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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 82

2016/0052

Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö om tillstånd
till grävning, sanering av Färsjön med flera, M 5014-15
Beslut
Miljö- och byggnämnden vill belysa att miljöbalken ställer krav på den som
vidtar en åtgärd att känna till hur åtgärden påverkar miljön.
I bemötandet daterat den 28 april 2016 på sidan 10 om ”Naturmiljö” redogör
sökande följande ”Det är beslutat att sanering ska ske samt till vilket djup och
vilken bredd. Det kommer vara omöjligt att helt undvika att naturvärden
påverkas men det är enligt sökanden en fråga om avvägning mellan intressena
giftfri miljö och naturvärden”.
Nämnden instämmer till viss del men vidhåller tidigare yttrande liksom
länsstyrelsens kommentar om att naturvärden kan ha utvecklats sedan
inventeringen gjordes.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har genom tekniska förvaltningens fastighetsavdelning ansökt
om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet hos mark- och
miljödomstolen. Ansökan avser efterbehandlingsåtgärder av föroreningar som
förorsakats av tidigare ytbehandlingsverksamhet (Dörarps krom och förnickling)
på intilliggande fastighet. Åtgärderna som avses är uppgrävning av förorenat
material i Färsjöns norra vik och i den bäck som förbinder Färsjön med
Vidöstern, uppgrävning av den avloppsledning som utmynnar i bäcken,
anläggande av dammvall i Färsjön, överledning av vatten från Färsjön till
bäcken samt avvattning av uppgrävda massor och rening av det avrunna vattnet i
en reningsanläggning.
Dörarps krom och förnickling bedrev verksamhet på fastigheten Dörarp 5:78
mellan åren 1963 och 1987. Tidigare undersökningar har visat på höga halter
föroreningar i sediment i norra Färsjöns vik och i bäcken som förbinder Färsjön
med Vidöstern. Objektet har tilldelats riskklass 1 enligt Naturvårdsverkets
mifometodik vilket innebär att det finns en mycket stor risk att föroreningarna
har betydelse för människors hälsa och miljön. Genom undersökningar har det
konstaterats att saneringsbehov finns. Ljungby kommun har av Naturvårdsverket
fått bidrag för att utföra efterbehandling av föroreningarna.
Miljö- och byggnämnden har till mark- och miljödomstolen yttrat sig över
tillståndsansökan den 24 februari 2016 § 38.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Nämnden yttrade sig bland annat över den sumpskogsinventering från 1994 som
det refererades till i miljökonsekvensbeskrivningen och ansåg att en del
förändringar kan ha skett sedan inventeringen gjordes.
Tekniska förvaltningen har bemött inkomna synpunkter och mark- och
miljödomstolen har översänt detta till nämnden som har möjlighete att lämna
synpunkter senast den 30 maj 2016.
Förvaltningens bedömning
Beslutet överensstämmer med nämndens yttrande.
Skickas till
Mark- och miljödomstolen i Växjö, mmd@domstolen.se
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