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1 Inledning 

Kjellssons Logistik och Transport (fortsättningsvis kallat KLT) är ett familjeägt lager- och 

logistikföretag med Kristianstad som bas. KLT startade i liten skala 1998 av Steve Kjellson med två 
lastbilar och en lagerbyggnad på 3 500 m2. Sedan dess har företaget, numera med sonen Daniel 

och brorsonen Pelle vid rodret, utvecklat verksamheten på flera fronter och erbjuder idag såväl 

torr-, kyl- och fryslager som transporttjänster och lokaluthyrning. 

1.1 Bakgrund 

KLT har tidigare anmält verksamheten för att bedriva tredjepartslogistik inom torrt, kylt och fryst 

med fokus på livsmedel till en produktion om maximalt 2 000 ton per år mätt som utlevererad 
mängd produkt (miljöprövnings (MPF)-kod 15.50-1), se vidare i avsnitt 1.4. Då verksamhetens 

volym avses ökas inom en snar framtid kommer anmälningspliktig produktion komma att 

överskridas. KLT avser därmed ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB 5 kap 
12 § MPF (verksamhetskod 15.131-i), se vidare avsnitt 1.2 nedan. 

1.2 Saken 

KLT avses prövas enligt Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) kap. 5 § 12: 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för anläggning för framställning av livsmedel 

eller foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av 
animaliskt material uppgår till 

   1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
      a) mer än 75 ton per dygn, eller 

      b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 

   2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 
      a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller 

      b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Förordning (2021:731). 

Verksamhetskod 15.131-i utgör inte per automatik betydande miljöpåverkan och myndigheten 

(länsstyrelsen) ska därför efter genomfört samråd besluta om detta.  

Verksamhetskoden innebär att anläggningen även omfattas av Industriutsläppsförordningen och 
gällande BAT-slutsatser för livsmedel. BAT står för ”Best Available Technology”. 
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1.3 Administrativa uppgifter och aktuella fastigheter 

Sökande/verksamhetsutövare: S Kjellssons Logistik och Transport AB 

Besöksadress: Svetsarevägen 1, 291 36 KRISTIANSTAD 

Organisationsnummer: 556560-9244 

Adress (post och fakturering): Svetsarevägen 1, 291 36 Kristianstad 

E-mail för fakturering: KLT-ekonomi@kjellssons.com 

Telefon: +46(0)44 781 90 00 

Juridiskt ansvarig: Daniel Kjellsson 

Kontaktperson: Carl-Henric Nelsson, Utvecklingsansvarig 

Fastigheter: Kristianstad Krossen 2 (Industrigatan 41) och Kristianstad Krossen 5 (Industrigatan 39). 

Fastighetsägare: Krossen 5 ägs av KLT medan Krossen 2 ägs av Kristianstad Logistik och 

Fastighetsförvaltning AB (organisationsnummer 556688-6486). 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skåne utövar tillsyn vid tillståndspliktiga verksamheter om 
tillsynen för verksamheten inte överlåts till kommunen. 

 
Figur 1. Berörda fastigheter inom röd markering, Krossen 2 i norra delen och Krossen 5 i södra delen. 
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1.4 Befintliga beslut 

KLT gjorde 2022-03-14 en anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende en produktion om 

maximalt 2 000 ton per år mätt som utlevererad mängd enligt: 

Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) kap. 5 § 6 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton 

men högst 2 000 ton per kalenderår. 

Förslag till beslut om försiktighetsmått erhölls av Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Kristianstads 
kommun 2022-04-27, ärendenummer MIL.2022.853. 

För verksamheten finns det finns även ett beslut från Livsmedelsverket daterat 2021-02-19 (dnr: 
2221/2020-K) och ett beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-01 

(LIV.2021.2407). 

1.5 Samråd 

Enligt miljöbalken (MB) kapitel 6 ska verksamhetsutövaren inför tillståndsansökan samråda om 

verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra. Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd.  

Samrådet genomförs som ett undersökningssamråd eftersom verksamheten inte bedöms medföra 

betydande miljöpåverkan, se vidare under 4.14.  

Syftet med samrådet är att länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda ges möjlighet att komma med synpunkter på verksamheten. I det här fallet bedöms 

närboende, närliggande verksamheter samt det kommunala reningsverket (kommunens VA-
avdelning) utgöra särskilt berörda. För att nå ut till en ännu bredare samrådskrets kommer 

samrådet även kungöras genom annons i Kristianstadsbladet. Genom samrådet kan kunskapsluckor 
täppas till och osäkerheter minimeras i den följande tillståndsprocessen. 

Efter samrådet sammanställs samtliga yttranden tillsammans med KLTs bemötande i en 

samrådsredogörelse som skickas in till länsstyrelsen. Därefter fattar länsstyrelsen beslut om 
verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

Efter att beslut om betydande miljöpåverkan erhållits tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

fram. Om länsstyrelsen gör samma bedömning som verksamhetsutövaren tas en tillståndsansökan 
med en liten MKB fram, i annat fall tas en fullständig MKB fram. Ansökan prövas därefter hos 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne. 
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2 Beskrivning av verksamheten och inarbetade skyddsåtgärder 

KLT omfattar en yta på totalt 36 000 m2 som innefattar torr-, kyl- och fryslager, infrysning, tining, 

logistik- och transporttjänster samt lokaluthyrning. 

KLT får in kunders gods som redan är förpackat och förslutet. Vissa köttprodukter ompacketeras till 

nästa kund. Andra produkter och delar av flödet kommer in till verksamheten färskt (nyslaktat) och 

förpackat i SRS lådor (Svensk retursystem). Nyslaktade produkter fryses ned i verksamhetens 
vindtunnlar och hanteras vidare till lagerhållningen. Men majoriteten av produkterna lagerhålls i 
samma utförande som de kom in. 

I KLTs kyllager förvarars varor som kräver ett välkylt lagerklimat. Kyllagren är ett av södra Sveriges 
största och erbjuder närmare 18 000 pallplatser. Utöver köttprodukter hanteras även tex 

mejeriprodukter. 

KLT har även ett modernt fryslager med en total kapacitet på 18 000 pallplatser. Utöver kött 

hanteras fisk, fågel, bröd, bär och skaldjur. Produkterna fryses på extremt kort tid i en 

chockfrysanläggning, där sex gigantiska vindtunnlar fryser ned en temperatur på minus 60 C°, vilket 
radikalt bibehåller den goda kvaliteten på råvaran. 

Verksamheten hanterar idag ca 46 000 ton livsmedel varav ca 36 000 ton bedöms utgöras av 
animaliska produkter, se detaljer i tabell 1. Omfattningen av verksamheten bedöms öka över tid 

vilket innebär att uppskattade mängder framöver bedöms uppgå till totalt ca 60 000 ton varav 

majoriteten av de hanterade livsmedelsprodukterna förväntas utgöras av animaliska produkter. 

 
Tabell 1. Uppskattade hanterade mängder per kalenderår 

Produkt Uppskattade mängder för befintlig 
verksamhet (ton) 

Uppskattade framtida mängder (ton) 
för planerad verksamhet 

Kött 10 550 18 000 

Mejeri 16 100 19 500 

Övriga animaliska 8 350 10 000 

Vegetabiliska 10 400 12 500 

Övrigt, ej livsmedel 500 - 

Totalt i ton 46 000 60 000 
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2.1 Tiningsprocesser 

För att bibehålla cellstrukturen och kvaliteten på köttet är det viktigt att hanteringen av det kylda 

och frysta köttet sker effektivt. Efter infrysning och lagerhållning tinas produkterna i dagsläget med 
hjälp av två olika tiningsmetoder, luftning i vindtunnlar och mikrovågsugn för industriellt bruk.  

I chockfrystunnlarna samt i nybyggda rum anpassade för tining kan även produkter tinas med hjälp 
av vindens hastighet, genom luftupptining med olika temperaturer. 

I en stor mikrovågsugn för industriellt bruk tinas bland annat kött. Mikrovågsugnen används i de fall 

det krävs snabba processer med kort ledtid. 

En tredje upptiningsprocess, laketining, har nyligen installerats. Laketining ryms inom befintliga 
ytor och sker i anslutning till fryshuset för att optimera produkthanteringen och i möjligaste mån 
minska internlogistiken. 

Tabell 2 nedan visar uppskattade framtida volymer köttprodukter som hanteras med olika 

tiningsprocesser. 

 
Tabell 2. Mängder hanterade köttprodukter. 

Beredningsmetod Uppskattade mängder för befintlig 
verksamhet (ton) 

Uppskattade framtida mängder 
(ton) för planerad verksamhet 

Luftning 950 3 000 

Mikrovågsugn för industri 750 3 000 

Laketining  150 2 500 

 

Processavloppsvatten 

Processavloppsvatten genereras primärt från luftning och laketining. I Tabell 3 redovisas mängder 
per process/beredningsmetod. Totalt uppskattas KLT i dagsläget ge upphov till ca 210 m3 

processavloppsvatten per kalenderår. För planerad verksamhet uppskattas vattenförbrukningen 
och därmed processvattengenereringen uppgå till ca 3 400 m3. 

Luftning  

Det vatten som släpps ut är ljummet vatten från städning blandat med blodspill/köttsaft. Vattnet 
släpps ut via fettavskiljare. Mängden blod som avges från produkterna beror på vilka produkter som 

tinas och vilken temperatur som önskas.  
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Mikrovågsugn för industri 

Från mikrovågsugnen sker inga utsläpp till spillvattennätet.  

Laketining 

Delar av vattnet absorberas i köttet (2-5 %) och resterande vatten kommer släppas ut på det 
kommunala spillvattennätet via fettavskiljare för att minska belastningen på det kommunala 

reningsverket. Temperaturen på vattnet kommer vara ungefär 2-6 grader.  

Utöver det används vatten för städning och rengöring. Även tvättvattnet kommer att passera 
fettavskiljaren. Till städning kommer ljummet vatten att användas. Rengöring sker inte i samband 

med produktion.  

 
Tabell 3. Mängder genererat processavloppsvatten. 

Beredningsmetod Städ och 

rengöringsvatten 

per kalenderår 
(m3) för befintlig 

verksamhet 

Övrig 

vattenförbrukning 

per kalenderår 
(m3) för befintlig 

verksamhet 

Uppskattad volym  

processavloppsvatten 

för befintlig 
verksamhet (m3) 

Uppskattad volym 

processavloppsvatten 

för planerad 
verksamhet (m3) 

Luftning 10 2 12 50 

Mikrovågsugn för 
industri 

- - - 5 

Laketining  15 180 195 3 300 

Totalt (m3) 25 182 207 3 355 

 

Provtagning av processavloppsvatten 

Processavloppsvattnet kommer att provtas två gånger per år. Planerade analysparametrar är 
klorider, nitrater och fetter men andra ämnen kan bli aktuella efter att en bredare kemisk analys av 

processavloppsvattnet gjorts. Provtagningsresultatet delges tillsynsmyndigheten samt 
reningsverkets VA-avdelning. 

Reningsverkets VA-avdelning kommer även få ta del av verksamhetens kemikalieförteckning för att 

få en överblick av vilka kemikalier som riskerar att tillföras avloppet.  

För att fastställa korrekt hantering av avloppsvatten från framför allt laketeringsprocessen kommer 
Kristianstads Kommuns ABVA och riktlinjer följas. Om utsläppt vatten avviker från 
hushållsspillvatten kommer även vägledningen i Svenskt Vattens broschyr "Hjälp oss att få ett 

renare vatten" att följas. Denna broschyr redogör för vilka krav som ställs för att få avleda 
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avloppsvatten till avloppsnätet. Ytterligare stöd för avloppsvattenhanteringen kommer hämtas i 

Svenskt Vattens publikation P95 "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan 
verksamhet".  

2.2 Lokalisering 

KLT ligger i Näsby industriområde i Kristianstads norra del. Väster om verksamheten ligger 
bostadsområden med flera skolor, sportanläggningar och vårdcentral. Öster om verksamheten 

ligger industriområde med verksamheter såsom Kristianstads ostförädling, Germa, RS Audio, KISAB, 

Derome, C4 Energi, Starka Betongelement, Skyltforum, m. fl.  

På Krossen 2 och Krossen 5 finns även andra verksamheter som hyr in sig, såsom SN Glasmästeri, 
Revive Gym, Snabbgross m.fl. 

2.3 Transporter 

Transporterna kommer primärt via väg E22 och väg 118 eller via Härlövsängaled. Snapphanevägen 

och Svetsarevägen undviks i möjligaste mån för att undvika bullerstörning i form av trafikbuller på 
närliggande skolor och bostadsområde. Transporterna körs primärt av underleverantörer som 

exempelvis Frigoscandia och Schenker.  

I dagsläget är det ca 100 lastbilar som kör in och ut från anläggningen per vecka. Med ökad 
produktion förväntas transporterna öka med upp till 50 lastbilar per vecka. Transporterna kommer 

i huvudsak till Krossen 5 via Industrigatan. Uppskattningsvis sker 90 % av trafiken under dagtid kl. 

07:00-16:00 på vardagar. Transporter till och från anläggningen bedöms utgöra omkring 5 % av den 
totala andelen tung trafik på anslutande vägar.  

KLT har tre egna lastbilar som till stor del endast kör rakt över Industrigatan till Kristianstad 
Ostförädling. Denna verksamhet pågår mellan vardagar kl. 07:00-16:00. 

Kvällstid och nattetid rör det sig om 1-2 lastbilar per dag med inkommande nyslaktat kött, detta 
sker på vardagar.  

Sju dagar i veckan sker inkommande transporter i form av två lastbilar med nybakt bröd för 

omlastning som sedan går ut till butik. Detta sker tidigt på morgonen kl. 05-07. 

På helgerna kan det ske transporter under dagtid men inget kontinuerligt utan endast tillfälligt.  

Krossen 2 har enbart trafik dagtid kl. 07:00-16:00 under vardagar. 

2.4 Buller 

Bullrande verksamhet uppstår primärt genom transporterna till och från anläggningen samt vid 
lastning och lossning. KLT omfattas av de generella riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning för 

industri- och annat verksamhetsbuller (NV rapport 6538).  
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Bortsett från transporterna till och från anläggningen finns det inte några andra bullerkällor som 

kan medföra störningar för kringboende. De fläktar som finns är inbyggda i ett rum så att ljudet 
isoleras. 

Inga klagomål avseende buller har inkommit. 

2.5 Dagvatten 

Stora delar av fastigheterna är bebyggda vilket innebär att en stor del av uppkommet dagvatten 

kommer från takytor. På utomhusytorna bedrivs lastning, lossning och transportarbete. Dagvatten 

på området är anslutet till kommunalt dagvattennät och planerad utökning i form av laketining 
kommer inte att påverka dagvattenhanteringen. 

Absorbent finns vid lastning och lossningsplatser för att samla upp ett eventuellt kemikalie- eller 
oljespill innan det når dagvattennätet. 

2.6 Förbrukning av energi, råvaror och resurser 

KLT har en solcellsanläggning om 500 kW på taket som täcker delar av elbehovet. Resterande el köps 
in via Vattenfall och består av 100 % grön el. Verksamhetens ambition är att bli helt självförsörjande 

på el. 

Majoriteten av lokalerna är kylda och behöver ingen värme. Verksamheten har investerat i de 
senaste, mest energieffektiva kyl- och frysanläggningarna på marknaden. Anläggningen kyls primärt 

med hjälp av koldioxid. För de delar av anläggningen som ännu inte kyls med koldioxid är kylsystemen 

på väg att bytas ut för att förhålla sig till F-gasförordningen (som är en omarbetning av 
Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser). 

I de lokaler där värme är ett behov används spillvärme från verksamhetens kyl- och frysanläggningar. 
Om ytterligare värme krävs kompletteras det med kommunal fjärrvärme. 

KLT uppskattas årligen komma att förbruka ca 210 m3 färskvatten per kalenderår när 
laketiningsprocessen är i bruk. Nuvarande verksamhet förbrukar ca 15 m3 färskvatten per 
kalenderår. 

I dagsläget köps det inte in några råvaror för produktionen då det inte sker någon tillverkning på 
anläggningen. Det kommer framöver att köpas in nitritsalt som behövs i laketiningsprocessen.  

Samtliga råvaror/produkter ägs av annan part. Verksamheten utför endast hantering/beredning av 

produkter. 

2.7 Avfall och kemiska produkter 

Avfall som uppstår i verksamheten är brännbart avfall i form av wellpapp och plast från 

förpackningsemballage. Andra fraktioner som uppkommer i verksamheten är mindre mängder 
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metallskrot, träavfall, trädgårdsavfall, kontorspapper samt olika typer av farligt avfall såsom lysrör, 

batterier etc. 

Avfall av olika slag samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt 

bästa vidarebehandlingen. 

Kemikalier kommer att väljas utifrån produktvalsprincipen och för industrirengöring inom 
livsmedelsbranschen. Olika alternativ utreds i samråd med kommunens Miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen och reningsverket. 

Kemiska produkter och farligt avfall hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar 

eller omgivningen.  

Förvaring ska ske på ytor som är ogenomsläppliga för aktuella ämnena och är försedda med 
invallning eller har en konstruktion till skydd mot utsläpp. Invallningar eller annan konstruktion 
rymmer största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. I övrigt är invallningen 
utformad så att regnvatten inte ansamlas.  

Kärl är märkta med innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas 

utan uppsyn förvaras inlåst.  

Personal som hanterar kemikalier har fått utbildning/instruktioner i säker hantering och dosering. 

2.8 Köldmedia  

Köldmediaanläggningar kontrolleras löpande. Rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten. Ingen 
ammoniak används. 

2.9 Egenkontroll 

KLT är tillståndspliktig enligt MB kap. 9 vilket innebär att Förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll är tillämplig. 

Upplägget i egenkontrollen följer det sk ”förbättringshjulet”, se Figur 2 nedan, som är en 
schematisk metod för att kontrollera, följa upp, övervaka och ständigt förbättra processer och 
metoder för verksamheten i form av rutiner, kontrollprogram, kontrollplaner etc. Detta görs för att 

säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som framgår av beslut, myndighetskrav eller andra 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som gäller för verksamheten. 

Verksamheten har rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll 

hålls i gott skick, för att förebygga risk för olägenheter för människors hälsa och miljön. 

Genomgångar av verksamheten genomförs löpande, t ex uppdatering av rutiner vid förändringar. 
Kontroller sker kontinuerligt.  
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Figur 2. Schematisk bild över den systematiska s.k. ”förbättringshjulet” som används för att kontinuerligt följa och förbättra 
verksamheten. 

 

2.10 Organisatoriskt ansvar 

Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska det organisatoriska 
ansvaret vara fastställt och dokumenterat för de frågor som gäller för KLT enligt MB, dess 

föreskrifter samt domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade 
med stöd av dessa.  

Ytterst ansvarig för verksamheten är KLTs VD.  

VD kan välja att delegera ansvaret vidare neråt i organisationen. Sådan delegation skall göras 
skriftligen och åtföljas av tillräckliga befogenheter för att bedriva verksamheten.  

2.11 Policys, rutiner och riktlinjer för övervakning och kontroll av verksamheten 

Inom ramen för egenkontrollen har en rad olika policys, rutiner och riktlinjer tagits fram för 
verksamheten. 
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Om det inträffar en driftsstörning eller liknande som kan leda till risk för olägenheter för 

människors hälsa och/eller miljön, underrättas tillsynsmyndigheten omgående om detta. 

Övervakning och kontroll av verksamheten görs genom anläggningsspecifika rutiner. Dokument 

uppdateras och ajourhålls löpande i takt med att metoder, personal etc förändras inom ramen för 
verksamheten och gällande beslut.  

2.12 Nedläggning av verksamhet 

Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen delges tillsynsmyndigheten. 
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3 Avgränsningar 

I detta samrådsunderlag hanteras de miljöaspekter som är kopplade till tillståndsansökan för 

miljöfarlig verksamhet, nedan beskrivs avgränsningarna för denna handling.  

3.1 Geografisk avgränsning  

Påverkansområdet bedöms bli litet eftersom det till största del rör sig om en befintlig verksamhet 
utan väsentlig påverkan. Men för att samrådets syfte ska uppfyllas, dvs för att säkerställa att 

eventuella kunskapsluckor täpps till och att osäkerheter minimeras, har gränsen för samrådskretsen 
satts till ca 200 meter från anläggningen, se karta Figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Område för samrådskrets för särskilt berörda markerat med blått. 
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3.2 Avgränsning i sak 

I nuvarande skede av utredningsarbetet bedöms följande aspekter behöva undersökas för utredning 

av eventuell påverkan av planerad verksamhet och behandlas därmed i samrådsunderlagets 
miljöeffektkapitel: 

 Planer 

 Riksintressen och områdesskydd 

 Landskapsbild 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö 

 Rekreation och friluftsliv 

 Utsläpp till mark 

 Utsläpp till vatten 

 Utsläpp till luft 

 Buller 

 Kemikalier 

 Risk och säkerhet 

 Hushållning med naturresurser 
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4 Bedömning av åtgärdens förväntade miljöpåverkan 

4.1 Planer 

I den aktuella översiktsplanen från 2013 anges: 

I östra kanten av delområdet ligger Näsby industriområde som är det största centralt placerade 
verksamhetsområdet i staden. Här finns flera arbetsplatser och en stor blandning av verksamheter 
från vuxenskola till däckverkstad och kommunala bolag som C4 Energi.  

Industriområdet etablerades på 60-talet och området där Krossen 2 och Krossen 5 utbreder sig 
omfattas av nedan detaljplaner: 

 Näsby mellersta industriområde (1180-P86/0714, 1986-07-14) 

 Näsby norra industriområde (1180-P86/0926, 1986-09-26) 

 Näsby industriområde, norra delen (1180-P95/1219/2, 1996-01-20) 

Marken är avsedd för industriändamål i samtliga planer. Således bedöms verksamheten inte påverka 
detalj- eller översiktsplanering på ett negativt sätt. 

Påverkan på planer bedöms bli försumbar. 

4.2 Riksintressen och områdesskydd  

Ca 500 meter söder om verksamheten finnas ett vattenskyddsområde för en av kommunens 
dricksvattentäkter, Näsby industriområde, grundvattentäkt. Det föreligger inte någon risk för 

påverkan på vattenskyddsområdet eftersom dagvatten och spillvatten hanteras genom kommunala 
ledningsnät. 

I övrigt finns det inga riksintressen eller skyddade områden i närområdet och påverkan på skyddade 

områden bedöms vara försumbar. 

Påverkan på riksintressen och områdesskydd bedöms bli försumbar. 

4.3 Landskapsbild 

Landskapet utgörs av befintligt industriområde utan högre värden för landskapsutblickar.  

Påverkan på landskapsbilden bedöms bli försumbar. 

4.4 Naturmiljö 

Längs med omkringliggande gator finns grönstråk med buskar och träd. I övrigt förekommer ingen 
naturmiljö med högre värden. Ingen påverkan kommer att ske på de förekommande grönstråken. 

Påverkan på naturmiljön bedöms bli försumbar. 
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4.5 Kulturmiljö 

Det finns inga fornlämningar eller andra kulturintressen inom verksamhetsområdet. Påverkan på 

kulturmiljön bedöms bli försumbar. 

4.6 Friluftsliv och rekreation 

Det finns inga närliggande grönområden för rekreation och friluftsliv i närområdet. Det finns en 

fotbollsplan på andra sidan Snapphanevägen vid Näsby skola som eventuellt kan användas i 
rekreationssyfte. Eventuell påverkan från verksamheten bedöms emellertid bli försumbar då planen 
troligen används främst på kvällar och helger.  

Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms bli försumbar. 

4.7 Utsläpp till mark  

Anläggningen bedöms inte medföra några utsläpp till mark då verksamheten bedrivs inomhus eller 
på asfalterad yta utomhus.  

Påverkan i form av utsläpp till mark bedöms bli försumbar. 

4.8 Utsläpp till vatten  

Utsläpp av processavloppsvatten till spillvattennätet kommer att kontrolleras regelbundet genom 
provtagning och analyser inom ramen för kommande kontrollprogram. Detta för att säkerställa att 

uppsatta riktvärden enligt ABVA innehålls och därmed är behandlingsbart i det kommunala 
avloppsreningsverket, dvs att processavloppsvattnet inte bidrar till att hämma reningsverkets 
biologiska processer.  

Hela fastigheten är asfalterad och dagvatten från verksamhetsområdet går till det kommunala 
dagvattennätet. Det finns ingen anledning att misstänka att dagvatten innehåller föroreningar i 

halter som överskrider tillåtna riktvärden. 

Sammantaget bedöms påverkan i form av utsläpp till vatten bli försumbar. 

4.9 Utsläpp till luft  

Ansökt verksamhet medför vid normal drift inga utsläpp till luft, med undantag för utsläpp till följd 

av indirekt påverkan från transporterna.  

Animaliska råvaror, produkter och biprodukter som potentiellt kan ge upphov till lukt hanteras i 

verksamheten. Alla animaliska produkter hanteras kylt och fryst genom hela processen varför ingen 
lukt uppkommer i verksamheten. Det förekommer emellertid plastavfall med blodspill/köttsaft som 

kan ge upphov till viss lukt. Detta avfall skickas till förbränning. 

Inga klagomål på lukt från verksamheten har förekommit. 
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Påverkan i form av utsläpp till luft bedöms bli försumbar. 

4.10 Buller  

I förordningen (2004:675) om omgivningsbuller finns krav på kartläggning, upprättande och 
fastställande av åtgärdsprogram som eftersträvar att omgivningsbuller inte medför skadliga 

effekter på människors hälsa. Med omgivningsbuller menas buller från vägar, järnvägar, flygplatser 
och industriell verksamhet. Buller från verksamheten härrör från lastbilstransporter till och från 

verksamheten, lastning och lossning.  

Buller från verksamheten får inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder: 

 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18) 

 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) 

 45 dB(A) övrig tid 

 Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än 
vid enstaka tillfällen 

Bullernivån från anläggningen vid närmsta bostadshus, ca 100 meter från verksamheten på 

Tranvägen, bedöms ej överstiga Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller. Någon bullermätning är ej genomförd men det har heller inte inkommit något 

klagomål från närboende.  

Påverkan från buller bedöms bli försumbar. 

4.11 Kemikalier 

Kemiska produkter används huvudsakligen för rengöring och desinficering av utrustning och lokaler 

för kötthantering. Utöver rengöringskemikalier används även mindre mängder underhållskemikalier 
som oljor och fetter. I verksamhetens kemikalielista redovisas samtliga kemikalier och mängd per 

kalenderår. 

Sammantaget används relativt små mängder kemiska produkter. Skyddsåtgärder för att minska 

eventuella risker kopplade till användandet samt förvaring av kemikalier finns.  

Påverkan från kemikalier bedöms bli försumbar. 

4.12 Risk och säkerhet 

Riskanalyser görs löpande inom ramen för egenkontrollen. Risker som värderas är risker som kan 

innebära konsekvens för den interna verksamheten och risker som kan innebära konsekvenser för 
omgivningen. Vid tvättning av utrymmen närmast portarna för in- och utlastning skulle teoretiskt en 

spridning av spol- och tvättvatten kunna ske utanför byggnaderna och nå dagvattenbrunnar inom 

fastigheten. Det är emellertid mycket låg sannolikhet att detta inträffar. För att undvika detta hålls 
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dörrar och portar stängda vid spolning. Andra risker som löpande utvärderas är potentiell spridning 

av buller och lukt till omgivningen, brand samt läckage från kylanläggningar. Den övergripande 
riskbilden vid den ansökta verksamheten bedöms vara liten. 

Påverkan från identifierade risker bedöms bli försumbar. 

4.13 Hushållning med naturresurser och hantering av avfall 

KLT uppskattas årligen komma att förbruka ca 210 m3 färskvatten per kalenderår när 

laketiningsprocessen är i bruk. Detta är en ökning om 195 m3 vilket är en stor ökning jämfört med 

nuvarande verksamhet som förbrukar ca 15 m3 färskvatten per kalenderår. Planerad verksamhet 
motsvarar en genomsnittlig vattenförbrukning för 3-4 genomsnittshushåll i Sverige. För ett företag 
inom livsmedelsindustrin bedöms detta vara en väldigt låg vattenanvändning. 

KLTs ambition är att bli helt självförsörjande på el så snart som möjligt och har redan investerat i en 

solcellsanläggning om 500 kW på taket som täcker delar av elbehovet. Resterande el köps in via 

Vattenfall och utgörs av 100 % grön el.  

Majoriteten av lokalerna är kylda och behöver ingen värme. Verksamheten har investerat i de 

senaste, mest energieffektiva kyl- och frysanläggningarna på marknaden. Anläggningen kyls primärt 
med hjälp av koldioxid. För de delar av anläggningen som ännu inte kyls med koldioxid är kylsystemen 

på väg att bytas ut för att förhålla sig till F-gasförordningen (som är en omarbetning av 
Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser). 

I de lokaler där värme är ett behov används spillvärme från verksamhetens kyl- och frysanläggningar. 

Om ytterligare värme krävs kompletteras det med kommunal fjärrvärme.  

I verksamheten uppkommer såväl icke farligt avfall som farligt avfall. Avfallet sorteras och hålls 
separerat i olika fraktioner. Alla avfallsfraktioner förvaras inomhus alternativt utomhus i täckta 

containers/behållare för att undvika lakning vid nederbörd.  

Verksamheten drivs i enlighet med avfallshierarkin som innebär att avfall i möjligaste mån ska 

materialåtervinnas innan andra återvinningsmetoder eller bortskaffande används. Att olika typer av 
avfall separeras är en förutsättning för återvinning och för en säker hantering av farligt avfall. 

Avfallet hämtas av transportör med erforderliga tillstånd och körs till godkänd mottagaranläggning 

för vidare behandling. Uppkommen mängd icke farligt avfall och farligt avfall är små och bedöms inte 
öka för planerad verksamhet jämfört med nuläget. 

KLT arbetar aktivt för att hushålla med resurser och underlätta hanteringen av avfall för att 

möjliggöra återvinning. Påverkan på denna aspekt bedöms därför bli försumbar.  



 

2022-10-11

21 (22)

C3S Miljöteknik AB    

 
Adress Adress Organisations nr E-mail Hemsida 

Gevärsgatan 3 Staffanstorpsvägen 112 559171-8340 info@c3smiljoteknik.se c3smiljoteknik.se 
254 66 Helsingborg 232 61 Arlöv    

 

4.14 Samlad bedömning 

Utifrån föreliggande samrådsunderlag kan det konstateras att planerad utökning av verksamheten 

medför försumbar påverkan på människors hälsa och miljö för samtliga aspekter med inarbetade 
skyddsåtgärder. Några väsentliga miljöeffekter bedöms således inte föreligga.  

Verksamheten bedöms medföra icke betydande miljöpåverkan. 

4.15 Kommande ansökan och MKB 

Nedan ses preliminär disposition av kommande MKB: 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

1.2 Samråd 

1.3 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan  

2 Beskrivning av verksamheten och inarbetade skyddsåtgärder  

3. Avgränsning 

4. Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning 

4.1 Bedömningsgrunder  

4.1 Planer 

4.2 Riksintressen och områdesskydd 

4.3 Landskapsbild 

4.4 Naturmiljö 

4.5 Kulturmiljö 

4.6 Friluftsliv och rekreation 

4.7 Utsläpp till mark 

4.8 Utsläpp till vatten 

4.9 Utsläpp till luft 

4.10 Buller 

4.11 Kemikalier 

4.12 Risk och säkerhet 

4.13 Hushållning med naturresurser och hantering av avfall 
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4.14 Kumulativa effekter  

5. De allmänna hänsynsreglerna  

6. Genomgång av relevanta BAT-slutsatser 

7. Samlad bedömning  

8. Förslag till kontrollprogram 

9. Referenser 

 

Viktiga aspekter att redogöra för i kommande MKB är bland annat:  

 Dagvatten  

 Processvatten/Tvättvatten  

 Buller/trafik  

 Ev. förekomst av farligt gods  

 Kemikalielista  

 Egenkontroll – upplägg av kontrollprogram 

Ansökan om tillstånd kommer utöver MKB innehålla en Teknisk beskrivning (TB) samt en 

Statusrapport (steg1-3). 

 


