Planerad anläggning för återvinningsverksamhet i Eslövs
östra industriområde Gryby
Bolaget DT Recycling i Eslöv AB, till lika delar ägt av Eslövsföretaget Flexilast och
Sortera Materials AB, ämnar ansöka om miljötillstånd för återvinningsverksamhet.
Schaktmassor och andra material som grus, jord, tegel, betong, asfalt, bentonit, bygg- och
rivningsavfall, trä, träavfall, trädgårdsavfall och ris kommer att tas emot. De insamlade
materialen klassificeras, sorteras och mellanlagras. Vissa material kommer att
bearbetas/behandlas, t ex mekaniskt genom krossning och siktning eller stabilisering.
Material av okänt ursprung eller förorenade massor lagras under skärmtak alternativt
presenningar. Farligt avfall sorteras ut och förvaras nederbördsskyddat på tät yta inför
borttransport.
Kontrollerat, utsorterat, bearbetat och återvunnet material avsätts på marknaden till
olika utfyllnader: bullervallar, vägar, parkeringsplatser etc. Farligt avfall och förorenade
massor levereras till godkända mottagare.
Bolagets förslag till lokalisering är inom fastigheterna Hammaren 2, Vattenpasset 1
och Eslöv 54:2 (i hörnet Maskinvägen/ Verkstadsvägen) enligt nedanstående karta.

DT Recycling i Eslöv
AB

Tillstånd söks för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. Ansökan kommer
även att avse tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken om Miljöprövningsdelegationen
anser att ett sådant tillstånd behövs för att bedriva verksamhet som påtagligt kan
påverka Natura 2000-området Abullahagen.
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Närboende och verksamhetsutövare i grannskapet ska ges möjlighet att påverka
kommande beslut. Denna information är ett led i samrådsprocessen som ska
genomföras innan ansökan upprättas och ges in till Länsstyrelsen. Sökanden ska lämna
upplysningar till samtliga berörda så att de kan ställa frågor och lämna synpunkter. Den
här informationsskriften är avsedd att tillgodose upplysningsskyldigheten.
Mest påtagliga miljöeffekter är buller, damning samt utsläpp till luft och vatten. Då
verksamheten bedrivs i ett redan etablerat industriområde kan störningarna i
omgivningen inte bli särskilt märkbara. Närmaste bostäder befinner sig på betryggande
avstånd. Dagvattnet från verksamheten leds till VA SYD:s dagvattensystem. Bolaget
kommer att rena dagvattnet som lämnar arbetsområdet med renare kvalitet än
dagvattenkvaliteten i Eslöv generellt. Detta innebär att verksamheten inte kommer att
påverka Abullahagens känsliga biotoper.
För Dig som är berörd av verksamheten kan det vara intressant att känna till hur
tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till. Ansökan ställs till Länsstyrelsen i Skåne
län och följande process gäller:
 Sökanden sammanfattar synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse som
lämnas in till Länsstyrelsen.
 Efter samrådet upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som bifogas
ansökan till Länsstyrelsen.
 Sökanden kan komma att åläggas att komplettera ansökan.
 Annonsering i ortspressen varvid allmänheten ges tillfälle att yttra sig till
Länsstyrelsen, som även begär in yttranden från kommunens miljönämnd m fl.
 Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
 Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation fattar beslut.
 Beslutet kan överklagas av verksamhetsutövaren, grannar och andra berörda.
 Eventuellt överklagande avgörs av Mark- och miljödomstolen.
Mer information finner Du på www.flexilast.se under fliken ”DT Recycling”. Du kan
också kontakta företagets konsult tekn dr Wollmar Hintze på telefon 070-591 77 90.
Synpunkter på den planerade verksamheten ska senast den 15 mars 2019 lämnas
skriftligen till hintze.miljo@telia.com, alternativt per post till Flexilast, Att. Roger Hurtig,
Industrivägen 1, 241 33 Eslöv.
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