BESLUT
2017-02-15

1 (4)
551-8737-16
1315-60-001

Hylte kommun
sbk@hylte.se

Villkorsändringar i tillstånd enligt miljöbalken för avfallshantering
på fastigheterna Borabo 1:2 och Kalvhult 1:8 i Hylte kommun
BESLUT
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län ändrar, med stöd
av 24 kap 8 § punkt 2 miljöbalken, villkor 13 och 17 i delegationens beslut från
den 18 juni 2014, dnr 551-5933-13, enligt följande (ändringarna kursiverade):
13. Lakvattnet från deponiytorna i drift, vilket avser etapp 2, ska samlas upp i
täta lakvattendiken och ledas till befintligt lakvattenmagasin, lakvattendamm 2,
för utjämning. Senast den 1 juni 2017 ska lakvattenmagasinet vara försett med
tätskikt som förhindrar utläckage i mark. Lakvatten från övriga äldre
deponidelar ska ledas till befintligt lakvattenmagasin, lakvattendamm 1.
17. Mottagning, hantering och lagring som omfattar biologisk behandling av
kommunalt avloppsslam ska senast den 1 januari 2018 ske på asfalterade ytor
med avledning till befintligt lakvattenmagasin.
Kungörelsedelgivning samt hur man överklagar
Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 49 § delgivningslagen
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse.
Kungörelsen ska inom 10 dagar efter beslutsdatum införas i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Hallandsposten.
Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på samhällsbyggnadskontoret i
Hylte kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad.
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen, 301 86 HALMSTAD. Ange vilket beslut som överklagandet
gäller t.ex. genom att ange diarienumret. Skriv också vilken ändring som
begärs. För att överklagandet ska kunna prövas, måste det vara inkommet till
Länsstyrelsen senast den 22 mars 2017.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen i
Vänersborg för prövning, om Miljöprövningsdelegationen inte själv ändrar
beslutet på det sätt som begärs.
Kontakta Länsstyrelsen på tfn 010-224 30 00 eller halland@lansstyrelsen.se,
om något är oklart.
Postadress

Besöksadress

E-post

Telefon

301 86 HALMSTAD

Slottsgatan 2

halland@lansstyrelsen.se

010-224 30 00

Kontakta i detta ärende: Liselott Johansson, tel 010-224 32 73, liselott.johansson@lansstyrelsen.se
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IED-kod och tillståndsplikt
Anläggningens IED-kod är 5.4. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap
21 § miljöprövningsförordningen (2016:1188) (verksamhetskod 90.300 B).
Övriga koder är 10.50, 90.110, 90.160, 90.40 och 90.50.
TIDIGARE PRÖVNINGAR
Miljöprövningsdelegationen meddelade den 18 juni 2014 tillstånd enligt
miljöbalken för avfallshantering på fastigheterna Borabo 1:2 och Kalvhult 1:8 i
Hylte kommun (dnr 551-5933-13). Den 31 augusti 2016 ändrade
miljöprövningsdelegationen, enligt sökandens yrkande, villkor 13 såtillvida att
lakvattenmagasinet ska förses med tätskikt senast den 1 januari 2017, samt att
biologiskt avfall ska hanteras på asfalterade ytor enligt villkor 17 senast den 1
januari 2017 (dnr 551-3923-16).
YRKANDEN
Kommunen begär anstånd avseende uppfyllandet av villkor 13, gällande
tätskikt i lakvattendamm 2, till den 1 juni 2017 och villkor 17, gällande
asfalterade ytor för hantering av avloppsslam, till den 1 januari 2018.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Ansökan om villkorsändringar inkom till miljöprövningsdelegationen den 16
december 2016 och den 16 januari 2017. Ansökan sändes på remiss till
tillsynsnämnden i Hylte kommun. Inga synpunkter har inkommit.
SKÄL FÖR VILLKORSÄNDRINGAR
Som skäl för sin begäran om villkorsändringar har Hylte kommun bl. a. anfört
följande:
Omständigheter var inte givna när tillståndet gavs och nya omständigheter har
uppkommit under tiden projektet löpt vilket utgör skäl för begäran om förnyad
villkorsändring i ärendet.
UR ANSÖKAN
Villkor 13
Enligt villkor 13 i tillståndet från den 18 juni 2014, med ändring från den 31
augusti 2016, ska lakvattnet från deponiytorna i drift, etapp 2, samlas upp i täta
diken och ledas till befintligt lakvattenmagasin för utjämning. Senast den 1
januari 2017 ska lakvattenmagasinet vara försett med tätskikt som förhindrar
markläckage.
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Tömning av dammen som planerats via den ordinarie utloppsledningen till
mossen hade inte den tömningskapacitet som beräknats, utan var kraftigt
reducerad p.g.a. igensättning. Tömningen genomfördes via en ny
utloppsledning som anlades delvis ovan mark. Tömningen stoppades då
entreprenören tidigt uppmärksammade att lakvattnet som pumpades ut
resulterade i avrinning till bäcken och vidare till Skvallran.
En tillfällig damm anlades för att omhänderta lakvattnet från damm 2, under
tiden damm 2 bottentätas. Den tillfälliga dammen behöll dock inte vattnet och
behövde bottentätas med svetsad duk för att kunna användas.
Ovanstående händelser och åtgärder har lett till försening i tidsplanen.
Svetsningen som ska ske både i den tillfälliga dammen och i damm 2 är
beroende av väderförhållanden vilket sannolikt kommer att innebära ytterligare
förseningar i projektet. Det kan komma att dröja fram till tidig vår innan
svetsningen av duken i damm 2 kan komma att färdigställas. Efter genomförd
tömning av damm 2 konstaterades att det finns mer berg än som beräknats,
vilket också kan komma att bidra till en försening.
Villkor 17
Enligt villkor 17 i tillståndet från den 18 juni 2014, med ändring från den 31
augusti 2016, ska mottagning, hantering och lagring som omfattar biologisk
behandling av kommunalt avloppsslam ske på asfalterade ytor med avledning
till befintligt lakvattenmagasin. Senast den 1 januari 2017 ska biologisk
behandling av kommunalt avloppsslam ske på asfalterade ytor med avledning
till befintligt lakvattenmagasin.
Mot bakgrund av pågående förhandling kring ett eventuellt övertagande av
Borabo deponi vore det ett sämre nyttjande av allmänna medel att färdigställa
en yta för biologisk behandling, som vid ett eventuellt övertagande riskerar att
inte nyttjas för ändamålet. Vid ett eventuellt övertagande avser Hylte kommun
att med avsatta medel anlägga en yta för biologisk behandling på annan plats
vilket skulle innebära en avsevärt fördyrad och outnyttjad investering om
villkorsändringen inte beviljas.
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN
Tillståndet från den 18 juni 2014 togs i anspråk den 1 september 2015.
Ett tillståndsvillkor får, enligt 24 kap 8 § 2 miljöbalken, upphävas eller mildras
endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än
nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs
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när tillståndet gavs. I förevarande fall har bolaget åberopat den sistnämnda
omständigheten.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att villkor 13 och 17 kan ändras enligt
kommunens yrkanden, på de grunder som denna anfört.
Vad gäller villkor 17 så anser miljöprövningsdelegationen att det saknas skäl
att förlänga tidsfristen ytterligare efter den 1 januari 2018. Om asfalteringen
inte är klar vid årsskiftet, kan delegationen därför komma att återkalla
tillståndet i den del som avser biologisk behandling av kommunalt
avloppsslam, med stöd av 24 kap. 3 § miljöbalken. Om denna behandling
upphör i samband med den planerade verksamhetsöverlåtelsen, bör kommunen
eller övertagaren istället själv begära att tillståndet upphävs i nämnda del enligt
24 kap. 8 § miljöbalken. Det sagda innebär också att kommunen måste planera
för ett eventuellt avlägsnande av lagrat avloppsslam före årsskiftet.
Beslut i detta ärende har fattats i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation av
chefsjurist Peter Jupén, ordförande, och biträdande enhetschef Anna-Lena
Olsson, miljösakkunnig. Miljövårdshandläggare Liselott Johansson har varit
föredragande, men inte deltagit i beslutet.
Peter Jupén

Anna-Lena Olsson
Liselott Johansson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Aktförvararen, samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun, sbk@hylte.se
Carolina Storberg, carolina.storberg@hylte.se
Mats Andresen, mats.andresen@hylte.se
Sandsjöns fiskevårdsområde, c/o Morgan Eriksson, lahult@mail.com

