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SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 

 

2020-04-06 

 

Sammanfattning av samrådsunderlag inför tillståndsansökan 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) driver anläggningen NSR Återvinningsanläggning 

Höganäs strax utanför Strandbaden, se Figur 1 för översiktskarta. Anläggningen innefattar idag 

en återvinningscentral (ÅVC) för privatpersoner och företag samt en nedlagd deponi. 

Verksamheterna vid anläggningen bedrivs med stöd av två äldre miljötillstånd. NSR avser nu att 

söka ett nytt och modernt tillstånd enligt miljöbalken för den samlade verksamhet som ska 

bedrivas på anläggningen. Tillståndet söks hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i 

Skåne. 

Förutom ÅVC:n och den nedlagda deponin finns det på anläggningen även olika lagrings- och 

behandlingsytor för avfall. Eftersom deponeringen har upphört och deponin ska sluttäckas 

behöver de massor som tas emot hanteras på annat sätt. Vidare kommer en fortsatt varaktig 

avledning av anläggningens lakvatten (d.v.s. vatten som kommit i kontakt med avfall inne i 

deponin) till kommunens avloppsreningsverk inte längre att vara möjligt då Höganäs kommun 

beslutat att reningsverket ska REVAQ-certifieras, vilket innebär att lakvatten från 

avfallsanläggningar som huvudregel inte ska ledas till reningsverket. Vattenhanteringen vid 

anläggningen avses därför ändras. Utöver detta kommer det även på grund av planerad 

befolkningsökning i Höganäs kommun att finnas ett behov av hantering av utökade 

avfallsmängder på anläggningen.  

 

Figur 1 Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet, reviderad av Sweco. 
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Planerade öppettider 

Öppettiderna för återvinningscentralen planeras inte att ändras, utan avses vara desamma som 

idag. 

Typ av avfall 

Precis som idag kommer besökare, förutom att köpa kompostjord, kunna fortsätta att lämna 

både farligt avfall och icke-farligt avfall på ÅVC:n. Det farliga avfallet kommer, precis som idag, 

att bestå av hushållskemikalier, impregnerat trä, elavfall m.m. men även av asfalt. ÅVC:n 

kommer att ha samma inpasseringssystem och avfallsfraktioner som idag. 

Trafik 

Idag kommer ett par hundra fordon till anläggningen varje dag, varav ca 10-20 utgörs av 

lastbilar och andra tunga fordon. I takt med att antalet invånare ökar i Höganäs kommer troligen 

mängden transporter till och från anläggningen att öka. Transporterna kommer att vara 

begränsade till anläggningens öppettider. 

Översiktlig bedömning av miljöpåverkan 

Här beskrivs kortfattat förutsedd miljöpåverkan och planerade skyddsåtgärder. Redovisningen 

kommer att utvecklas i nästa steg i miljöbedömningen, d.v.s. i miljökonsekvensbeskrivningen, 

vilken kommer att bifogas tillståndsansökan. 

Vatten samt natur- och kulturmiljö 

På marken kommer det att uppstå regn- och smältvatten (d.v.s. dagvatten) som passerar 

anläggningen. Lagringen av farligt avfall samt icke-farligt avfall och fordonstrafiken kan påverka 

dagvattnet i området. Det kommer även att uppstå så kallat lakvatten från den nedlagda 

deponin. NSR kommer inför den kommande miljötillståndsprövningen att utreda hur vattnet bäst 

tas omhand för att minimera eventuell påverkan på miljön. Resultatet kommer sedan att 

redovisas i den tillståndsansökan som kommer att lämnas in till miljöprövningsdelegationen. 

NSR kommer även att vidta nedanstående åtgärder för att ytterligare minimera påverkan; 

• Farligt avfall kommer att förvaras väderskyddat och så att spill och läckage inte kan 

förorena omgivningen 

• Absorberingsmedel kommer att finnas tillgängligt för uppsamling av mindre spill 

• Lagringen av avfallet kommer att ske på ytor så att uppsamling av förorenat vatten sker 

• I händelse av brand eller spill kommer tättingar (lock) att placeras på dagvattenbrunnar 

för att skydda eventuella recipienter 

• För att motverka oljeutsläpp kommer vatten som så behöver att passera genom en 

oljeavskiljare  

I tillståndsansökan kommer NSR att utförligt beskriva hur vattnet ska hanteras i framtiden. 

Tanken är att vattnet i första hand ska hanteras endast inom anläggningen och fås att avdunsta. 
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Överblivet vatten, som är så pass rent att det klarar framtida och av miljöprövningsdelegationen 

uppställda utsläppsvillkor, kan istället komma att släppas till Margeretebergsbäcken och/eller 

Öresund. Endast i nödfall ska vatten kunna släppas till reningsverket. I framtiden kommer 

mängderna av förorenat vatten att minska eftersom deponin sluttäcks, vilket gör att vattnet 

hindras från att komma i kontakt med avfallet inne i deponin. 

Ingen skyddsvärd natur bedöms beröras direkt av själva verksamheten. 

Lukt 

Precis som idag kommer kompostering av park- och trädgårdsavfall att ske. Komposteringen 

kan ge upphov till lukt. Inga särskilda skyddsåtgärder planeras just nu, men om klagomål 

inkommer kommer NSR att vidta åtgärder för att minska lukten.  

Luft 

Utsläpp till luft kommer att ske från arbetsmaskiner, transporter inom, samt till och från 

anläggningen och från deponigassystemet (se avsnitt nedan). 

Mark 

Mycket av avfallet lagras i containrar eller på asfalterade ytor för att minimera risken för 

spridning av föroreningar till marken. En stor del av de massor som lagras ska användas till 

sluttäckningen av deponin innan denna är färdig, dessa massor har kontrollerats för 

föroreningar innan de anlänt till anläggningen. 

Deponigas 

I äldre deponier som den i Höganäs bildas deponigas vilken är klimatskadlig. Därför finns idag 

ett gasuppsamlingssystem i deponin. Det samlar upp den gas som bildas i avfallet. NSR 

kommer inför tillståndsansökan inges till miljöprövningsdelegationen att utreda hur gasen ska 

tas omhand i framtiden samt även utföra gasmätningar för att kvantifiera mängden gas. 

Resultatet kommer därefter att presenteras i tillståndsansökan tillsammans med förslag på 

framtida hantering. 

Buller 

Buller kommer främst att genereras när ÅVC:n är öppen till följd av att avfall slängs i containrar, 

hantering av containrar, krossning och sortering av avfall samt transporter och arbetsmaskiner. 

Då mängden avfall som tas emot kommer att utökas finns det risk för ökat buller. På 

anläggningen finns redan bullervallar åt öster och delvis åt söder. På västra och norra delarna 

av anläggningen fungerar deponin bullerdämpande.  

Damning och nedskräpning 

Det kan damma till följd av transporter och vid exempelvis krossning av avfall. Vid behov 

kommer detta kommer att förebyggas genom bevattning. Nedskräpning kommer att förebyggas 
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bl.a. genom att behållare för exempelvis tidningar och förpackningar är täckta. ÅVC:n kommer 

också att sopas och städas regelbundet. Rutiner för städning finns i NSR:s miljöledningssystem. 

Brand 

Verksamheten kommer även fortsatt att vara särskilt uppmärksam på de brandrisker som finns 

vid mellanlagring av farligt avfall och icke-farligt avfall samt vidta åtgärder för att minimera risken 

för brand. Bl.a. kommer mycket av avfallet att förvaras i containrar. 

En brand skulle kunna ge upphov till giftigt släckvatten. Om sådant vatten uppkommer kommer 

det att samlas upp och hanteras inom anläggningen för att förhindra att det sprids till mark eller 

vatten. 

Om du vill veta mer 

Du kan ta del av hela samrådsunderlaget på NSR:s hemsida; www.nsr.se/samrad 

Ärendegången vid en tillståndsansökan beskrivs kortfattat i bilaga 1. 

Kontakta oss 

Om du har frågor eller synpunkter angående pågående tillståndsansökan kan dessa framföras 

via brev, e-post eller telefon till nedan kontaktperson. Vi behöver få in era frågor eller 

synpunkter senast den 5 maj 2020, helst via mail eller brev. Kontakt kan även tas per telefon. 

Sweco Environment AB 

Therese Eklund 

Box 286 

201 22 Malmö 

therese.eklund@sweco.se 

telefon 0732-61 23 88 

Information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, exempelvis din adress. Syftet med en 
sådan behandling är att kunna uppfylla vår skyldighet enligt 6 kap. 30 § MB att samråda med de 
enskilda som kan antas bli berörda av sökt verksamhet. Vi måste dessutom i samband med 
prövningen av tillståndsansökan redovisa vilka vi samrått med, vilka eventuella synpunkter som 
inkommit. Vi har fått dina uppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister. Vi tillämpar vid var tid 
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är således att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.  
 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet, 
uppskattningsvis 10–12 år. När personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålen 
kommer vi att upphöra med behandlingen av dem. Vi kommer dock att fortsätta med 
behandlingen av personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar. Dina 
personuppgifter delas med de myndigheter, kommuner, företag, intresseorganisationer samt 
våra personuppgiftsbiträden, som berörs av tillståndsansökan. Vi kan även komma att dela dina 

mailto:therese.eklund@sweco.se
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personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är: 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB  
Org. Nr. 556217–4580 
251 89 Helsingborg 
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på e-post: 
 
therese.eklund@sweco.se 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

 

mailto:namn.namnsson@företagsnamn.se
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BILAGA 1 

 

2020-04-07 

 

Information om ärendegången vid en tillståndsprövning 





 

Besöksadress Postadress Telefonväxel Hemsida  Org.Nr. 

Hjortshögsvägen 1 NSR AB 042-400 13 00 www.nsr.se  556217-4580 

254 64 Helsingborg 251 89 Helsingborg Fax 

 042-15 37 73  

1 (1) 

2020-03-30 

Information om ärendegången vid en 

tillståndsprövning 

Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och prövas av 

miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Skåne. 

Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar 

en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande 

beslut. Denna information är ett led i samrådsprocessen. Den ska genomföras innan 

ansökan upprättas och ges in till länsstyrelsen. Sökanden ska lämna upplysningar till 

de berörda så att de ges möjlighet att fråga och lämna synpunkter. Den här 

informationsskriften är avsedd att tillgodose upplysningsskyldigheten. 

För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur 

tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till i fortsättningen. Här ges en kortfattad 

sammanfattning. För utförligare information kontakta Länsstyrelsen Skåne. 

• Genomförande av samråd med möjlighet att lämna synpunkter 

• Det som framkommer under samrådet sammanfattas av verksamhetsutövaren i en 

samrådsredogörelse 

• Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som 

tillsammans med ansökan och teknisk beskrivning lämnas in till länsstyrelsen. 

• Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan. 

• Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till 

länsstyrelsen. Om du har synpunkter är det viktigt att du skriftligen inkommer med 

dina synpunkter i detta skede. Det räcker inte att du lämnat synpunkter till sökanden 

i samrådsskedet! 

• Länsstyrelsen begär också in yttranden från kommunens miljönämnd m.fl. 

• Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem. 

• Miljöprövningsdelegationen fattar beslut om tillstånd ska ges samt vilka villkor som i 

sådana fall ska gälla. 

• Om tillstånd ges kan beslutet överklagas av grannar och andra berörda. 

• Överklagande avgörs av Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

 


