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§ 45 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Tvliljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till dagordning med 
tillägg av två ärenden, upphävande av beslut och förbud av minkverksamhet. 

§ 46 Justering av protokoll 

Beslut 

Bengt-Åke Karlsson (M) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Sonja Lundh (S) justera 
dagens protokoll 2019-06-28. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Beslut om föreläggande vid vite om bortforsling med mera 

1. Orsak 

av avfall från fastigheten  i  kommun, 
dnr. 2017 /0026 

Med anledning av att ett tidigare föreläggande inte efterlevts till fullo har Miljöförbundet Blekinge 
Väst den 15 juni 2017, § 37, förelagt  att inom viss tid och i viss 
ordning forsla bort allt utomhus förekommande avfall på fastigheterna  Q  
Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen som den 21 mars 2019, Mål M 1689-18, 
upphävt beslutet och återförvisat det till miljöförbundet för fortsatt handläggning. 

Missförhållandena kvarstår varför det erfordras ett nytt beslut med beaktande av vad Mark- och 
miljödomstolen anfört. Då nuvarande markägare inte längre avser ge  
tillträde till den södra fastigheten,   behöver beslutet inskränkas till att endast avse 
etapperna 1-3 på  I övrigt är bedömningen i sak den samma som tidigare. 

2. Beslut 

Eljöförbundet Bleking Väst förelägger  med organisationsnummer 
 att 

1. Ombesörja bortforsling av allt avfall som förekommer utomhus inom det tidigare 
verksamhetsomradet på fastigheten  i  kommun. Avfallet skall 
transporteras till mottagare som har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för 
att få ta emot avfallet. 

Beslutet avser allt avfall oa\'Sett om det är sorterat, osorterat, lastat i behållare, på pall eller 
motsvarande eller ligger löst på mark. 

Bortforslingen skall påbörjas senast inom 30 dagar efter det detta beslut vunnit laga kraft 
och bedrivas i sådan takt att minst 350 ton forslas bort varje hel kalendermånad till dess allt 

Utdragsbestyrkande 
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avfall är bortfört från fastigheten. 

Arbetet skall bedrivas etappvis, i huvudsaklig överensstämmelse med den 
områdesindelning som fogats till detta beslut, och påbörjas i område 1 följt i tur och 
ordning av områdena 2 och 3. 

2. Dokumentera all bortforsling av avfall från fastigheten  enligt punkt 1 ovan, 
med uppgifter om datum för bortforsling, slag av avfall, mängd, transportör och mottagare 
för varje enskild borttransport. 

Senast inom en vecka efter varje månadsskifte skall dokumentationen avseende föregående 
månads borttransporter ha redovisats skriftligt till miljöförbundet. Detta skall fortgå tills 
dess att allt avfall har transporterats bort. 

Detta beslut är förenat med löpande viten om 500 000 kronor vad avser punkt 1 och 50 000 
kronor vad avser punkt 2 för varje kalendermånad som det inte efterlevs. 

Beslutet, som grundar sig på följande bestämmelser i miljöbalken (1998:808 

• 1 kap. 1 § (om ansvar för främjande av hälsosam och god miljö genom bland annat 
återvinning mm), 

• 2 kap. 3, 5 §§ miljöbalken (om skyldighet att vidta försiktighetsmått för att motverka 
olägenhet för människors hälsa eller miljön respektive krav på att bland annat minska och 
återvinna avfall samt minska de negativa effekterna av avfall), 

• 9 kap. 1 § ( om vad som avses med miljöfarlig verksamhet) samt föreskrifter utfardade med 
stöd av 6 §. 

• 26 kap. 1 § (om tillsynsmyndighetens ansvar för att bedriva tillsyn och vid behov 
åstadkomma rättelse), 

har, med beaktande av 2 kap. 7 § (om rimlighetsavvägning), fattats med stöd av 26 kap. 9, 14 och 
21 §§ (om tillsynsmyndighets rätt att besluta om förläggande och förbud, att beslut får förenas med 
vite respektive tillsynsmyndighets rätt att begära upplysningar). 

3. Bakgrund 

Inom fastigheterna  Q  har det bedrivits avfallshantering sedan åtskilliga år. 

 anmälde i oktober 2007 sin avsikt att få mellanlagra mer än 10 ton metallskrot 
vilket medgavs av miljöförbundet i januari 2008, dnr. 2007 /3623. I beslutet angavs bl. a. "Från och 
med 1 januari 2008 är det ny SNI-kod 90.40 "anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt 
avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton". Det bör 
uppmärksammas att lagring av avfall inte får överstiga ett år innan det bortskaffas eller tre år innan 
det återvinns eller behandlas". 

Utdragsbestyrkande 
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Genom en förnyad anmälan i augusti 2012, dnr. 2012/3551, medgavs att verksamheten utökades 
till att även omfatta sortering och mekanisk bearbetning av metallskrot samt mellanlagring av 
uttjänta motorfordon och blybatterier, verksamhetskoderna: 90.60, 90.80 och 90.110. 

I juni 2014 underrättas miljöförbundet att  försätts i konkurs och i början av 
2017 hålls utdelningsförslag i konkursen tillgängligt. 

Under hösten 2014 övertar  de bägge fastigheterna från konkursförvaltaren. 

 ger den 15 augusti 2014 in en anmälan till miljöförbundet, dnr. 2014/2792, att de 
övertagit verksamheten och att denna kommer att bedrivas på i princip samma sätt som  

 tidigare gjort. J\tliljöförbundet uppfattar skrivelsen som en upplysning om övertagande 
och erinrar  om vilka beslut som gäller för verksamheten. I ärendet anges 
tidpunkten för övertagandet till den 1 oktober 2014. 

Efter en begränsad brand i avfallet föreläggs  den 15 juni 2015, 
dnr. 2015/1621, att forsla bort visst avfall. 

Vid ett tillsynsbesök i början av 2016 konstaterar miljöförbundet bl. a. att föreläggandet från den 
15 juni 2015 inte efterlevts till fullo samt att det förekommer en inte obetydlig nedskräpning 
utanför verksamhetsområdet. J\tliljöförbundet uppmärksammar också att verksamheten inte stat i 
full överensstämmelse med vad som anmälts och påpekar därför behovet av en ny och mera 
korrekt bedömning av verksamheten. 

Den 5 april 2016, dnr. 2016 / 11 79, initierar  sin avsikt att bedriva 
verksamheten i egen regi och att ge in en anmälan om detta. I den formella anmälan som 
inkommer ca 10 dagar senare anges bland annat 

• att företaget startade i maj 2014, 

• att huvudverksamheten består i köpa in skrot och metaller från industrier och 
privatpersoner, i detta ingår att samla in restprodukter från tillverkningsindustrier, 
byggföretag, rivningsfirmor etc., 

• att verksamheten begränsas till 150 ton byggavfall och 300 ton metallskrot per månad, 

• att avfall inte får förvaras på platsen i mer än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan 
det återvinns eller behandlas. 

Vidare åtar sig bolaget i en bifogad åtgärdsplan att städa av vissa områden som markerats på en 
tillhörande skiss. Städningen sägs vara klar senast den 15 juli 2016 varefter de berörda områdena 
inte kommer att nyttjas i verksamheten. 

Då miljöförbundet i juli 2016 besöker anläggningen med anledning av den ingivna anmälan 
konstateras bland annat att åtgärdsplanen inte följts och att det ligger kvar otillåtet avfall. Med 
anledning av detta, samt att det framförts ett flertal klagomål beträffande nedskräpning, buller och 
bolagets hantering av avfall, upplyses bolaget om att det troligen kommer att tas beslut av 
miljöförbundets direktion till hösten 2016 om att bolaget ska vidta åtgärder på anläggningen för att 
minska mängden avfall på området. 

Utdragsbestyrkande 
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Vid kommunicering av ett förestående förbud mot att ta emot avfall vid anläggningen samt att inge 
en detaljerad åtgärdsplan, som beskriver hur och när allt befintligt avfall, osorterat och sorterat, på 
fastigheterna  och  skall transporteras bort till godkänd mottagare, har ombud för 
såväl bolaget som fastighetsägaren inkommit med erinringar. Yttrandena, som enligt 
miljöförbundets mening, har betydelse i det nu aktuella ärendet genom att de återspeglar parternas 
inställning till bland annat ansvarsfördelningen dem emellan bifogas detta beslut (BILAGORN.\ 2~3). 

Förbundsdirektionen beslutar den 10 november 2016, § 2016/112, att förbjuda  
 att ta emot avfall för att mellanlagra, sortera eller behandla på sin anläggning på 

fastigheterna  och  i  kommun. Förbudet gäller inte metallavfall som 
hanteras inomhus. Vidare beslutar direktionen att bolaget inom 3 veckor efter delgivning, till 
miljöförbundet skall inge en detaljerad åtgärdsplan som beskriver hur och när allt befintligt avfall 
skall transporteras bort till godkänd mottagare. Beslutet expedieras den 28 november 2016 och 
bolaget kvitterar mottagandet den 10 januari 2017. 

Den 4 januari 2017 ger  in en åtgärdsplan där bolaget bland annat 
hävdar att man inte har rådighet över allt avfall då detta transporterats in innan bolaget etablerade 
sig på fastigheterna och att detta styrks av bifogade foton. Bolaget åtar sig att inom 36 månader 
från beslutsdatum, med viss etappindelning, ha transporterat bort allt det avfall bolaget anser sig 
vara ansvarig för. 

Den ingivna åtgärdsplanen diarieförs som ett nytt ärende, 2017 /0026 (detta ärende), med 
hänvisning till det tidigare, 2016/1179. Detta görs i avsikt att ge en klarare bild av de olika delarna i 
den samlade bedömningen kring avfallshanteringen. 

Vid ett platsbesök den 4 april 2017, med företrädare för   
och miljöförbundet framfördes det från miljöförbundet bland annat att den ingivna 

åtgärdsplanen inte kunde godtas då den inte omfattar vare sig allt avfall eller hela 
verksamhetsområdet. Under mötets gång enas  och miljöförbundet 
om en reviderad etappindelning. Bolaget åtar sig också att bland annat göra en ny beräkning av 
tidsåtgången för bortforsling från respektive etapp samt en ny åtgärdsplan omfattande allt avfall. 
I den därefter ingivna åtgärdsplanen har bolaget angett nya tider då områdena skall vara fria från 
avfall. Dock har den överenskomna etappindelningen frångåtts och ett område helt undantagits 
från åtgärder. 

Förbundsdirektionen beslutar 15 juni 2017, § 2017 / 37, att vid vite förelägga  
 att inom viss tid och i viss turordning forsla bort allt utomhus förekommande avfall 

samt månadsvis till miljöförbundet rapportera bland annat vilka mängder som transporterats bort. 

Beslutet överklagas av bolaget till Länsstyrelsen i Blekinge som den 8 februari 2018 avslår 
överklagandet. 

Länsstyrelsens beslut överklagas av bolaget till Mark- och miljödomstolen i Växjö som den 21 mars 
2019 upphäver Miljöförbundet Blekinge Västs beslut,§ 2017 /37, och återförvisar ärendet till 
miljöförbundet för fortsatt handläggning. Domstolens beslut baseras på en ovisshet om 
miljö förbundets beslut baseras på 9 eller 10 kap. miljöbalken samt vem som är rätt adressat och på 
vilken grund. 

Utdragsbestyrkande 
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Under den tid som förflutit sedan miljöförbundets beslut, 15 juni 2017, har förutsättningarna för 
beslutet ändrats. 

Nuvarande fastighetsägare,  har meddelat att de i egen regi har 
påbörjat bortforsling av avfall från fastigheten   och att de inte avser ge  

 tillträde till denna fastighet. Däremot finns inga hinder för detta bolag att fa 
tillträde till  i syfte att föra bort förekommande avfall. 

4. Miljöförbundets bedömningar 

4.1 Om behov av ingripande 

Det bolag som senast bedrev hantering av avfall på de aktuella fastigheterna,  
 har numera upphört med hantering av avfall på dessa och lämnat dem med 

uppskattningsvis 10 000 ton avfall upplagt direkt på öppen mark över större delen av 
verksamhetsområdet (BIL.\GORN,\ 1 & 5 (AR 2018)). Jämfört med förhållandena år 2017 har ingen 
avgörande förändring av avfallsupplaget skett till dags dato, vare sig till mängd eller 
sammansättning av avfallet. 

Av vad som kunnat observeras av miljöförbundet vid plats besök utgörs avfallet till övervägande 
del av blandat avfall i form av bygg- och rivningsavfall och avfall från industrier/verksamheter. 
Några närmare undersökningar om vad som i övrigt kan finnas inblandat i avfallet har inte gjorts. 
Det kan därför inte uteslutas att upplagen även kan innehålla avfall av allvarligare natur. 

Den "tJ1e!la11lagri11g av atfall" numera ''lagra ickefarligt aijåll sofJI en del av att satJ1la in det" som  
 anmält och bedrivit står numera i uppenbar strid mot bestämmelserna i 9 kap. 

miljöbalken. Detta eftersom bolaget inte i tillräcklig omfattning genomfört någon borttransport för 
återvinning eller bortskaffande av avfallet. I stället har bolaget medvetet lagt avfallet i upplag och 
låtit det anhopas till nuvarande mängder. Härigenom har de tidsgränser som anges i 4 § 
avfallsförordningen för när återvinning/ bortskaffande senast skall vara genomförd börjat 
överskridas. Detta innebär att avfallsförvaringen succesivt övergår till att utgöra en tillståndspliktig 
avfallsdeponi. Något tillstånd eller ansökan enligt miljöbalken att bedriva deponiverksamhet finns 
inte. Avfallsförvaringen utgör därmed en otillåten miljöfarlig verksamhet oavsett om den bedöms 
vara en pågående "tJ1ella11lagri11g av atfall" numera "lagra ickefarligt atfall som en del av att samla in det" 
eller en avfallsdeponi. 

Även om en tillståndsansökan om deponiverksamhet skulle aktualiseras är det miljöförbundets 
bestämda uppfattning att en sådan inte kommer att kunna bifallas. Området måste anses som helt 
olämpligt för sådant ändamål. 

Närboende har inkommit med såväl konkreta klagomål på riklig förekomst av skadedjur och 
vindspridning av avfall från anläggningen som ett mera allmänt ifrågasättande av hur det kan 
tillåtas att a,•fallet får ligga kvar där det gör och vad myndigheterna gör åt missförhållandena. 

Avfallet som samlats utomhus på fastigheten utgör en uppenbar risk för såväl människors hälsa 
som för miljön, bland annat genom att avfallet utgör en god miljö för skadedjur och att det 
stundtals sprids med vinden till omgivningen. Avfallet är dessutom upplagt direkt på icke tätgjord 
mark. Risken är därmed stor att ämnen, vilka kan läcka ut från avfallet när nederbörd infiltrerar 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdi rektionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2019-06-18 
Sid 10 (28) 

genom avfallet, sprids till och förorenar omgivande mark, grundvatten och den närliggande 
. Aktuella föroreningar i fråga kan utgöras av såväl miljö- och hälsofarliga organiska 

föroreningar och metaller, som salter, näringsämnen och organiskt material. 

Verksamhetsområdet, inklusive fastigheten  ligger inom områden för riksintresse för 
naturvård och det rörliga friluftslivet. Vidare är  och dess , cirka 50 meter från 
fastighetsgräns, fastställt som Ramsarområde respektive Natura 2000-område. Fastigheten ligger 
även inom grundvattenförekomsten  ett grundvattenmagasin i jordlagren, för 
vilka miljökvalitetsnormer fastställts. Utöver detta finns det bostäder i nära anslutning till 
fastigheten. 

Avfallsupplaget är numera otillåtet genom att det inte uppfyller ställda lagkrav. Det är dessutom 
beläget inom ett område med ett flertal skyddsvärden som riskerar att påverkas i negativ riktning. 
Sammantaget gör detta det särskilt angeläget att kräva en bortforsling av avfallet. 

Tidigare ansatser från miljöförbundets sida att genom överenskommelser få till stånd en avsevärd 
minskning av avfallsmängderna har visat sig vara utan framgång. Gjorda utfästelser från  

 om bortforsling av avfall och uppstädning av området har inte förverkligats i 
någon avgörande mening. Enligt miljöförbundets uppfattning återstår därför nu endast möjligheten 
att vitesförelägga om en helomfattande bortforsling av allt utomhus förekommande avfall. Det 
skulle vara orimligt och förödande om missförhållandena som nu råder på fastigheten tilläts bestå. 

Olägenheterna med avfallsupplagen har bestätt under förhållandevis lång tid varför det är angeläget 
att bortforsling av avfallet påbörjas snarast möjligt. 

Beslutspunkt 2 om rapportering avseende borttransporterat avfall har tillkommit för att göra det 
möjligt för miljöförbundet att avgöra efterlevnaden av föreläggandet, beslutspunkt 1. 

4.2 Om tillämpligt kapitel i miljöbalken 

Det nu aktuella ärendet har sin upprinnelse i och är en direkt följd av det ärende, 2016/1179, där 
 gör en anmälan om att pa de förhyrda fastigheterna  Q 

 i  kommun bedriva "mellanlagring av aifall" numera "lagra ickefarligt aifall som en del av 
att samla in det", med sortering och mekanisk bearbetning av olika slags icke-farligt avfall. Sådan 
verksamhet är anmälningspliktig enligt 9 kap miljöbalken. 

Bolaget har, i april 2017, meddelat att man upphört med verksamheten på de aktuella fastigheterna 
och att man lämnat dessa. På fastigheterna kvarligger ansenliga mängder blandat avfall av 
varierande slag. 

Förvaringen av avfallet på  anses vara en sådan användning av marken som utgör en 
pågående miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ingripandet skall därför ske med utgångspunkt 
från bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken, med åtföljande ansvar enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 
Även den del av avfallslagringen som numera utgör en otillåten deponi, till följd av att avfallet legat 
för längre på samma plats, betraktas av miljöförbundet som en pågående miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. miljöbalken. 
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Sammantaget är det miljöförbundets bestämda uppfattning att föreläggandet skall utgå från 
bestämmelserna i 2 och 9 kap. miljöbalken. De åtgärder som miljöförbundet nu förelägger om är 
preventiva, det vill säga skyddsåtgärder för att förhindra och motverka skada och olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Detta utesluter dock inte att det i framtiden kan uppstä behov av 
reparativa åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken (efterbehandlingsåtgärder). Detta kommer i så fall att 
prövas i fristående ärende om så skulle bli aktuellt. 

4.3 Om adressat 

På fastigheterna har det sedan oktober 2007 bedrivits miljöfarlig verksamhet i form av sortering 
och mellanlagring av avfall. Inledningsvis främst i form av metaller men under senare tid 
huvudsakligen osorterat bygg- och rivningsavfall, plast och liknande. Formella verksamhetsutövare 
har i turordning varit   och senast  

 Huvudman för  och  var/är  
numera  

När  förvärvar fastigheterna  och  av konkursboet efter  
 köpeavtal daterat 2014-08-27, lagfart 2014-09-04, kvarligger endast begränsade mängder 

blandat avfall på fastigheterna (BIL.\GORN.\ 4 & 5 (.\R 2014)). 

Redan i oktober 2014 köper  viss utrustning (hjullastare, vågutrustning 
och kontorsutrustning) av  som förvärvat dessa från s 
konkursbo. Vidare hyr  senast från och med november 2014 de bägge 
fastigheterna av  

Detta kan, enligt miljöförbundets bestämda uppfattning, inte förklaras på annat sätt än att det är 
 som, direkt efter det  går i konkurs, är den som de 

facto bedriver avfallshanteringen på fastigheterna även om någon upplysning eller anmälan härom 
inte ges in till miljöförbundet förrän i april 2016, dnr 2016/1179. Denna uppfattning styrks av att 
företrädare för  uppgett att bolaget aldrig bedrivit handel med annat än 
metallavfall och då endast i minimal omfattning på fastigheterna  Q  Inte heller 
har bolaget någonsin haft personal anställd för att där bedriva någon form av verksamhet. 

Det avfall som återfinns på fastigheterna då  under hösten 2014 
tillträder dessa, ligger helt öppet och väl synligt. Bolaget kan inte ha undgått att uppmärksamma 
avfallet inför övertagandet. Genom att med denna kännedom och utan några förbehåll teckna avtal 
om att få disponera området för att där bedriva fortsatt avfallshantering måste anses innebära att 

 därmed också påtagit sig det fulla ansvaret för det avfall som 
förekommer på fastigheterna. Det faktum att verksamhetsutövaren,  
sagt sig ha lämnat fastigheterna gör ingen skillnad i ansvarsfrågan. Bolaget finns, enligt 
miljöförbundets uppfattning, kvar i branschen och bedriver numera sin verksamhet på annan plats. 

Enligt vad som är känt av miljöförbundet så har ingen annan bedrivit någon form av 
avfallshantering på fastigheterna sedan  lämnat dessa. Detta bolag är 
därmed den senaste verksamhetsutövaren. 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förb u ndsd i rektion en 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2019-06-18 
Sid 12 (28) 

Mot bakgrund av det förda resonemanget drar miljöförbundet slutsatsen att  
 måste anses vara den som ensam har det fulla ansvaret för allt avfall som förekommer 

pa de aktuella fastigheterna. Därmed skall också  ses som rätt adressat. 

4.4 Om iakttagande av skälighetsprincipen 

Skälighetsprincipen i miljöbalken innebär att krav som ställs i ett föreläggande skall vara tekniskt 
möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässigt motiverat. Med ekonomiskt rimligt menas vad som 
är rimligt för ett genomsnittligt företag i branschen och inte för den specifika 
verksamhetsutövaren. 

Det är miljöförbundets mening att det definitivt finns teknik tillgänglig för att forsla bort avfallet. 

Vad gäller den ekonomiska rimligheten av föreläggandet så är det normala förfarandet vid företag 
inom återvinningsbranschen att avlämnaren av avfallet erlägger minst de avgifter som krävs för att 
täcka kostnaderna för den fortsatta hanteringen med sortering, omlastning och slutligt 
omhändertagande av avfallet. Miljöförbundet utgår från att så skett även i detta fall. Det kan därför 
inte anses vara orimligt ekonomiskt betungande att kräva bortforsling av a1,rfallet även i det nu 
aktuella fallet. 

Det är ocksa miljöförbundets mening att beslutet är miljömässigt motiverat. Som nämnts i avsnitt 
4.1 ovan utgör avfallet som samlats utomhus på fastigheten en uppenbar risk för såväl människors 
hälsa som för miljön. Fastighetens omedelbara närhet till bostäder och omgivningens höga 
skyddsvärden avseende naturmiljön, samt att föroreningar kan spridas till omgivande mark, 
grundvatten och Mörrumsån, gör det särskilt angeläget att avfallet tas bort. 

Det måste därför anses vara miljömässigt motiverat att kräva bortforsling av avfallet. Någon 
jämkning av ansvaret är inte aktuellt eftersom  måste ses som ensam 
ansvarig för avfallet och att detta tillförts fastigheterna under senare år. 

4.5 Om vitets storlek 

lvliljöförvaltningen har tidigare uppskattat att mängden osorterat avfall och brännbart avfall 
exklusive träflis, utsorterat trä samt rent gummiavfall uppgår till 6 000 - 10 000 ton. Med en 
ungefärlig mottagningskostnad om 1 000 kronor per ton osorterat avfall uppgår kostnaden för 
enbart mottagning av avfallet vid en godkänd anläggning till i storleksordningen 6 - 10 miljoner 
kronor. Till detta kommer kostnader för lastning och transport. 

Utifrån detta kan det inte anses oskäligt att fastställa beloppet för det löpande vitet till 500 000 
kronor för varje kalendermånad som bortforslingen av avfall inte uppgått till minst 350 ton. För 
utebliven rapportering av borttransporterna bedöms det rimligt att vitesbeloppet fastställs till 
50 000 kronor för varje gång rapportering inte fullgörs inom den tid och med de uppgifter beslutet 
anger. 

5. Information 

lvliljöförbundet avser att i ett senare separat ärende ta ställning till bortforsling av det avfall som 
förvaras inomhus i delar av byggnaden i sydöstra delen av  

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

F örb u n dsd i rektion en 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
Sid 13 (28) 

Detta beslut kan överklagas på sätt som framgår av bifogad information. 

Bilagor: 

1. Foton utvisande avfallsmängder på fastigheterna den 4 april 2017, 2017 /0026-4 

2. Erinringar från ombud för fastighetsägaren, 2016/ 1179-8 

3. Erinringar från ombud för  2016/1179-9 

4. Foton utvisande förekommande avfallsmängder den 18 september 2014, 2017 /1168-3 

5. Flygfoton över området, tagna 2012, 2014-04-19, 2016 o 2018 

6. Information om hur man överklagar 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdi rektionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kopia: 
Akten 

Justerandes sign 

\ 

& ~ 

2019-06-18 

Områdesindelning för bortforsling av avfall från fastigheterna  o  
nllhör MBV:s beslut i ä!Hde 2017/llOZ6 

Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Delegationsordning för Dataskyddsförordningen, 
dnr. 2019 /1635 

Miljöförbundets förvaltning har berett ett förslag till beslut rörande delegationsordning för 
dataskyddsförordningen. 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att fastställa förvaltningens förslag 
till delegationsordning. 

Bilaga: 
Delegationsordning enligt GDPR 

Kopia: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
/ 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ärende 

2019/1635-1 

Delegationsordning enligt GDPR 

Nr Ärenden - GDPR Lagrum 

1 Beslut att ta ut en Art 12.5 
avgift eller vägra att GDPR 
tillmötesgå begäran om 
begäranden är 
uppenbart ogrundade 
eller orimliga enligt art. 
12.5 GDPR 

2 Beslut om utlämnande Art 15 
av registerutdrag samt GDPR 
beslut att avvisa 
begäran om 
registerutdrag enligt 
art.15 GDPR 

3 Beslut om den Art 16 
registrerades rätt till GDPR 
rättelse enligt art. 16 
GDPR 

4 Beslut om den Art 17 
registrerades rätt till GDPR 
radering enligt art. 17 
GDPR 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

Delegat 

Berörd chef 

Förbundschef 

Berörd chef 

Förbundschef 

Berörd chef 

Förbundschef 

Berörd chef 

F örbundschef 

FÖRBUNDS DIREKTIONEN 

BlAGA §O It 8 / 2019 

Kommentar 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

F örvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
da taskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

Nr Ärenden - GDPR Lagrum 

5 Beslut om den Art 18 
registrerades rätt till GDPR 
begränsning av 
behandling enligt art. 
18 GDPR 

6 Beslut om Art 19 
underrättelse till tredje GDPR 
man om rättelse eller 
radering av 
personuppgifter eller 
begränsning av 
behandling enligt art. 
19 GDPR 

7 Beslut om den Art20 
registrerades rätt till GDPR 
dataportabilitet enligt 
art. 20 GDPR 

(Registrerad ska ha rätt 
att få ut personupp-
gifter om sig själv som 
denne lämnat till PUA 
på strukturerat sätt och 
har rätt att överföra 
dessa uppgifter till en 
annan PUA utan att 
den förstnämnda PUA 
hindrar detta) 

8 Beslut med anledning Art 21 
av den registrerades GDPR 
rätt att göra 
invändningar enligt art. 
21GDPR 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

Delegat Kommentar 

Berörd chef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 

Förbundschef förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

Berörd chef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 

Förbundschef förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
da taskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

Berörd chef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 

Förbundschef förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

Berörd chef Förvaltningsbesvär och 
överklagas till allmän 

Förbundschef förvaltningsdomstol enligt 
7 kap 2 § lag 2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU :s 
dataskyddsförordning. 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

Nr Ärenden - GDPR Lagrum 

9 Ingå personuppgifts- Art28 
biträdesavtal inklusive GDPR 
instruktioner 

10 Beslut att anmäla en Art 33 
personuppgifts incident GDPR 
samt upprätta anmälan 
och dokumentation 
enligt art 33 GDPR 

11 Fastställa Art 35 
konsekvensbedömning GDPR 
avseende dataskydd 
enligt art 35, 1-3 GDPR 

12 Utse dataskyddsombud Art 37 
för nämnden enligt art GDPR 
37 GDPR 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

Delegat Kommentar 

Ange besvärshänvisning. 

Förbundschef Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Berörd chef Anmälan ska göras till 
Datainspektionen senast 

Förbundschef 72 timmar efter att 
myndigheten fick 
kännedom om incidenten. 

Samråd med 
dataskyddsombud innan 
anmälan. 

Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Berörd chef Samråd med 
dataskyddsombud innan 

Förbundschef konsekvens bedömning 
fastställs. 

Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Förbundschef Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 



Miljöförbundet Blekinge Väst 

Löpande verksamhet enligt GDPR - fördela ut arbetsuppgifterna 

1 Fastställa ändamål Art 5 
med behandling av GDPR 
personuppgifter enligt 
art 5.b GDPR 

2 Fastställa laglig grund Art 6 
för behandling av GDPR 
personuppgifter enligt 
art6 GDPR 

3 Fastställa att Art9 
behandling av särskilda GDPR 
kategorier av 
personuppgifter 
(känsliga) är tillåten 
enligt något av de 
undantagen som finns i 
art9 GDPR 

4 Beslut om att begära Art 12.6 
att ytterligare GDPR 
information 
tillhandahålls som är 
nödvändig för att 
bekräfta den 
registrerades identitet 
enligt art 12.6 GDPR 

5 Föra register över Art 30 
personuppgifts- GDPR 
behandlingar enligt art 
30 GDPR 

6 Informera den Art34 
registrerade om en GDPR 
personuppgiftsincident 
enligt art 34 GDPR 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

Anställd inom Verkställighet -
nämnden, t ex berörd behöver ej anmälas till 
chef eller nämnd. 
systemförvaltare 

Anställd inom Verkställighet -
nämnden, t ex berörd behöver ej anmälas till 
chef eller nämnd. 
systemförvaltare 

Anställd inom Verkställighet -
nämnden, t ex berörd behöver ej anmälas till 
chef, informations- nämnd. 
säkerhets ansvarig 
eller systemförvaltare 

Anställd inom Verkställighet -
nämnden, t ex berörd behöver ej anmälas till 
chef eller nämnd. 
systemförvaltare 

Anställd inom Verkställighet -
nämnden, t ex berörd behöver ej anmälas till 
chef eller nämnd 
systemförvaltare 

Anställd inom Verkställighet -
nämnden, t ex berörd behöver ej anmälas till 
chef eller nämnd. 
systemförvaltare 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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§ 49 Delegationsordning enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter samt för sanktionsavgifter enligt 
livsmedelsförordningen (2006:813), dnr. 2019 /1894 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att fastställa förvaltningens förslag 
till delegationsordning enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt för 
sanktionsavgifter enligt livsmedelsförordningen (2006:813), att gälla som ett tillägg till gällande 
delegationsordning, dnr. 2015/3181, beslutad 2015-12-03. 

Bakgrund 

Förbundsdirektionen fastställde 2015-12-03 Miljöförbundet Blekinge Västs nu gällande 
delegationsordning. Från och med 1 juli 2019 införs en ny tobakslag, Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Tillägg till delegationsordningen behöver göras utifrån den nya 
lagstiftningen. Det är även mindre tillägg som behöver göras gällande livsmedelslagstiftningen, med 
anledning av att det från 1 januari 2019 införts sanktionsavgifter för vissa överträdelser inom 
livsmedels området. 

Bilagor: 

Delegationsordning enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
samt för sanktionsavgifter enligt livsmedelsförordningen (2006:813) 

Kopia: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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FÖRBUNDSDIREKTIONEN 

BlAGA §O It 9 / 2019 

\ 

Delegationsordning enligt lag (2018:2088) om tobak och & ();1/L 
liknande produkter samt för sanktionsavgifter enligt 
livsmedelsförordningen (2006:813), dnr. 2019/1894 

F örkortningslista 

FC 

AC 

Förbundschef på Miljöförbundet Blekinge Väst 

Avdelningschef på Miljöförbundet Blekinge Väst 

Ml 

pBB 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljöförbundet Blekinge Väst 

Pris basbelopp 

Nr Ärenden Lagrum Delegat 

Sanktionsavgijter enligt 
livsmedelsförordningen 
{2006:813} 

1 Besluta om sanktionsavgift 39 a - 39 i§§ livsmedelsförordningen AC 
med ett belopp upp till och (2006:813) 
med 0,25 pBB. 

2 Besluta om sanktionsavgift 39 a - 39 i §§ livsmedelsförordningen FC 
med ett belopp upp till och (2006:813) 
med 1,0 pBB. 

Lag {2018:2088} om 
tobak och liknande 
produkter 

1 
Beslut att bevilja 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak 

FC,AC,MI försäljningstillstånd för och liknande produkter 
detaljhandlare 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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2 
Beslut att bevilja 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak 

FC,AC försäljningstillstånd för och liknande produkter 
partihandlare 

Beslut att avslå 5 kap 1 § lag (2018:2088) om tobak 
3 ofullständig ansökan om och liknande produkter FC,AC,MI 

handel med tobaksvaror 

4 Beslut om sanktioner 7 kap 9 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter 

a) Föreläggande a) FC,AC,MI 
b) Förbud b) FC,AC 
c) Förena c) FC,AC 

förelägganden och 
förbud med vite 
upp till och med 
0,538 pBB 

Beslut att återkalla 
5 tillstånd om tillståndet ej 7 kap 10 § p. 1 lag (2018:2088) om FC,AC, MI 

längre utnyttjas tobak och liknande produkter 

Elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

Beslut att meddela 
6 föreläggande eller förbud, 7 kap 12 § lag (2018:2088) om tobak FC,AC 

e-cigaretter och och liknande produkter 

påfyllnads behållare 

Beslut att förena 
7 föreläggande eller förbud 7 kap 15 § lag (2018:2088) om tobak 

med vite och liknande produkter 

a) Upp till och med 
a) FC,AC 0,538 pBB 

Polishandräckning 

12 
Beslut att begära 

7 kap 19 § lag (2018:2088) om tobak FC,AC,MI polishandräckning 
och liknande produkter 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456 194 56 

E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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§ 50 Beslut om förbud, dnr. 2019/2228 

Beslut 

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att förbjuda minkverksamheten på fastigheten 
 fram till gödselhanteringen sker i täta anordningar för uppsamling och 

omhändertagande av den gödsel och urin som uppkommer. 

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar även att upphäva beslut med diarienr. 2018/ 0920-2, 
daterat 2018-04-24. 

Beslutet gäller omedelbart efter delgivning även om det överklagas. 

Beslutet riktar sig mot  . 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 9 och 26 §§ miljöbalken (1998:808), 
25 § 3 punkten förvaltningslagen (2017:900). 

Motivering 

Det har under maj och juni månad 2019 kommit in ett flertal klagomål gällande flugor från boende 
på . Under 2019 har utgödslingen inte skötts enligt försiktighetsmåtten som finns för 
verksamheten. Utgödsling av vintergödseln utfördes först efter påtalanden från miljöförbundet. 
För att minska äggkläckning av flugor är det av yttersta vikt att gödsla ut vintergödseln innan 
värmen kommer. Annars blir det en perfekt äggläggningsplats för flugorna, vilket kan orsaka en 
fluginvasion för resten av sommaren. 

Störningen från flugorna för grannarna är av så pass allvarlig karaktär att åtgärder måste vidtas för 
att ge grannarna en acceptabel boendemiljö. Miljöförbundets bedömning är att flugproblematiken 
kan minska genom tät uppsamling av gödsel samt korrekta utgödslingsintervall. 

Av den anledningen förbjuds verksamheten, så länge täta anordningar för gödsel och urin inte 
används. 

Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund 

Den 29 mars 2016 fick  ett föreläggande med försiktighetsmått gällande 
minkhållningen på fastigheten  I försiktighetsmått 2 angavs att täta anordningar för 
uppsamling och omhändertagande av gödsel och urin skulle finnas senast den 31 december 2018. 
Den 24 april 2018 gavs en förlängning på det försiktighetsmåttet till den 31 december 2019. Tät 
uppsamling av gödsel och urin har än så länge inte satts upp på anläggningen. 

Utgödsling har inte skett i enlighet med de försiktighetsmått som gäller för verksamheten på 
fastigheten  (dnr 2013/4584-14 pkt. 4, daterat 16-03-29). Enligt försiktighetsmåtten 
ska utgödsling till gödselbrunn ske minst en gång per vecka under perioden 1 maj till 30 november. 
Den 20 maj kontaktades  och han uppgav då att gödseln skulle vara borttagen 
till den 2 juni 2019. Platsbesök hos grannar på och  gjordes den 27 maj 2019. Den 
28 maj 2019 gjordes en kontroll över staketet på om utgödsling utförts. Då låg gödsel kvar på 

 Minkverksamheten står sedan senaste pälsningen vintern 18/19 tom, varför det är 
klarlagt att utgödsling inte har skett fram till 28 maj 2019. Utgödsling var gjord den 3 juni 2019, då 
förelades  att kalka där gödseln legat och där eventuellt gödselspill ligger. Den 
10 juni var kalkning utförd. 

Närboende på  och , upplever omfattande olägenhet i form av 
flugor och har upplevt detta tidigare somrar ocksa. Vintergödseln som legat kvar under burarna 
utgör en god reproduktionsmiljö för flugor. Då minkgödseln ligger i långa strängar under burarna 
tillskapas dessutom en stor area för fluglarverna att kläckas i. Med anledning av närheten mellan de 
klagandes bostäder och verksamheten anser miljöförbundet att sambandet mellan den stora 
flugförekomsten hos närboende och utebliven utgödsling kan anses klarlagt att åtminstone en 
betydande del av flugorna har sitt ursprung från aktuell verksamhet. 

 (  har uppgivit att han inte planerar att ha några minkar 
på fastigheten  under 2019.  anser inte att flugorna kommer ifrån hans 
verksamhet.  uppger att flugor inte flyger i motvind, och att den förhärskande 
vindriktningen är västlig/sydvästlig.  uppger att grannarna själva lägger gräsklipp i 
skogen, att flugorna kan komma från deras egna hantering och agerande.  uppger att det 
inte är mycket flugor på verksamheten, så sannolikheten är enligt honom stor att de kommer från 
någon annan plats. 

Beslutet som fattades 2018-04-24, togs med förutsättningarna att försiktighetsmatten som finns för 
anläggningen följs. När detta inte görs, leder det till allvarliga störningar för grannarna, och därför 
upphävs beslutet. 

Kommunicering 

Verksamhetsutövaren har inte beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. 

I samband med att beslut gällande kalkning överlämnades informerades  om 
att det inkommit klagomål på flugor från 10 närboende och att det på platsbesök hos grannarna 
konstaterats en stor mängd flugor. Han informerades även om att miljöförbundet bedömer att 

Utdragsbestyrkande 
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vintergödseln som låg kvar, och hade legat kvar länge, är åtminstone en starkt bidragande orsak till 
den stora flugförekomsten hos grannarna. 

Miljöförbundets bedömning är att beslutet måste fattas omedelbart och har av den anledningen 
inte kommunicerat nytillkomna uppgifter som ligger till grund för beslutet. 

Beaktanden och överväganden 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att 
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 
enskilda fallet får inte tillgripas. 

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

Enligt 25 § 3 punkten förvaltningslagen får myndigheten avstå från kommunikation av beslut i 
ärende, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

Handläggning av ärendet 

Ärendet har handlagts av miljö- och hälsoskyddsinspektör Alexandra Boijsen. I handläggningen av 
detta ärende har även avdelningschef Per-Ola Persson samt förbundschef Johanna Randsalu 
deltagit. 

Information 

Att iiverklaga beslutet 

Detta beslut går att överklaga, se bilaga. 

Bilagor: 
Information om hur man överklagar 
Delgivningskvitto 

Utdragsbestyrkande 
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§ 51 Beslut om förbud, dnr. 2019/2229 

Beslut 

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att förbjuda minkverksamheten på fastigheten  
fram till gödselhanteringen sker i täta anordningar för uppsamling och omhändertagande av den 
gödsel och urin som uppkommer. 

Beslutet gäller omedelbart efter delgivning även om det överklagas. 

Beslutet riktar sig mot  (  

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 9 och 26 §§ miljöbalken (1998:808), 
25 § 3 punkten förvaltningslagen (2017:900). 

Motivering 

Tiden har gått ut, enligt föreläggande med försiktighetsmått från 2016, för att bedriva verksamhet 
utan användning av täta anordningar för uppsamling och omhändertagande av gödsel. Täta 
anordningar för uppsamling skulle varit uppsatta senast 2018-12-31. 

Det har under maj och juni manad 2019 kommit in ett flertal klagomål gällande flugor från boende 
på . Under 2019 har utgödslingen inte skötts enligt försiktighetsmåtten som finns för 
verksamheten. Utgödsling av vintergödseln utfördes först efter påtalanden från miljöförbundet. 
För att minska äggkläckning av flugor är det av yttersta vikt att gödsla ut vintergödseln innan 
värmen kommer. Annars blir det en perfekt äggläggningsplats för flugorna, vilket kan orsaka en 
fluginvasion för resten av sommaren. 

Störningen från flugorna för grannarna är av så pass allvarlig karaktär att åtgärder måste vidtas för 
att ge grannarna en acceptabel boendemiljö. Miljöförbundets bedömning är att flugproblematik.en 
kan minska genom tät uppsamling av gödsel samt korrekta utgödslingsintervall. 

Av den anledningen förbjuds verksamheten, så länge täta anordningar för gödsel och urin inte 
används. 

Utdragsbestyrkande ,,.-
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Bakgrund 

Den 29 mars 2016 fick  ett föreläggande med försiktighetsmått gällande 
minkhållningen på fastigheten  I försiktighetsmått 2 angavs att täta anordningar för 
uppsamling och omhändertagande av gödsel och urin skulle finnas senast den 31 december 2017. 
Den 24 april 2018 gavs en förlängning på det försiktighetsmåttet till den 31 december 2018. Tät 
uppsamling av gödsel och urin har än så länge inte satts upp på anläggningen, varav verksamheten 
förbjuds fram tills täta anordningar är uppsatta. 

Utgödsling har inte skett i enlighet med de försiktighetsmått som gäller för verksamheten på 
fastigheten  (dnr 2013/4585-14 pkt. 4, daterat 16-03-29). Enligt försiktighetsmåtten ska 
utgödsling till gödselbrunn ske minst en gång per vecka under perioden 1 maj till 30 november. 
Den 20 maj kontaktades  och han uppgav då att gödseln skulle vara borttagen 
till den 2 juni 2019. Platsbesök hos grannar på och  gjordes den 27 maj 2019. Den 
28 maj 2019 gjordes en kontroll över staketet på om utgödsling utförts. Då låg gödsel kvar på 

 Minkverksamheten står sedan senaste pälsningen vintern 18/ 19 tom, varför det är 
klarlagt att utgödsling inte har skett fram till 28 maj 2019. Utgödsling var gjord den 3 juni 2019, då 
förelades  att kalka där gödseln legat och där eventuellt gödselspill ligger. Den 
10 juni var kalkning utförd. 

Närboende på  och , upplever omfattande olägenhet i form av 
flugor och har upplevt detta tidigare somrar också. Vintergödseln som legat kvar under burarna 
utgör en god reproduktionsmiljö för flugor. Då minkgödseln ligger i långa strängar under burarna 
tillskapas dessutom en stor area för fluglarverna att kläckas i. Med anledning av närheten mellan de 
klagandes bostäder och verksamheten anser miljöförbundet att sambandet mellan den stora 
flugförekomsten hos närboende och utebliven utgödsling kan anses klarlagt att åtminstone en 
betydande del av flugorna har sitt ursprung från aktuell verksamhet. 

  har uppgivit att han inte planerar att ha några minkar 
på fastigheten  under 2019.  anser inte att flugorna kommer ifrån hans 
verksamhet.  uppger att flugor inte flyger i motvind, och att den förhärskande 
vindriktningen är västlig/sydvästlig.  uppger att grannarna själva lägger gräsklipp i 
skogen, att flugorna kan komma från deras egna hantering och agerande.  uppger att det 
inte är mycket flugor på verksamheten, så sannolikheten är enligt honom stor att de kommer från 
någon annan plats. 

Kommunicering 

Verksamhetsutövaren har inte beretts tillfålle att yttra sig över beslutsförslaget. 

I samband med att beslut gällande kalkning överlämnades informerades  om 
att det inkommit klagomål på flugor från 10 närboende och att det på plats besök hos grannarna 
konstaterats en stor mängd flugor. Han informerades även om att miljöförbundet bedömer att 
vintergödseln som låg kvar, och hade legat kvar länge, är åtminstone en starkt bidragande orsak till 
den stora flugförekomsten hos grannarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Miljöförbundets bedömning är att beslutet måste fattas omedelbart och har av den anledningen 
inte kommunicerat nytillkomna uppgifter som ligger till grund för beslutet. 

Beaktanden och överväganden 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att 
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 
enskilda fallet får inte tillgripas. 

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

Enligt 25 § 3 punkten förvaltningslagen får myndigheten avstå från kommunikation av beslut i 
ärende, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

Ha11dlägg11i11g av ärendet 

Ärendet har handlagts av miljö- och hälsoskyddsinspektör Alexandra Boijsen. I handläggningen av 
detta ärende har även avdelningschef Per-Ola Persson samt förbundschef Johanna Randsalu 
deltagit. 

Information 

Att ö'verklaga beslutet 

Detta beslut går att överklaga, se bilaga 

Bilagor: 
Information om hur man överklagar 
Delgivningskvitto 

Utdragsbestyrkande 
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§ 52 Anmälan av reviderad delegatförteckning, dnr. 2019 /2055 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att lägga anmälan till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, 
dnr. 2019 /0419 

Beslut 

Förbundsclirekcionen beslutar att lämna anmälan av delegacionsbeslut fattade under riden 
190501 -190531 utan erinran. 

Bakgrund 

I det här ärendet anmäls delegacionsbeslut, som har fattats på förbundsclirekcionens vägnar. 
En sammanställning av besluten bifogades i kallelsen. Enligt kommunallagen kan en direktion 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd på miljöförbundet att besluta 
på direktionens vägnar. Beslut som fattas på direktionens vägnar ska anmälas till direktionen. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 54 Miljöförvaltningen informerar 

Avdel11i11gschef Per-O la Persson i11fom1erar 

Den ekonomiska uppföljningen för perioden 1 januari - 31 maj 2019 visar kommunbidrag enligt 
budget, medan avgiftsintäkter, personalkostnader och övriga kostnader är något lägre än 
budgeterat. Sammantaget uppvisar förbundet ett positivt resultat för perioden. 

Lägesrapport från årets Sweden Rock Festival. 

Flugklagomål från boende på , Sölvesborgs kommun. 

Informationen om Kontrollköp gjorda i Olofströms kommun läggs till handlingarna. 

Fiirb1111dschef Joha1111a Ra11dsal11 i11fom1erar 

Förbundet har anställt två stycken miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Emelie Fridell som arbetar 
på miljösidan och Maria Malmros som ska arbeta med hälsoskydd. 

Erik Fröier och Susanne Johanssons timanställningar kommer att förlängas. 

Länsstyrelsen avslar J ohnssonbolagen AB:s överklagan rörande Miljö förbundets beslut om förbud 
att bedriva verksamhet med insamling och bortskaffande av trädgårdsavfall. 

Samverkansavtalet rörande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av folköl klass II är nu 
undertecknat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Lönerevision 2019 är klar för förbundschef Johanna Randsalu. 

Ordföranden tackar för halvåret som gått och önskar alla en skön sommar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 




