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Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse Anmälan av miljöfarlig verksamhet, Sandahls
Entreprenad AB
Dnr Ecos: 2014-608
Fastighet: Tollsbo 1:78

Sammanfattning
Sandahls Entreprenad AB har den 12 december 2015 enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)
kommit in med en anmälan till samhällsbyggnadskontoret om miljöfarlig verksamhet. Anmälan
avser en fortsättning av befintlig verksamhet samt en ökning av antalet avfallsfraktioner som kan
mellanlagras vid anläggningen. Företaget vill även kunna krossa och flisa vid behov. De närboende
har i yttrande uttryckt en oro för ökat buller, liksom för damning, trafiksäkerhet samt sjunkande
fastighetspriser. En del är oroliga för sina barns hälsa. Sandahls Entreprenad vill ha möjlighet att
under perioden september – maj flisa 4 ggr/år och maximalt 7 dagar vid varje tillfälle samt att utföra
krossning under ca 4 ggr/år och maximalt 7 dagar per tillfälle.
Miljöenheten bedömer att det krävs en bullermätning då verksamheten är i full gång för att
säkerställa att riktvärden för buller inte överskrids. Miljöenheten bedömer därför att verksamheten
bör begränsas i tid genom att tillåta krossning och flisning maximalt 7 respektive 15 dagar per år
måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober till och med mars, tills det är
säkerställt att riktvärdena för buller inte överskrids. Vidtar Sandahls Entreprenad AB meddelade
skyddsåtgärder bedömer miljöenheten att verksamheten bör kunna bedrivas utan oacceptabla
störningar för omgivningen och med begränsad påverkan på miljön och människors hälsa. Området
är planlagt för industri.
Förslag till beslut är kommunicerat med Sandahls Entreprenad AB.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Sandahls Entreprenad
AB om försiktighetsmått för verksamheten. Vidare föreslår samhällsbyggnadskontoret
samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Sandahls Entreprenad AB att lämna in en plan för och att
utföra en bullerutredning vid full verksamhet.

Beslutsunderlag
WSP, 2015-02-20, Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)
Begäran om komplettering § MS 2015-10
WSP, Rapport 2015-02-20, Bullerutredning
WSP, 2015-02-25, Kompletteringar av anmälan
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall
WSP, 2015-02-19, Situationsplan över avfallsanläggningen på fasigheten Tollsbo 1:78 i Hyltebruk
Yttranden från närboende i Hyltebruk

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Postgiro 10 53 60-2
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Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot Sandahls Entreprenad AB:s anmälan enligt miljöbalken,
daterad 2014-12-08.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Sandahls Entreprenad AB, org.nr. 556378-5525
om följande försiktighetsmått för verksamheten:
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i
anmälningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte
överstiger:
50 dB(A) vardagar dagtid kl. 07-18.
40 dB(A) nattetid kl. 22-07.
45 dB(A) övrig tid.
Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A).
De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna (närfältsmätningar) och
beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder (immisionsmätningar). Kontrollen ska ske vid
tillsynsmyndighetens begäran.
Bullerskydd på minst 4 meter i höjd ska ordnas i enlighet med bullerutredning dat. 2015-02-20 åt
norr och söder senast den 1 oktober 2015.
3. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att återanvändning eller återvinning
främjas, bl.a. genom att olika avfallsslag hålls isär. Avfall som för närvarande inte kan återanvändas
eller återvinnas ska omhändertas på sätt som tillsynsmyndigheten godkänner.
4. All olje- och kemikaliehantering ska ske på invallad hårdgjord och tät yta som skyddas från regn
och på sådant sätt att läckage till omgivande mark inte sker.
5. Upplagsplatserna ska rensas regelbundet. Vid behov ska upplag vindskyddas.
6. Krossning får endast ske måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober
till och med mars. Krossning begränsas till 7 dagar per år. Krossning ska journalföras.
7. Flisning får endast ske måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober till
och med mars. Flisning begränsas till 15 dagar per år. Flisning ska journalföras.
8. Damning från kross-, flis- och sorteringsanläggningar, vägar, transporter och upplag ska vid behov
begränsas inom verksamhetsområdet. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning, åligger
det Sandahls Entreprenad AB att vidta åtgärder för att begränsa damningen.
9. Utgående vatten från tvätt- och verkstadsområde ska genomgå oljeavskiljare med efterföljande
sedimentering och eventuell ytterligare reningsprocess innan det leds till dagvattensystem.
Utformningen av anläggning ska ske i samråd med miljöenheten. Utgående vatten från verksamheten
till dagvattensystem bör inte överskrida följande riktvärden;
Parameter

Riktvärde

Påverkan
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Bly, Pb
Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Krom total, Cr
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Silver, Ag
Zink, Zn
Miljöfarliga organiska ämnen
Oljeindex
pH

0,014 mg/l
Bör inte förekomma
0,01 mg/l
0,015 mg/l
Bör inte förekomma
0,04 mg/l
0,03 mg/l
0,01 mg/l
Bör inte förekomma
5 mg/l
6,5-9

Suspenderat material
Totalfosfor
Totalkväve

25 mg/l
0,05 mg/l
1,25 mg/l
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Toxiskt för växter och djur
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Försämrad miljö för
växter/djur
Försämrar ljustillförsel
Övergödning (eutrofiering)
”

10. Ett förslag till kontrollprogram ska tas fram senast tre månader efter detta beslut. Parametrar och
provtagningsplats ska avgöras i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska
godkännas av tillsynsmyndigheten.
11. Kemikalier inklusive petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt förvaras i täta
behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. Invallningen ska rymma den största
behållarens volym plus 10 % av övriga behållares sammanlagda volym. Fordonsbränsle ska förvaras
enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner.
Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt iordningställd
för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt ska ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat
under parkerade enskilda fordon och maskiner. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt
tillgängligt vid bedrivande av verksamhet.
12. Utrustning för sanering av oljespill och annat läckage ska finnas lättillgänglig inom
verksamhetsområdet. En beredskapsplan för att hantera olyckor som kan hota att nå grundvattnet ska
finnas samt årligen genomgås med all personal.
13. Obehöriga ska förhindras tillträde till anläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att förelägga Sandahls Entreprenad AB, org.nr. 5563785525 om att komma in med en plan för bullermätning samt att utföra en bullermätning vid full
verksamhet, inklusive krossning och flisning.
Redovisning av plan för bullermätning ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1
oktober 2015.
Redovisning av bullermätning ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 december
2015.

Lagstöd
Detta beslut har tagits med stöd av;
27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
26 kap. 9, 19, 21, 22 § § miljöbalken (1998:808)
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2 kap. 3 och 7 § § miljöbalken (1998:808)
ABVA kf § 43/11 2015-03-26

Avgift
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut 12 600 kr i avgift i enlighet med
kommunfullmäktiges taxebeslut § 69/14. Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet
överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas.

Övriga upplysningar
– Vid ändring av lokal eller verksamhetsomfattning, överlåtelse eller upphörande av verksamhet ska
anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden. Vid försummelse av sådan anmälan kan nämnden bli
skyldig att ta ut miljösanktionsavgift
– Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller för verksamheten.
– Upplag av sorterade och krossade fraktioner kan vara bygglovspliktigt, kontakta plan- och
byggenheten.
– Tillsammans med räddningstjänsten diskutera brandrisken för att avgöra vad eventuellt släckvatten
kan innehålla för miljöfarliga ämnen och hur släckvattnet ska omhändertas.
– Byggnation av bullerskydd kan kräva bygglov. Kontakta plan- och byggenheten.
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk.
Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som
ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre
veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden
sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar
beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid
samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Sandahls Entreprenad AB
Berörda fastighetsägare
Räddningstjänsten, Hylte kommun
Länsstyrelsen i Hallands län

Stefan Andersson
Miljöchef

