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Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kallingesalen, kl. 09:00

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild förteckning

Ola Robertsson (S)

Stad s h u set, 2020 -03-25 kl. 1 2: 4 5 o m edel ba rt j u sterat

Asa Rosenius

Hillevi Andersson

Ola rtsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkånnagivits genom anslag.

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden

2020-03-25

då anslaget sätts upp 2020-03-26

Datum då anslaget tas ned 2020-04-19

Förvaringsplatsförprotokollet Stadshuset innevarande år, därefterCentralarkivet

Asa Roseni us, näm ndsekreterare

Underskrift

sign Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamoter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordforande
Ola Robertsson (S), 2:evice ordförande
Lars Sager (M)
Lennart Gustafsson (L)
Pär Dover (S)
DmitriAdellberg (S)
Bengt Sven Ake Johansson (SD)
Mattias Ronnestad (SD)
Johan Grönblad (SD)

Ulrik Lindqvist (S) tjänstgör för Christer Svantesson (S)
Mikael Carlån (MP) tjänstgör för Lena Rosen (V)
Leif Hansson (M) tjänstgör för Bo Karlsson (C)

Willy Persson (KD)

Anette Andersson, förvaltn i ngschef
Leif Abrahamsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Asa Rosenius, nämndsekreterare

l*-z
slgn ,M w

Utdragsbestyrkande



H Ronneby snm mnrurnÄDEsPRoroKoLl
2020-03-25

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

S 69 Dnr 2020-000064 4
Angelskog 1:1 - Prövotidsutredning lakvatten, yttrande i Mål nr M
5126-11,Ecosdnr.2015-000714.837............ ..................4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-25

Miljö- och byggnadsnämnden

s6e Dnr 2020-000064

Angelskog {:1 - Prövotidsutredning lakvatten, yttrande
i Mål nr M 5126-11, Ecos dnr. 2015-00071 4.837
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Leif Abrahamsson ftiredrar ärendet.

Sammanfaftning
Genom deldom den l2juni 2013 lämnade mark- och miljödomstolen
till stånd till fortsatt verksamhet vid Angelskogs avfallsanläg gning.
Fastställande av slutliga villkor ftir behandling och utsläpp av lakvatten sköts
upp och bolaget ftirelades om prövotidsutredning.

Bolaget har under prövotiden genomftirt utredning ftir att klargöra
avrinningsftirhållandena på avfallsanläggningen, för att karaktärisera
lakvattnet och utreda möjliga reningsmetoder. Pilotftirsök med rening av
lakvattnet genom biologisk rening kombinerad med kemisk ftillning har
genomftirts och visat god behandlingsbarhet fråimst med fokus på reduktion
av kväve och organiskt material.

Resultatet av utredningen och ftirslag till slutliga villkor har inlämnats till
mark- och miljödomstolen. Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit
ftirlängd tid till 26 mars ftir låimnande av synpunkter i ärendet.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsniimnden delar bedömningen att Ronnebyån eir

lämpligast recipient ftir avledning av det renade lakvattnet.

Beaktat recipientftirhållandena bedöms de fiirslag till slutliga villkor som
angetts av bolaget som skäliga.

Då reningsftirutsättningar med avseende på PFAS i nuläget åir ftiremål ftir
pågående utredningar kan det vara lämpligt att skjuta upp avgörandet om
eventuellt slutligt villkor gällande rening av PFAS.

Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Lars Sager (M), Pär Dover (S) och Lennart Gustafsson (L).

Yrkanden
Ordftirande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteftlrslaget.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Propositionsordning
Ordftirande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och
nåimnden bifaller detsamma.

Underlag
Utdrag ur ansökan 2019-12-20.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden delar bedömningen att Ronnebyänär
lämpligast recipient ftir avledning av det renade lakvattnet.

Beaktat recipientftirhållandena bedöms de ftirslag till slutliga villkor som
angetts av bolaget som skäliga.

Då reningsftirutsättningar med avseende på PFAS i nuläget är ftiremål ftir
pågående utredningar kan det vara ltimpligt att skjuta upp avgörandet om
eventuellt slutligt villkor gällande rening av PFAS.

Miljö- och byggnadsnåimnden beslutar altparagrafen blir omedelbart
justerad.

Exp:

Akten

Mark-och miljödomstolen, mmd.vaxi o@dom.se
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