
Sammanträdesprotokoll 2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2020-02-19 - Kommunhuset klockan 13.30-13.35.

Beslutande
Christian Larsson (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Tommy Brorsson - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Stefan Christensson, kommunchef

Justering
Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset

Justerade paragrafer §§ 42 - 42

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Christian Larsson

Justerare
.................................................................
Thomas Bjertner

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-02-19

Datum för anslag 2020-02-26 Datum för nedtagande 2020-03-19

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet
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Innehållsförteckning
KSAU § 42 Föreläggande - angående ansökan om tillstånd enl 9 kap och 11

kap. miljöbalken på fastigheterna Sliparen 1 och Örkelljunga
156:1, Örkelljunga kommun - Continental Bakeries North
Europe AB

3 - 5
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KSAU § 42 KLK.2020.47 400

Föreläggande - angående ansökan om tillstånd enl 9
kap och 11 kap. miljöbalken på fastigheterna Sliparen 1
och Örkelljunga 156:1, Örkelljunga kommun -
Continental Bakeries North Europe AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avstå från att yttra sig i
ärendet.

Arbetsutskottet beslutar att informera kommunstyrelsen i ärendet

Thomas Bjertner deltar inte i beslutet

Bakgrund
Örkelljunga kommun bereds tillfälle att yttra sig i ärende
ansökan om tillstånd enl 9 kap och 11 kap. miljöbalken på
fastigheterna Sliparen 1 och Örkelljunga 156:1, Örkelljunga kommun -
Continental Bakeries North Europe AB.

Om kommunen vill tillägga något, utöver vad man tidigare anfört,
görs detta senast den 20 februari till Mark- och miljödomstolen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att hantera ärendet vid
sammanträde 2020-02-19.

Förslag till yttrande
Föreligger förslag till yttrande samt reviderat förslag från Bodil
Werkström enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som Örkelljunga
kommuns yttrande i Mål 6076-18 3:2 till mark- och miljödomstolen
framföra följande:

Yttrande angående kompletteringar för uttag av grundvatten

Örkelljunga kommuns VA enhet begär följande kompletteringar i
ärendet.

Frågor om huruvida det kommer att tillföras mer vatten till
spillvattennätet och dagvattennätet är väsentliga och är inte klart
utredda.
Dagvattennätet har inte kapacitet att ta emot ytterligare större mängder,
då det nedströms finns begränsningar i ledningsnätet. Reningsverket i
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Örkelljunga ligger på gränsen för sina tillstånd i dagsläget och en
ökning är inte hanterbar.

Följande frågor kvarstår:
35. Idag påstår CBNE att de släpper ut 7300-8000 m3 till vårt
spillvattennät. Denna mängd ska enligt tidigare svar inte ökas, men är
det en uppmätt eller uppskattad mängd? Detta har betydelse för vårt
arbete med ovidkommande vatten och arbetet att minska mängden
ovidkommande vatten.
35-38 o 41 Kylvatten som används till att kyla servrar mm släpps till
spillvattennätet enl det underlag vi tagit del av. Ska det tas vatten till
detta från de nya borrorna och tillför de verkligen inte mer till
spillvattennätet i så fall?
39. Ingen riskanalys är presenterad för kommunen. Vårt
dagvattensystem kan inte ta emot mer vatten utan att man vidtar
åtgärder nedströms. Kommunen har inte sett ett utkast på ett
kontrollprogram. Kan vi påverka innehållet i dessa efter det att dom
fallit i ärendet?
40. Vilka prover kommer att tas?
42. Bolaget har under en sommarvecka tagit veckoprover. Kan detta
anses representativt? Torde man inte tagit fler prover över tid och inte
bara under en vecka på sommaren?
44. Har brunnarna täckts eller ska de täckas? Hur täcks de och hur
säkerställer vi att de är täckta?
46. Vem kontrollerar och är 1 ggr/år tillräckligt att kontrollera
oljefilterna? Varför tas inga prover? Vattnet släpps rakt ut på
kommunens dagvattennät.
47. Kommunen har inte sett ett utkast på rutinerna för stängning av
utsläppspunkt till spillvattennätet vid brand och kan vi, efter dom fallit,
påverka innehållet?

Beslutsunderlag
Yttrande Continental Mål M 60761832 (002).pdf
Komplettering Continental.pdf
Tjänsteskrivelse rev 1 Bodil Werkström.docx
____________

Expedieras till:
KS för information 4 mars, KLK 2020.3
SBNAU 23 mars SBN 2020.7
Katja Berg, Stefan Ekman,Bodil Werkström.
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