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Mörrumsåns vattenråds synpunkter gällande ändringstillstånd
enligt 16 kap 2§ MB, Häringetorps avfallsanläggning
Bakgrund
Mörrumsåns vattenråd har fått möjlighet att lämna synpunkter på Växjö kommuns
samrådsunderlag för ändringstillstånd enligt 16 kap 2§ MB, Häringetorps avfallsanläggning.
Inom fastigheten Häringetorp 1:2 bedriver renhållningsavdelningen på Tekniska förvaltningen
inom Växjö kommun en avfallsanläggning, Häringetorps avfallsanläggning. Växjö kommun
växer snabbt och i översiktsplanen för Växjö stad står skrivet att staden ska planeras för 100
000 invånare till år 2030. De senaste prognoserna visar till och med att det antalet invånare
kan nås redan till 2024. Därtill planeras för ett regionalt samarbete där fem kommuner
samordnar sin avfallshantering (Växjö, Markaryd, Älmhult, Lessebo och Tingsryds
kommuner). Mängden förpackningsavfall, matavfall och vissa fraktioner övrigt avfall som
kommer att hanteras på Häringetorp förväntas därför öka. Samtidigt är mängden förorenade
massor som tillåts i det nu gällande tillståndet alldeles för hög, vilket gör att den
tillståndsgivna mängden behöver anpassas till betydligt lägre och således mer
verklighetsanpassade nivåer.
Mörrumsåns vattenråds yttrande
Helige å är ett särskilt skyddat vattendrag och lakvatten och ytvatten leds från Häringetorps
avfallsanläggning via Bokabäcken till Helige å. Det är följaktligen av största vikt att Helige å
skyddas från föroreningar.
I de slutliga villkor som beslutats av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län
daterat 2017-06-13 framgår av Tekniska förvaltningens redovisning att man i en framtid kan
tänka sig att lägga farligt avfall på den nya deponin. Lakvattnet från detta avfall antas ha en
högre koncentration av miljöstörande ämnen och att toxiciteten i lakvattnet därmed kommer
att vara högre än i dagens lakvatten.
Vi kan inte av samrådsunderlaget utläsa att man vill få tillstånd att deponera farligt avfall men
vi vill att det blir tydligt i det kommande miljötillståndet för anläggningen att detta ej får ske.
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