergång till en eldriven fordonspark 

gällande last- och sorteringsmaskiner, vilket i så fall medför en högre elförbrukning p.g.a. 

batteriladdning. Tabell 5 nedan visar energianvändningen för befintlig, tillståndsgiven och ansökt 

verksamhet. 

Tabell 5. Energianvändning vid befintlig, tillståndsgiven och ansökt verksamhet. Angivna siffror baseras på 

hanterat tonnage.  

Energislag 2018 2019 2020 Tillståndsgiven 
verksamhet 

Ansökt 
verksamhet 

El (kWh) 759 868 774 467 766 362 1 261 675 1 711 300 

Drivmedel Diesel 
MK 1(m3) 

349 342 319 463 628 

 

Stena Recycling har klimatrapporterat sedan år 2010 och är medlem i Hagainitiativet. I initiativets 

klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen. Stena 

Recycling omfattas av lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Energikartläggningar har 

gjorts på ett antal anläggningar i Sverige. Erfarenheter från dessa kartläggningar används på 

resterande anläggningar. Stena Recyclings anläggning får i samband med besök från Axcell 

Fastighetsförvaltning förslag på energieffektiviseringar i efterföljande serviceprotokoll. 
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Stena Recycling följer centralt upp dieselförbrukning per ton hanterat material och under 

kalenderåret 2020 var medelförbrukningen för samtliga anläggningar ca 1,55 liter/ton, vilket kan 

jämföras med år 2019 då medelförbrukningen var ca 1,65 liter/ton. För anläggningen i Kristianstad 

var medelförbrukningen 1,51 liter/ton under år 2020. 

Anläggningen arbetar löpande med att byta ut belysning på området till LED. Cyklar har köpts in, 

både som energisparande åtgärd och som ett sätt att minska biltrafiken inom verksamhetsområdet. 

Befintlig dieseltruck är utbytt mot eltruck. Två nya lastbilar med Euro 6 motorer införskaffades under 

år 2020. 

Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet medför en ökad energianvändning och förbrukning av drivmedel i jämförelse 

med befintlig och tillståndsgiven verksamhet, se tabell 5.  

KEMISKA PRODUKTER 

Befintlig verksamhet  

Kemikalier används främst för underhåll av produktionsutrustning. Alla kemikalier hanteras och 

förvaras i för ändamålet avsett kemikalieförråd. Diesel till arbetsmaskiner hanteras i dubbelmantlad 

tank.  

Systemet Chemical Manager används för kemikaliedokumentation. Stena Recycling har även ett 

centralt system (E-order) för inköp där man vid t.ex inköp av kemikalier arbetar enligt 

produktvalsprincip. Leverantörer utvärderas och det finns kriterier som följs vid inköp av nya 

produkter. Kontroller görs bl.a. med hjälp av säkerhetsdatablad och utifrån Reach-förordningen. I 

tabellen nedan redovisas mängder av kemikalier, användningsområde och förbrukning år 2020.  

Tabell 6. Kemiska produkter. 

Produktnamn Användningsområde Klassificering Förbrukning 
år 2020 

Aerosol Fill In  GHS02, GHS07 100 l 

Bensin MK1 (95, 96, 98 oktan) Drivmedel  GHS02, GHS07, 
GHS08, GHS09 

30 l 

BROXO SALT Avhärdare    900 kg 

COOLANT VCS CONCENTRATED Glycol  GHS07, GHS08 100 l 

Delo 400 MGX SAE 15W-40 Motorolja   60 l 

Gasoline Alkylate 2 & 4 stroke  Drivmedel GHS02, GHS07, GHS08 20 l 

K NATE NLGI 1 Smörjfett   20 l 

Master Marker ECO Märkspray GHS02 70 l 

OKQ8 Diesel B5 MK1 Drivmedel GHS07, GHS08, GHS09 313 l 

OKQ8 Diesel B7 MK1 Drivmedel GHS07, GHS08, GHS09 244 l 

OKQ8 Spolarvätska Spolarvätska GHS02, GHS07 300 l 

Q8 Auto 15 Smörjmedel   35 l 

Q8 Handel 46 Hydraulolja   800 l 

Q8 Holbein Bio Plus Hydraulolja   70 l 

Q8 Rembrandt EP 2 Universalfett   150 l 

Q8 T 2200 Motorolja   70 l 

Q8 T 520 10W-30 Motorolja   70 l 

Q8 T 55 80W-90 Motorolja   50 l 

Q8 T 65 LS 75W-90 Motorolja   50 l 

Rock salt Vägsalt/Tösalt   500 kg 

STARTA Batterivatten Batterivatten   40 l 

Swedol Centralsmörjfett 2,0 Smörjfett   70 kg 
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Utöver de produkter som nämns i tabellen förekommer andra kemikalier i mindre kvantiteter. Även 

dessa används för service och underhåll. 

Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet kommer inte att innebära några större förändringar i jämförelse med befintlig 

verksamhet. Mängden diesel kan komma att öka.  

AVFALL  

Befintlig verksamhet  

Mindre mängder eget avfall uppstår på anläggningen. Avfall som uppkommer utgörs av hushållsavfall 

från kontor och personalutrymmen såsom organiskt avfall, kontorspapper, toners, 

förpackningsmaterial, samt en mindre mängd batterier, lysrör etc.  Mängden uppgår årligen till ca 1 

ton per år. Avfallet sorteras, förvaras och omhändertas enligt gällande krav. 

Ett löpande arbete pågår med att minimera avfallet från verksamheten och att nyttja möjligheterna 

till att återvinna uppkomna fraktioner inom verksamheten. 

Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet medför ingen förändring i jämförelse med befintlig och tillståndsgiven 

verksamhet. 

UTSLÄPP TILL LUFT 

Befintlig verksamhet  

Det förekommer inga kontinuerliga utsläpp till luft till följd av den verksamhet som bedrivs inom 

området. Utsläpp till luft från transporter sker framför allt i form av kväveoxider (NOx) och koldioxid 

(CO2) och redovisas vidare i avsnitt för transporter. 

Damning kan uppkomma vid exempelvis materialhantering (lastning och lossning) och vid flisning av 

träfraktioner. De åtgärder som finns idag exempelvis städrutiner kommer fortsatt gälla. Samtliga 

produktionsytor är hårdgjorda och delar av verksamheten bedrivs inomhus.  

Vid flisning av trä tillsätts vattendimma via dysor för att förhindra damning. Material som riskerar att 

lukta hanteras inomhus i F-hallen. 

Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet medför ingen förändring i jämförelse med befintlig och tillståndsgiven 

verksamhet. 
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UTSLÄPP TILL VATTEN/GRUNDVATTEN  

Befintlig verksamhet 

Utsläpp av vatten sker genom sanitärt avloppsvatten samt dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. 

Anläggningens samtliga produktionsytor är asfalterade och kopplade till utloppslös dagvattendamm i 

tre sektioner. 

Sanitärt avloppsvatten avleds till en slamavskiljare och till efterföljande rening i en markbädd. 

Vattnet avleds därefter till dagvattendammarna. 

DAGVATTEN 

Verksamhetsytan uppgår till ca 102 000 m2 varav ca 74 500 m2 är hårdgjord med asfalt och betong.  

Allt dagvatten från dessa ytor och tak avvattnas via brunnar och leds via oljeavskiljare till en 

dagvattendamm i tre sektioner innan det avleds för att bevattna energiskog. Bevattning kan endast 

ska ske under växtsäsong vilket innebär att all nederbörd som kommer under vinterhalvåret måste 

kunna lagras i dammarna.  

Utsläpp av renat nederbördsvatten från anläggningen till och från dagvattendammen begränsas så 

föroreningshalten inte överstiger följande riktvärden beräknat som årsmedelvärden: 

Tabell 7. Provsvar och riktvärden för anläggningen.  

Parameter 2018 2019 2020 Gällande 
riktvärden  

pH  7,8 7,7 7,1 6,5-9  

COD  26 mg/l  31 mg/l  54 mg/l  200 mg/l  

P-tot 0,73 mg/l  1,01 mg/l  2,53 mg/l  4,0 mg/l  

N-tot  6,9 mg/l  9,9 mg/l  22 mg/l 20 mg/l  

Klorid  49 mg/l  47 mg/l  49 mg/l  300 mg/l  

S:a alifater  <0,1 mg/l <0,05 mg/l  0,84 mg/l  0,1 mg/l  

S:a aromater  <0,01 mg/l  <0,01 mg/l <0,01 mg/l  0,1 mg/l  

EOX  0,004 mg Cl/l  0,0024 mg Cl/l  0,0054 mg 
Cl/l  

0,003 mg 
Cl/l  

BTEX  0,002 mg/l  0,003 mg/l   0,042 mg/l  0,1 mg/l  

Bly  0,0062 mg/l  0,0034 mg/l  0,0079 mg/l  0,4 mg/l  

Kadmium  0,00008 mg/l  0,00009 mg/l  0,00009 mg/l  0,005 mg/l  

Koppar  0,0120 mg/l  0,0111 mg/l  0,0190 mg/l  2 mg/l  

Kvicksilver  < 0,0001 mg/l  < 0,0001 mg/l  <0,0001 mg/l  0,001 mg/l  

Zink  0,0770 mg/l  0,0563 mg/l  0,1447 mg/l  1,0 mg/l  

Krom   0,0029 mg/l  0,0032 mg/l 0,0051 mg/l  0,05 mg/l  

Kobolt 0,0011 mg/l   0,0009 mg/l 0,0015 mg/l   0,015 
mg/l  

Arsenik  0,0041 mg/l  0,0037 mg/l  0,0040 mg/l  0,05 mg/l  

 

Hall för förvaring av farligt avfall saknar avlopp och F-hallens avlopp är kopplat till sluten tank. Detta 

innebär att dessa ytor är helt bortkopplade från övrigt dagvattensystem inom anläggningen.  

INFILTRERING I MARK 

Ytvattenprover tas i början av växtsäsongen innan bevattning börjar, i slutet av växtsäsongen när 

bevattningen är avslutad samt vid ett tillfälle under växtsäsongen.  
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Grundvattenmätning utförs vid tre tillfällen per år (april, augusti och december) i fem grundvattenrör 

(GW500, GW501A, GW502A, GW503 och GW504). Se karta nedan (figur 30) för lokalisering av rören. 

Mätningen omfattar nivåmätning samt analys av metaller och PFAS. Utifrån nivåmätningarna 

bedöms strömningsriktningen för grundvattnet vara åt nordost. 

 

 

Figur 30. Karta provtagningspunkter.  

 

Tabell 8. Analyssvar år 2020, provtagningsrör.  
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Parameter: GW500 GW501A GW502A GW503 GW504 

Arsenik µg/l 0,55 0,25 0,35 
 

1,8 

Barium mg/l 0,056 0,034 0,027 
 

0,062 

Bly µg/l <0,01 < 0,01 < 0,010 
 

 < 0,010  

Kadmium µg/l 0,02 0,018 0,016 
 

0,028 

Kobolt mg/l 0,0013 0,0002 0,000028 
 

0,00025 

Koppar mg/l 0,001 0,0032 0,00048 0,082 0,0026 

Krom µg/l 0,8 0,11 0,064 
 

0,12 

Kvicksilver µg/l <0,1 <0,1 <0,1 
 

<0,1 

Nickel µg/l 7,8 2 1,6 
 

5,6 

Vanadin mg/l 0,00037 0,00063 0,00079 
 

0,0011 

Zink mg/l 0,0016 0,00053 0,043 
 

0,0021 

PFAS summa ng/l 780 890 11 ID4 68 

PFAS summa SLV 11 ng/l 780 890 9,4 ID2 68 

 

Av SGU:s webbplats, figur 31 nedan, illustreras hur grundvattenmagasinen är lokaliserade i 

förhållande till verksamhetens område.  

 

Figur 31. Karta som visar grundvattenmagasin Röd markering visar verksamhetens lokalisering (källa 

https://viss.lansstyrelsen.se/ hämtad 2021-08-26 SGU).   

 

Provtagning av mark sker i område vid energiskogen som bevattnas. Provtagningspunkten är J2, som 

är markerad på kartan över samtliga provtagningspunkter.  

  

 
4 ID=inte detekterat 
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Tabell 9. Provtagning av mark vid energiskogen. 

Parametrar 2018 2019 2020 

Arsenik mg/kg <2,1 <2,2 <2,0 

Barium mg/kg 18 20 13 

Bly mg/kg 9,8 8,7 6,8 

Kadmium mg/kg <0,20 <0,20 <0,20 

Kobolt mg/kg 0,65 0,99 0,73 

Koppar mg/kg 8,4 8,2 5,7 

Krom mg/kg 4 5,2 3,5 

Kvicksilver mg/kg 0,028 0,03 0,019 

Nickel mg/kg 1,3 1,5 0,92 

Vanadin mg/kg 7,1 6,4 5,5 

Zink mg/kg 20 17 12 

PFAS summa (µg/kg TS) 5 4,6 2,1 

PFAS summa SLV 11 (µg/kg TS) 3,1 3,6 1,1 

 

Samtliga provtagningar utförs enligt provtagningsprogram daterat 2017-04-01, reviderat 2020-03-11. 

Ansökt verksamhet 

I den ansökta verksamheten planeras dagvattnet att hanteras på samma sätt som i den nuvarande 

verksamheten. Dagvattendammarna har kapacitet att hålla en volym om ca 20 000 m3.  

En ny dagvattenutredning kommer att biläggas ansökan. 

BULLER 

Befintlig verksamhet  

I befintlig verksamhet uppkommer buller främst från transporter till och från anläggningen samt från 

arbetsmaskiner inom anläggningen. Verksamheten bedrivs normalt vardagar mellan kl 06.00 och 

18.00. Momentant buller kan uppkomma i samband med hantering av containers. 

En bullerutredning gjordes år 2017 då en ny papperspress sattes in. Samtliga värden innehölls i de 

kontrollpunkter som placerades runt anläggningen.  

Bullerkällor inom verksamhetsområdet utgörs bland annat av utblås från ventilation, truckar, 

lastmaskiner och annan utrustning. Närmaste bostad finns ca 150 m öster om anläggningen samt ca 

250 m nordväst till nordöst om anläggningen. 

Bullerutredningen har utgått från fem stycken kontrollpunkter och två scenarier: 

• Scenario 1: Dagtid, mellan kl. 06.00 och 18.00 

• Scenario 2: Övrig tid, mellan kl. 18.00 och 06.00.  

I tabell 10 nedan redovisas beräknade bullernivåer i de utvalda kontrollpunkterna.  

 

 

 



44 
 

Tabell 10. Bullernivåer utifrån kontrollpunkter markerade i karta invid och respektive scenario.  

Kontroll-
punkt nr. 

Scenario 
1 

Scenario 
2 

1 51 20 

2 53 21 

3 55 22 

4 48 20 

5 54 26 

 

Kontrollpunkterna redovisar nivån på 1,5 meters höjd över marken. Resultatet redovisas som 

LeqdB(A). 

Ansökt verksamhet 

Inga bullerkällor kommer att tillkomma med ansökt verksamhet. 

TRANSPORTER 

Befintlig verksamhet  

Transport av avfall och övriga förnödenheter till och från anläggningen sker i huvudsak via 

Annedalsvägen som är anslutningsväg till trafikled E22, Figur nedan. E22 kan nås utan att passera 

känslig bebyggelse och är även led för farligt gods. Transporterna sker huvudsakligen dagtid på 

vardagar men verksamhet vid andra tider kan förekomma. 

Antalet transporter vid befintlig verksamhet uppgår till ca 161 st per dygn (322 fordonsrörelser).  

Arbete pågår löpande för att optimera returtransporter till och från anläggningen.  

Vad gäller interna transporter inom anläggningen och transporter i egen regi så består maskinparken 

bland annat av cyklar, eltruckar samt bränsledrivna maskiner och lastbilar. 
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Figur 32. Huvudsaklig transportväg till och från Stena Recyclings anläggning. 

 

Den verksamhet som idag bedrivs i Kristianstad genererar cirka 161 vägningar per arbetsdag. När ett 

fordon vägs in och ut räknas detta som en vägning. I fordonsrörelser motsvarar detta medel på 161 

vägningar ca 322 fordonsrörelser per arbetsdag. Av detta uppskattas ungefär 90 % trafikera 

Annedalsvägen västerut och resterande andel om 10% Annedalsvägen österut. Tunga transporter 

uppskattas stå för två tredjedelar av fordonsrörelserna. 

Kristianstads kommun har utfört trafikmätningar på Annedalsvägen (väg 1655). Mätning i riktning 

mot väg E22 gjordes maj/juni 2019 och mätning i riktning mot Norra Åsum i maj 2018. Siffrorna 

nedan (tabell 11) är uppräknade till år 2021 med hjälp av Trafikverkets basprognos 2020-06-15 där 

den årliga tillväxten av vägtrafik i Skåne anges till 1,4 % åren 2017-2040. 

Tabell 11. Trafikmätningar. 

 Annedalsvägen V 
2021 

Stena V 2021 Annedalsvägen Ö 
2021 

Stena Ö 
2021 

Medeldygnstrafik 6637 290 7645 32 

Vardagsdygnstrafik 8346 290 7645 32 

 

  

E22 
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Ansökt verksamhet 

Ansökt verksamhet medför ett ökat antal transporter till och från anläggningen. Stena arbetar med 

att optimera fyllnadsgraden i transporterna för att på så sätt minimera antalet transporter. Antalet 

transporter i ansökt verksamhet presenteras i tabellerna nedan (tabell 12 och 13.  

Tabell 12. Trafikmätningar Annedalsvägen västra.  

 Annedalsvägen V 
2021 

Stena V 
2021 

 Gällande tillstånd Sökt tillstånd 

Medeldygnstrafik 6637 290 782 840 

Vardagsdygnstrafik 8346 290 782 840 

 

Tabell 13. Trafikmätningar Annedalsvägen Östra.  
 Annedalsvägen Ö 

2021 
Stena Ö 

2021 
Gällande 
tillstånd 

Sökt 
tillstånd 

Medeldygnstrafik 6637 32 87 93 

Vardagsdygnstrafik 8346 32 87 93 

 

YTTRE HÄNDELSER 

Befintlig verksamhet 

I Länsstyrelsens i Skånes rapport Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering anges att 

medelvattenståndet 2070 - 2100 kommer att ligga 0,2 - 0,7 m över dagens medelvattenstånd. Det 

högsta vattenståndet idag, med återkomsttid på 50 år, anges till 1,6 m. Det högsta vattenståndet i en 

framtida situation (2070 - 2100) anges till 2,2 - 2,3 m, med återkomsttid på 50 - 100 år. 

Många områden inom Kristianstad kommun ligger lågt i förhållande till havsnivån, vilket exempelvis 

kan medföra ökad känslighet mot extremväder med mycket nederbörd under kort tid. Anläggningen 

är belägen +20 m över havet i norr och +25 m över havet i söder.  

Därutöver föreligger risker bland annat kopplade till storm, värme och kyla. En högre temperatur kan 

ge en följd att bevattning behöver ske mer frekvent. 

Ansökt verksamhet 

Stena bevakar löpande händelser kopplade till yttre faktorer men planerar idag inga åtgärder 

kopplade till detta. 

RISK OCH SÄKERHET 

Befintlig verksamhet  

Verksamhetens största risk är kopplad till brand. Skyddsåtgärder för att förhindra läckage av 

släckvatten och för att kunna släcka bränder i ett tidigt skede finns inom verksamhetsområdet, 

däribland: 

• Släckvatten samlas upp i dagvattendamm. Dagvattendammen består av tre delar och 

pumpning mellan dammar kan stängas av.  
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• Inom verksamhetsområdet finns brandpumpar som är kopplade till vatten i damm men även 

till vatten i egen brunn. 

• Det finns en brandbil inom verksamhetsområdet och personal utbildade att använda denna. 

• I nuläget arbetar deltidsbrandmän inom verksamheten. 

Det har förekommit brand inom verksamhetsområdet. Vid brand år 2015 uppkom släckvatten som 

leddes till dagvattendammarna. Pumpen mellan dagvattendamm A och dagvattendamm B stängdes 

och släckvatten samlades upp och omhändertogs i de båda mindre dammarna. Kapaciteten i de 

mindre dammarna var tillräcklig vid det tillfället. Efter branden transporterades släckvatten för 

mellanlagring i tankar i Malmö enligt SAFIR systemet varefter de transporterades för 

omhändertagande vid Stenas anläggning i Göteborg, Seaclean. De mindre dammarna tömdes och 

rengjordes och det togs prov på sediment i dammarna.  

Stena Recyclings modell för kontrollprogram består bl.a. av en årsplan där aktiviteter som t.ex. 

mätningar, besiktningar, skyddsronder (2 ggr/år), brandskyddsronder (6 ggr/år), serviceintervall för 

utrustning finns upptagna med kopplingar till instruktioner/rutiner. 

Safety Walks genomförs varje vecka och används som ett redskap för att skapa en större förståelse 

för var i och i vilka arbetsmoment risker ligger. Safety Walks utförs också för att skapa diskussioner 

mellan medarbetare och på så sätt generera en större möjlighet till utveckling av säkrare och mindre 

riskfyllda arbetsmoment och situationer. 

Safety Walks, avvikelser, förbättringsförslag, olyckor och tillbud rapporteras, dokumenteras och följs 

upp i det bolagsgemensamma verksamhetssystemet GMS 

Ansökt verksamhet 

Ingen förändring. 
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KOMMANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

INLEDNING 

Utformningen av den planerade MKB:n framgår av nedanstående innehållsförteckning. Ansökan 

planeras utöver MKB att bestå av en huvudansökan, en teknisk beskrivning samt bilagor (inklusive 

statusrapport). Förslag till innehållet i MKB med kommentarer redovisas 

nedan. 

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 

METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR 

Avgränsning 

En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på väsentliga 

frågor och aspekter som ska konsekvensbedömas. Miljökonsekvens-

beskrivningen planeras därför ha sin tyngdpunkt i ämnesområdena 

kulturmiljö, risk och säkerhet samt utsläpp till vatten/grundvatten.  

Övriga aspekter såsom vatten och energianvändning, riksintressen, naturmiljö, 

friluftsliv och rekreation, buller, utsläpp till luft, avfall och yttre händelser 

belyses och bedöms men inte i samma omfattning. Konsekvenser för miljömål 

och miljökvalitetsnormer beskrivs. Med ansökt verksamhet avses verksamhet 

beskriven i ansökan.  

Tidsmässigt bedöms miljöeffekterna på kort, medellång och lång sikt. 

Bedömningen görs utifrån att kort sikt är upp till 5 år, medellång sikt är upp till 

mellan 25 och 30 år, det vill säga den tid som tillstånd enligt MB brukar 

användas innan de ersätts med nya tillstånd, och lång sikt är upp till 75 år, det 

vill säga motsvarande en genomsnittlig livslängd för en människa. 

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det 

område som är direkt berört av befintlig och ansökt verksamhet. Den 

geografiska avgränsningen för respektive aspekt kan dock variera och belyses i 

den omfattning som bedömts vara nödvändig. I figur 33 redovisas de 

tillvägagångssätt som leder fram till hur den geografiska avgränsningen 

bestäms.  

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa planerad verksamhets miljöeffekter utifrån 

ansökt verksamhet. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa 

ramar som här benämns som bedömningsgrunder. Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan 

den ansökta verksamhetens miljöeffekter sättas i relation till respektive effekts värde.  

I föreliggande MKB används begreppen miljöpåverkan, miljöeffekt och miljökonsekvens. Påverkan 

och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens värde, 

men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer 

samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.  

Figur 33. Arbetsgång för att 

identifiera geografisk avgränsning 

i MKB. 
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Påverkan, effekt och konsekvens av den ansökta verksamheten kan förklaras på följande sätt: 

• Miljöpåverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, till exempel utsläpp 

till luft, mark och vatten eller energianvändning. 

• Miljöeffekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, till exempel försämrad 

status på mark- och vattenområden eller bidrag till klimatförändring.  

• Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks 

oftast som en värderande bedömning, till exempel påverkan på vatten och risken för 

spridning av föroreningar i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt eller indirekt art på 

nationell, regional och/eller lokal nivå. 

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder 

(skyddsåtgärder). 

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade 

ändringens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, 

obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ 

konsekvens. Bedömningen utförs både för ansökt verksamhet som helhet och för ansökt verksamhet 

i förhållande till framskrivet nuläge/nollalternativet. 

I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra 

verksamheter. 

DEN SÖKTA VERKSAMHETEN 

Kort utdrag ur den tekniska beskrivningen om verksamheten. Redovisningen innehåller även ett 

avsnitt om åtgärder för att begränsa miljöpåverkan. 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Beskrivning av cirkulär ekonomin och hur Stena Recyclings verksamhet kopplar till detta. En 

jämförelse kommer även att göras för hur verksamheten förhåller sig till, de av relevans, globala 

målen för hållbarhet enligt FN:s Agenda 2030.  

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Verksamhetens lokalisering 

Övergripande beskrivning. 

Planförhållanden 

Beskrivning av planförhållanden (FÖP och Stadsplan). 

Bedömning av förenlighet med gällande detaljplan. 

Geologi och hydrologi 
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ALTERNATIV 

Alternativ lokalisering 

Beskrivning enligt avsnitt 6.4. 

Framskrivet nuläge 

En MKB ska bland annat innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den planerade 

verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett så kallat ”framskrivet nuläge” tidigare även 

benämnt ”nollalternativ”. Syftet med redovisningen av ”framskrivet nuläge” är att ge ett underlag för 

att kunna värdera vilken förändring verksamheten eller åtgärden medför ur miljösynpunkt utifrån de 

förhållande som råder i dag bland annat vad avser produktionsmängd. Nollalternativet eller 

framskrivet nuläge utgörs av tillståndsgiven verksamhet.  

Redovisning av siffror kommer även att göras för det tre senaste åren. 

Ansökt alternativ 

Verksamhet enligt ansökan. 

Alternativ process/utformning 

Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250). BAT-slutsatser (BATC) som 

omfattar och direkt berör Stenas verksamhet, Waste Treatment, publicerades i augusti 2018.  

Redovisning av för den ansökta verksamheten relevanta BAT-slutsatser och andra krav utifrån ovan 

angivna dokument lämnas.  

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

Nationella och regionala miljömål 

Redovisning av hur Stena Recycling AB förhåller sig till nationella och regionala miljömål av relevans.  

Kommunala miljömål och miljöprogram 

Redovisning av hur Stena Recycling AB förhåller sig till kommunala miljömål och andra dokument av 

relevans för Kristianstad. 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, ytvatten och grundvatten samt recipient för utsläpp till luft 

och vatten beskrivs och redovisas under respektive aspekt nedan.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 

Pågående markanvändning 

Kortare redovisning av aktuell markanvändning, gällande detaljplan och fördjupad översiktsplan. 

Bedömning kopplat till hur ansökt verksamhet är förenlig med denna. Koppling görs även till hur 

ansökt verksamhet förhåller sig till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  
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Naturmiljö 

Kortare redovisning av närliggande Natura 2000-område, naturreservat, riksintressen för naturvård 

samt andra skyddsområden kopplade till naturmiljön. Bedömning kopplat till hur ansökt verksamhet 

påverkar dessa ur miljö- och hälsosynpunkt. Koppling görs även till hur ansökt verksamhet förhåller 

sig till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

Kulturmiljö och landskapsbild 

Redovisning av närliggande riksintresse för kulturmiljön samt fornminnen och övriga kulturhistoriska 

lämningar. Bedömning kopplat till hur ansökt verksamhet påverkar dessa ur miljö- och 

hälsosynpunkt. Koppling görs till hur ansökt verksamhet förhåller sig till miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. 

Friluftsliv och rekreation 

Kortare redovisning av närliggande riksintresse för friluftsliv samt andra närliggande områden där 

människor vistas i rekreationssyfte. Bedömning kopplat till hur ansökt verksamhet påverkar dessa ur 

miljö- och hälsosynpunkt.  

Övriga områdesskydd  

Kortare redovisning av övriga riksintresse och områdesskydd, exempelvis flyg och militär verksamhet. 

Bedömning kopplat till hur ansökt verksamhet påverkar dessa ur miljö- och hälsosynpunkt. Koppling 

görs till hur ansökt verksamhet förhåller sig till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Energiförsörjning och energianvändning 

Kortare redovisning av energislag som används och vilken energianvändning verksamheten 

genererar. Bedömning med avseende på hushållning av resurser. Koppling görs till hur ansökt 

verksamhet förhåller sig till miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan och God bebyggd miljö. 

Vattenförsörjning och vattenanvändning 

Kortare redovisning av vattenförsörjning och vilken vattenanvändning verksamheten genererar. 

Bedömning med avseende på hushållning av resurser. Koppling görs till hur ansökt verksamhet 

förhåller sig till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Kemiska produkter 

Kortare redovisning av vilka kemikalier som tas in i verksamheten och en bedömning ur 

resurssynpunkt samt avseende miljöpåverkan/miljöfarlighet. Koppling görs till hur ansökt verksamhet 

förhåller sig till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Utsläpp till luft 

Kortare redovisning av utsläpp och recipient. Bedömning ur miljö- och hälsosynpunkt samt 

möjligheten att följa relevanta miljökvalitetsnormer. Koppling görs till hur ansökt verksamhet 

förhåller sig till miljökvalitetsmålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning. 
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Utsläpp till vatten/grundvatten 

Redovisning av utsläpp av dagvatten från dagvattendammar. Sammanställning av aktuella 

förhållande i mark och hur grundvattenströmmar går. Bedömning vad gäller påverkan på mark från 

infiltration samt möjlighet att följa relevanta miljökvalitetsnormer.  

En dagvattenutredning kommer att biläggas ansökan. 

Buller 

Kortare redovisning av eventuellt tillkommande bullerkällor i förhållande till de förutsättningar som 

förelåg vid genomförd mätning och beräkning från år 2017. Resultat från bullerberäkning från år 

2017 redovisas och bedömning med avseende på människors hälsa och miljö. Koppling görs även till 

hur ansökt verksamhet förhåller sig till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Avfall 

Kortare redovisning av de avfallsmängder som faller i produktionen och bedömning med avseende 

på människors hälsa och miljö. Koppling görs även till hur ansökt verksamhet förhåller sig till 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

Transporter 

Kortare redovisning av antal inkommande och utgående lastbilstransporter och dess påverkan på 

trafikbelastningen i närområdet bedöms. Koppling görs även till hur ansökt verksamhet förhåller sig 

till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning samt God 

bebyggd miljö samt möjlighet att följa relevanta miljökvalitetsnormer.  

Yttre händelser  

Kortare redovisning vad avser riskerna kopplade till yttre händelser orsakade av klimatförändringar. 

Bedömning av hur dessa kan påverka ansökt verksamhet.  

Risk- och säkerhetsfrågor 

Redovisning vad avser riskerna kopplade till yttre miljö. Bedömning vad gäller människors hälsa och 

miljö. 

Brandriskanalys och släckvattenutredning kommer att biläggas ansökan. 

SAMLAD BEDÖMNING 

Samlad bedömning av verksamheten och dess syfte, verksamhetens koppling till hållbar utveckling 

och resultatet av bedömning för ovanstående aspekter. 

SAKKUNSKAP 

Redovisning av medlemmars sakkunskap. 

REFERENSER 

Rapporter, handböcker, DP, FÖP, vägledande dokument av olika slag. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister 

liksom professionella projektörer, konstruktörer och 

projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med 

drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder 

medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har 

vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


