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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.
Vi är mycket oroande över att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder
avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet. Vi blir
särskilt oroade över att man planerar för att även ta emot asfalt, som innehåller cancerogena
ämnen. Den typen av avfallshantering passar definitivt inte i närheten av bostadsbebyggelse
och naturområden avsedda för rekreation.

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.
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