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Svar på Tillståndsansökan för verksamheten vid NSR 

Återvinningsanläggning Höganäs – kompletterande samråd 

Strandbadens Byaförening har svarat på tidigare utskickat samrådsunderlag, se vårt svar 2020-05-05 

nedan som fortfarande är giltigt. 

Företrädare för byaföreningen har under de senaste månaderna fått många påstötningar från oroliga 

och upprörda boende i Strandbaden. De boende är främst oroliga för ökad trafik, mer buller och 

farliga utsläpp i Margretebergsbäcken. Inte minst är man oroliga över att anläggningen planerar för 

att ta emot allt större mängder avfall, särskilt då från olika typer av industriell verksamhet. Många 

har framfört att de gärna hade svarat på inbjudan till samråd, men att de känner att de inte klarar att 

göra detta. Det utskickade underlaget anses vara alltför tekniskt och besvärligt att läsa och ännu 

svårare att förstå. En del tror att detta kan vara en medveten strategi från SWECO/NSR.  

Vi vill nu tillägga främst följande: 

Trafik 
För närvarande behandlar NSR 80 000 ton icke-farligt avfall och 1 000 ton farligt avfall. NSR ansöker 

nu om att öka mängden till 108 500 ton respektive 6 000 ton, dvs en ökning med 33 500 ton årligen. 

I mer lättfattliga termer innebär det idag runt 5 400 st 15 tonslastbilar per år eller ca 18 per dag (36 

in- och utfarter). 

Den begärda mängden skulle innebära omkring 7 600 st 15 tonslastbilar per år eller 25 lastbilar per 

dag som ska passera korsningen väg 111 och Skjutbanevägen (50 in- och utfarter). 

Utfarten från Skjutbanevägen är redan idag hårt ansträngd med tung trafik, ofta med släp, som ska 

korsa väg 111. Sommartid tillkommer trafik till och från Margretebergs Strand. Tätt inpå korsningen 

ligger en busshållplats som ofta används av barnfamiljer från det närliggande boendet på 

Margreteberg. 

Det krävs alltså kraftfulla åtgärder för att skapa en tillfredsställande trafiklösning med den nya 

trafikmängden: 

1. Ny tillfartsväg till återvinningsanläggningen via en ny väg runt Höganäs Outletområde. 

2. Rondell vid korsningen väg 111, Skjutbanevägen och Smergelgatan. 

Vi tar för givet att Trafikverket ges tillfälle att yttra sig i samband med tillståndsansökan. 



 

Lakvatten 

Richard Åkesson, miljösakkunnig, Höganäs kommun skriver i ett svar till byaföreningen: 
”Jag skrev sist att det fanns ett antal frågetecken och fått en förklaring nu. I sin ansökan vill de rena 
lakvattnet i sin anläggning, dvs. via damm och salix. Ev. överskott vill de avleda till bäcken, om det 
uppfyller de villkor de föreslår i sin ansökan. Om de inte klarar de villkoren vill de ha rätt att avleda 
överskottet till avloppsreningsverket.  
Domen från 1977 som villkorar deras verksamhet förpliktigar dem tydligen att släppa till 
reningsverket (AVR). Samtidigt har kommunen förbjudit dem att släppa till AVR – det här senare 
beslutet har de överklagat då det beslutet omöjliggör verksamheten.  
 

Som vi uppfattar det betyder det att NSR är tvingat att ansvara för att eventuellt överskott uppfyller 

villkoren i ansökan. Utsläpp i Margretebergsbäcken måste förhindras, bl a då bäcken rinner genom 

viktigt naturområde. Om lakvatten ska forslas från NSR s anläggning ut i havet måste det ske på ett 

sätt som omöjliggör utsläpp längs vägen 

 

Som lekmän kan vi inte bedöma hur NSR tänker säkerställa detta. 

 

Lukt 

Idag kan lukt uppstå från anläggningen, förmodligen från kompostering av trädgårdsavfall. Vi noterar 

med tillfredställelse att komposteringen kommer att flytta till anläggningens sydöstra hörn, dvs ”i 

skydd” av deponin. 

 

Mat- och restavfall 
Under punkt 5:2 Sortering anges att ”Mat- och restavfall kommer att omlastas inomhus”. Vi antar att 

detta är en felskrivning. Matavfall behandlas väl inte överhuvudtaget på anläggningen och 

restavfallet är väl minimalt efter förbudet att lämna osorterat material? 

 

Carl R Hellberg 

Ordförande 

STRANDBADENS BYAFÖRENING 

 

info@strandbaden.info 

070-654 40 01 
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Synpunkter på samrådsunderlag inför tillståndsansökan NSR Återvinningsanläggning 

Höganäs strax utanför Strandbaden 

 

Här kommer synpunkter från Strandbadens Byaförening. Alla som bor i Strandbaden 

påverkas på olika sätt av anläggningen och den verksamhet som bedrivs. Det handlar inte 

minst om trafik, vattenutsläpp, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik. 

 

Övergripande 
Vi har inte kunskaper specifikt för avfallshantering. Vi ser därför positivt på att verksamheten 

blir granskad av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne. Denna prövning borde 

ha skett tidigare. Den borde ha gjorts innan nu pågående sluttäckning av deponin och innan 

uppförandet av mycket stora vattenanläggningar. 

 

Mer övergripande är vår synpunkt att denna typ av återvinningsanläggning bör placeras långt 

från bostadsbebyggelse. Det innebär att vi anser att nuvarande anläggning bör avvecklas och 

ny plats bör sökas. Deponin bör sluttäckas i sin helhet och inte göras större eller högre än den 

är idag. Samtidigt bör man i samråd med kommunen söka en mer lämplig plats för en ny 

återvinningsanläggning. 

 

Trafik 
Trafiken till och från anläggningen är mycket omfattande. Inte minst den tunga trafiken är 

besvärande. Trafiken på nuvarande väg 111 är intensiv. Många oskyddade gående korsar 

vägen för att nå busshållplatser utmed väg 111. Det är inte lämpligt med ytterligare trafik till 

och från anläggningen. Om anläggningen ska vara kvar behövs en ny infart som avlastar 

trafiken på nuvarande väg 111. En ny väg öster om outletområdet, Strandbaden och 

Nyhamnsläge bör i så fall påskyndas samt innehålla en ny infart till återvinningsanläggningen. 

 

Vatten 
För en lekman verkar det konstigt att kommunens reningsverk inte längre ska ta emot 

lakvatten. Det förefaller mer lämpligt att kommunens reningsverk tar hand om lakvattnet, än 

att man ska göra någon egen konstruktion. Vi är direkt oroliga att vatten kommer att ledas ut i 

Margretebergsbäcken som utmynnar i Öresund vid Margretebergs Strand. Det är en populär 

badplats och miljökonsekvenserna kan bli ödesdigra för människor, djur och växter. Vi som 

bor och nyttjar stranden ser hur barn även dras till bäcken som en spännande lekplats. 

 

Vid anläggningen pågår nu uppbyggnad av mycket stora konstgjorda sjöar. Uppskattningsvis 

kan det handla om vattensamlingar på några hundratals kvadratmeter. Dessa konstgjorda sjöar 

kan påverka djurlivet på ett påtagligt sätt. Fåglar, t ex kanadagäss, kan komma att lockas till 

dessa. Flockar med kanadagäss uppgår till bortåt tusen stycken. Det är också en klar risk att 

barn och ungdomar lockas till dessa konstgjorda sjöar. 



 

 

Lukt 
Främst vid ostlig vind känner många närboende av en obehaglig lukt från anläggningen. Det 

är osäkert vad som åstadkommer lukten. Det kan handla om komposterat trädgårdsavfall. Det 

är märkligt att trädgårdsavfall hanteras i anläggningens västra del. Det är ju den delen som 

ligger närmast bostadsbebyggelse. Åtgärder krävs för att motverka lukt. 

 

Buller 
Det har skett en ökning av buller under de senaste åren och då främst från stora arbetsfordon 

och flismaskiner inom anläggningen. Flisning av trädgårdsavfall bör flyttas längre från 

bostadsbebyggelse. Åtgärder krävs för att minska bullret. Speciellt viktigt när man beräknar 

ett ökat buller. 

 

Damning och nedskräpning 
Vid krossning av avfall bör vindriktning beaktas för att undvika att damm sprids till 

bostäderna runt om anläggningen. En ökning har noterats på vägarna till anläggningen av 

tappat avfall som inte tas omhand, utan blåser omkring mm. Även här krävs åtgärder. 

 

Estetik 
Det tycks som att anläggningen håller på att växa i både omfattning och höjd. Det är allt 

mindre tilltalande och skymmer en finare utsikt. 

 

 

Carl R Hellberg 

Ordförande 

STRANDBADENS BYAFÖRENING 
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