Öppet brev till Stadsbyggnadsnämnden
Företaget AVEBE/Stadex har ett antal tillstånd att bedriva stärkelsetillverkning i Sofielunds
industriområde. De två viktigaste är tillståndet att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken, som utfärdats av Länsstyrelsen Skåne på obegränsad tid, samt tillstånd att hantera
propylenoxid enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), som utfärdats av Malmö
Stadsbyggnadskontor och gäller med tidsbegränsning till och med 2013.
Det är användandet av propylenoxid som gör Stadex till en farlig anläggning ur brand- och
explosionssynpunkt och t.ex. nybyggnationer begränsas i dess närhet.
Stadex byggdes före bostäderna, men då användes inte propylenoxid i produktionen. Strax därefter
byggdes bostäderna. Senare började företaget använda propylenoxid i stor skala i produktionen.
Enligt LBE (§15) får tillstånd återkallas om det är av väsentlig betydelse ur brand- eller
explosionssynpunkt. Vi anser att det verkligen är av väsentlig betydelse att det ligger bostäder,
förskolor och skolor som närmsta grannar. När dessa byggdes användes inte propylenoxid i den
utsträckning på fabriken som görs idag, men då fabriken var "först på plats" och bostäderna redan
byggda har vi fått höra att inget går att göra åt det, trots att fabrikens verksamhet blivit mer riskfylld
sedan dess.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin har tidigare uppgett till nätverket att det inte går
att ompröva eller återkalla tillståndet att hantera propylenoxid, eftersom företaget har miljötillstånd
enligt miljöbalken att driva sin verksamhet med detta ämne. Enligt miljöbalken 24 kap §3 får
nämligen miljötillståndet inte omprövas på ett sådant sätt att nya uppsatta villkor gör att
verksamheten inte kan fortsätta. Han menade att detta då även gällde för tillståndet enligt LBE att
hantera propylenoxid.
Nätverket har dock inte hittat några sådana kopplingar mellan dessa två lagar som gör att
stadsbyggnadsnämnden inte kan se över Stadex tillstånd att hantera propylenoxid. Även sakkunniga
på Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Syd har bekräftat detta.
Vi kräver därför att stadsbyggnadsnämnden återkallar Stadex tillstånd att hantera propylenoxid!
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