
MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Justerandes sign 

2019-10-03 
Sid 1 (17) 

1Iiljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 3 oktober 2019 
klockan 13:00 - 15:40 

Sammanträdet inleds med information från miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Elin 
Olofsson, Sara Holmgren, Anna Dahlqvist och Gunilla Banemark om arbetet med 

livsmedelskontroll, tillsyn av tobaksförsäljning och tillsyn enligt alkohollagen. 

Sonja Lundh (S), ordförande §§ 63-68 och 70-71 
Johnny Andreasson (S) deltog§§ 63-68 och 70-71 
Andreas Brovall (C) deltog§§ 63-68 och 70-71 
Gertrud Ivarsson (C), från kl 13:40, ordförande§ 69 
Lennart Ung (KD) 
Göran Svensson (S) 
Rolf Engström (SoL) i Robert Linden (SD) frånvaro 
Elisabeth Jönsson (S) i Alexander Nilsson (S) frånvaro 
Casper Borgström (SD) i Bengt-Åke Karlsson (M) frånvaro 
Rolf Persson (S) iJohnny Andreasson (S) frånvaro § 69 

Rolf Persson (S) från kl 13:10 
Per-Ivar Johansson (C) 
Magnus Olsson (M) 
Charlott Lorentzen (-r-.IP) 

Johanna Randsalu, förbundschef 
Per-Ola Persson, avdelningschef 
Susanne Pehrson, adm ass 
Erik Fröier, miljö- och hälsoskyddsinspektör deltog § 68 
Jonas Engzell, kommunekolog deltog§§ 69-70 

Per-Ivar Johansson (C) 

1Iiljöförbundet Blekinge Väst onsdagen den 9 oktober 2019 

Susanne Vehrson 

Paragraf 63-71 
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§§ 63-68 och 70-71 § 69 
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Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

F örbu n dsd i re ktion en 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 2 (17) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organisation 

Sammanträdes datum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 
Susanne Pehrson 

Justerandes sign 

Miljöförbundet Blekinge Väst - Förbundsdirektionen 

2019-10-03 

2019-10-10 

2019-11-01 

Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, Sölvesborg 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbu ndsd i re ktion en 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 3 (17) 

Behandlade ärenden 

§ 63 Fastställande av dagordning 4 

§ 64 Justering av protokoll 4 

§ 65 Beslut rörande upprälming av taxor för miljöförbundets 
verksamhet inför 2020, dnr. 2019/3067 5 

§ 66 Beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut för perioden 
januari - juni 2019, dnr. 2019/2815 6 

§ 67 Behov av justering av Miljöförbundet Blekinge Västs taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstifrningen i Karlshamns, Olofströms, 
och Sölvesborgs kommuner, dnr. 2019/3312 7 

§ 68 Yttrande i överklagande av Miljöförbundet Blekinge Västs beslut, 
§ 47 /2019, om bortforshng av avfall med mera, dnr. 2017 /0026 8 

§ 69 Mark- och miljödomstolens dom rörande tillstånd för uppförande 
av dammanläggning i fonn av skyddsport på fastighetema 
Alltid.hult 1:24 och 1:33, Olofströms kommun, dnr. 2018/3268 11 

§ 70 Yttrande angående förslag om bildande av naturreservatet Västra Torsö 
i Sölvesborgs kommun, dnr. 2019/2213 14 

§ 71 Miljöförvaltningen infonnerar 17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

F örbu n dsd i rektion en 

§ 63 Fastställande av dagordning 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 4 (17) 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till dagordning med 
förändringarna, Anmälan av delegationsbeslut stryks och tillägg av två punkter för beslut, 
Revisionsrapport gällande delårsbokslut och behov av justering av livsmedelstaxan. 

§ 64 Justering av protokoll 

Beslut 

Per-Ivar Johansson (C) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Sonja Lundh (S) justera dagens 
protokoll 2019-10-09. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbu n dsd i rektion en 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 5 (17) 

§ 65 Beslut rörande uppräkning av taxor för miljöförbundets 
verksamhet inför 2020, dnr. 2019 /3067 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar med hänvisning till nedan givna 
skäl att: 

• Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en höjning av 
kostnadsfaktorn K (timavgiften) med 25 kr att gälla från och med 1 januari 2020, för de 
taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att 
kostnadsfaktorn K blir 949 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs 
myndighetsutövning och verksamhet. 

Ärendets bakgrund och skäl för beslut 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver 
taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2, 7 %, enligt SKL cirkulär 19:40. 
Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 924 kr/h till 949 kr/ h. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström 
Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg 
Akten 

Utdrags bestyrkande Justerandes sign 
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2019-10-03 
Sid 6 (17) 

§ 66 Beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut för 
perioden januari - juni 2019, dnr. 2019 /2815 

Beslut 

Revisionsrapporten tas till protokollet och tillställs förbundets medlemskommuner. 

Bakgrund 

Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat miljöförbundets redovisning för 
rubricerad period och tillstyrker att förbundsdirektionens delårsbokslut godkänns. 

Bilagor: 
1. Utlåtande delårsrapport januari - juni 2019 
2. Granskning av delårsrapport 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen Olofströms kommun 
Kommunstyrelsen Karlshamns kommun 
Kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige i 

FÖR BU NDSDIREKTIONEN 
1. 
BILAGA §O 6 6 / 2019 

N11I IÖFÖRBUNDET 
BLEKINGE VAST 

INK 2019 -09- 3 0 

Onr . ......................................... 
Diariepl.bet ............................... 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

Utlåtande avseende delårsrapport januari-juni 2019 

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden 
januari-juni 2019 är förenligt med fastställda mål och lagstiftning. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär 
att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och 
inte på detaijer i redovisningen. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport från PwC. 

- Vi bedömer att de/årsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i de/årsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2019. 

- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 
direktionen fastställt i budget 2019. 

- Vi bedömer, utifrån de/årsrapportens återrapportering, att verksamhetens 
prognostiserade utfall ärförenlig med de av direktionen fastställda målen i 
verksamhetsplan 2019 avseende samtliga mål. 

Sölvesborg den 30 september 2019 

Robin Mattisson 

~_/ /4/IJ9fJ~ 
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Granskning av 
delårsrapport 2019 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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PWC 

SaIUIUanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för 
perioden 2019-01-01 -2019-06-30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om 
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade 
resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad I enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt I budget 
2019. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens äterrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de 
av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska 

även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till direktionen. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla 

en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål 

ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Revlslonsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i 

samband med direktionens behandling av densamma. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• År resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 

finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-06-30, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• granskning av förbundets drift- och investeringsredovisning, 

• hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning 

(finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer 

(SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och Intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för 

delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om 

delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 

tlli den Information som Ingår I delårsrapporten. Detta utesluter Inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. 

Direktionen fastställde delårsrapporten 2019-09-05. 

Rapportens Innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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2. Iakttagelser och bedöinningar 
2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2 1 1 Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari- juni. Resultatet för perioden uppgår till 917 tkr. Direktionen har 

överlämnat rapporten inom lagstadgad tid. 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen Innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens 

slut, men innan delårsrapporten upprättats. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning 

beskrivs. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs. Det 

prognostiserade resultatet uppgår till 309 tkr vilket är 309 tkr bättre än budgeterat. Ett förbättrat prognostiserat resultat är 

hänförligt till att prognostiserade kostnader är ännu lägre än budgeterat, vilket leder till att prognosen visar ett positivt 

resultat. Förbundet har lägre prognostiserade Intäkter än budgeterat som en följd av färre ansöknings- och 

anmälningsärenden. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat förväntas 

förbundet redovisa en ekonomi I balans för år 2019. 

Finanslella rapporter 

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:S rekommendation R17. 

Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen. 

En samlad men översiktlig beskrivning av förbundets investeringsverksamhet finns i delårsrapporten. 

Justeringar har Inte gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har några väsenUiga awlkelser ej noterats. 

En bedömning har gjorts av om sammanställd redovisning ska upprättas i enlighet med rekommendation. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår att principerna är 

densamma som vid föregående års årsbokslut. 

2 1 2 Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad I enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för räkenskapsår 2019 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

2 2 1 Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella mål som fastställts i budget 2019. 

Finansiellt mål 

Intäkterna ska uppgå till kostnaderna 

Förbundet ska till minst 50 % 
finansieras via avgiftsintäkter 

5 

Prognos 2019 

Intäkterna prognostiseras uppgå 
till 19 919 tkr och kostnaderna till 
19610tkr 
Finansiering via avgiftsintäkter 
motsvarar 52 % 

Prognostiserad måluppfyllelse 

Förbundets prognos är att målet 

kommer uppnås ......... - ...... . 
Förbundets prognos är att målet 
kommer uppnås 
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Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål prognostiseras att uppfyllas. 

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som direktionen fastställt för verksamheten. Redovisningen görs 

utifrån prognos för helårsutfallet. Samtliga av förbundets verksamhetsmässiga mål prognostiseras att uppnås för helåret. 

2 2 2 Bedomnmg 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2019. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de av 

direktionen fastställda målen I budget 2019. 
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3. Bedön1ningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga 

Revislonsfråga 1 
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Revlsionsfråga 2 
Är resultaten I delårsrapporten förenliga med de 
av direktionen fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, dvs finns förutsättningar 
att målen kommer att uppnås? 

2019-09-30 

7 

Kommentar 

Uppfyllt 
Utifrån ovanstående motivering är vår 
bedömning att delårsrapporten är 
upprättad enligt lagens krav och god 
redovisningssed 

Uppfyllt 
Utifrån ovanstående motivering är vår 
bedömning att delårsrapporten är 
förenligt med de fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning som direktionen 
fastställt, samt att samtliga 
prognostiseras uppnås. 

0 
0 

0 
0 
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förb u n dsd i rektion en 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 7 (17) 

§ 67 Behov av justering av Miljöförbundet Blekinge västs taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen i Karlshamns, 
Olofströms, och Sölvesborgs kommuner, dnr 2019/3312 

Beslut 

Förbundsdirekti.onen beslutar att uppdra åt dess arbetsutskott att besluta i ärende gällande 
reviderad taxa för Miljöförbundet Blekinge västs offentliga kontroll inom livsmedelslagsti.ftningen i 
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. 

Bakgrund 

Förvaltningen informerade om bakgrunden och orsaken till behovet av en justerad livsmedelstaxa. 

Den 14 december 2019 träder EU :s nya kontrollförordning (EU) 2017 / 625 i kraft. Denna 
förordning är grunden till hur livsmedelskontroll ska utföras och finansieras. För att säkerställa att 
förbundet har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver gällande 
taxebestämmelsema anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan. 

Ett förslag till underlag för nya taxebestämmelser presenterades den 30 september av Sveriges 
Kommuner och Landsting. Därav har förvaltningen inte haft möjlighet att bereda något förslag till 
reviderad livsmedelstaxa till detta direkti.onssammanträde. 

För att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska hinna besluta om en reviderad 
livsmedelstaxa och att denna ska hinna vinna laga kraft behöver ärendet handläggas skyndsamt, 
varför direktionen överlåter åt dess arbetsutskott att fatta beslut i ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2019-10-03 
Sid 8 (17) 

Länsstyrelsen Blekinge 

blekinge@lansstyrelsen.se 
Lstdnr 505-3 784-2019 

§ 68 Yttrande i överklagande av Miljöförbundet Blekinge Västs beslut, 
§ 47 /2019, om bortforsling av avfall med mera, dnr. 2017 /0026 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget. 

Yttrande 

Med anledning av att Blekinge Metall Holding AB (nedan "bolaget") har överklagat Miljöförbundet 
Blekinge Västs (nedan "miljöförbundet") beslut om bortforsling av avfall med mera från 
fastigheten Vittskövle 4:1 i Karlshamns kommun önskar miljöförbundet, utöver vad som framgår 
av beslutet med tillhörande bilagor och övriga handlingar i ärendet, anföra följande. 

Miljöförbundet, som med bestämdhet motsätter sig ett tillmötesgående av förstahandsyrkandet, ser 
inga sakskäl alls som skulle kunna motivera ett sådant beslut. Det skulle vara totalt orimligt och 
helt förödande om missförhållandena som nu råder på fastigheterna tilläts bestå och inte beivrades. 
Vidare skulle ett obetingat undanröjande av beslutet allvarligt skada allmänhetens rättsuppfattning 
och tilltro till miljölagstiftningen. 

Miljöförbundet motsätter sig även ett tillmötesgående av andrahandsyrkandet i den del det avser att 
sätta ned den månatliga borttransporten till 100 ton. 

Totala mängden avfall på fastigheterna Vittskövle 4:1 och 4:2 har tidigare uppskattats till 6 000 -
10 000 ton, en mängd som inte bestridits av verksamhetsutövaren. Då föreläggandet numera 
endast avser avfallet på fastigheten Vittskövle 4:1 är det befogat att anta att den avfallsmängd som 
nu är aktuell för bortforsling inte överstiger ca 8 000 ton. 

För det fall andrahandsyrkandet vinner gehör skulle detta innebära att avfall finns kvar utomhus på 
fastigheterna under upp emot ca 7 år. Ett förhållande som miljöförbundet finner helt oacceptabelt. 

Utdragsbestyrkande 
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Inför beslut om hur stor mängd avfall som skall transporteras bort per månad har miljöförbundet 
bland annat utgått från vad som angetts i den åtgärdsplan som bolaget gett in till miljöförbundet 
den 19 april 2017. Av planen framgår att områdena 1, 2 och 4, vilka omfattar det område 
föreläggandet avser, skall vara tömda på avfall inom 27 månader. 

Detta skulle innebära en bortforsling av ca 300 ton per månad vilket får anses vara i paritet med 
vad miljöförbundet krävt. 

Miljöförbundet har uppfattat bolagets talan som att man vill göra gällande att bolaget inte är den 
som skall åläggas att forsla bort det avfall som är upplagt på Vittskövle 4:1 eftersom det redan då 
bolaget påbörjade sin avfallshantering fanns omfattande avfall på platsen, att bolaget i dag inte 
bedriver någon verksamhet på fastigheten, att bolaget aldrig varit ägare till fastigheten samt att 
bolaget därför inte är rätt adressat för beslutet. Vidare hävdas att 9 kap. miljöbalken inte skulle 
vara tillämplig i ärendet eftersom detta kapitel avser pågående verksamhet. Bolaget påpekar även 
att miljöförbundet inte utrett om vem som faktiskt bedrivit verksamhet efter februari 2017 eller om 
någon verksamhet över huvud taget har bedrivits på fastigheterna. 

Det är riktigt att det då bolaget startade sin verksamhet i maj 2014 fanns avfall upplagt på 
fastigheten. Det var dock fråga om synnerligen begränsade mängder och inte den "omfattande 
deponi" bolaget uppger. Fotobilagorna 4 och 5(2014) i det nu överklagade beslutet visar klart 
omfattningen av det då upplagda avfallet. I detta sammanhang bör det också noteras att fotona i 
bilaga 4 är tagna då bolaget varit verksamt på platsen under mer än tre månader. 

Det faktum att bolaget lämnat verksamhetsområdet i februari 2017 och inte längre fysiskt hanterar 
avfall innebär, enligt miljöförbundets mening, inte att bolaget inte bedriver miljöfarlig verksamhet 
på fastigheten. 

Det ligger i sakens natur att den verksamhet, "mellanlagn'ng av a,fal!' numera "lagra ickefarligt a,fall 
som en del av att samla in det" som bolaget anmält, helt i enlighet med 9 kap. miljöbalken, och därefter 
bedrivit, innefattar inte enbart själva hanteringen i form av mottagning, omlastning, sortering och 
bortforsling utan även förvaringen av det avfall som mottagits och som läggs upp i avvaktan på 
behandling eller borttransport. Verksamheten består således så länge som avfallet ligger kvar, ett så 
kallat förvaringsfall. Bolaget är därmed fortfarande verksamhetsutövare, även om verksamheten 
bedrivs passivt. Följaktligen är det då också korrekt att ingripa med stöd av 2 o 9 kap. miljöbalken. 

I detta sammanhang måste det uppmärksammas att bolaget, trots sin egen utsago att man lämnat 
verksamheten i februari 2017, i ett sammanträffande med miljöförbundet två månader senare 
uppger sig ha för avsikt att forsla bort förekommande avfall vilket därefter mynnar i den 
åtgärdsplan bolaget ger in till miljöförbundet. 

Upplysningen om att bolaget aldrig ägt den aktuella fastigheten saknar betydelse i ärendet. 
Ingripanden enligt miljöbalken mot pågående miljöfarlig verksamhet riktas i första hand mot 
aktuell verksamhetsutövare såvitt denne är känd. 

Uttalandet om att bolaget inte skulle vara rätt adressat kan miljöförbundet inte instämma i. Utifrån 
förda resonemang, såväl i själva beslutet som här, är bolaget tveklöst utövare av en pågående passiv 
verksamhet i form av ett förvaringsfall. Därmed är bolaget också rätt adressat. 

Utdragsbestyrkande 
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Bolagets uppfattning att beslutet inte kan grundas på bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken eftersom 
detta kapitel avser pågående verksamhet delas inte av miljöförbundet. 

Enligt förbundets mening, så som det förklarats i ovanstående, är det här fråga om ett så kallat 
"förvaringsfall" och bolaget bedriver således en pågående passiv miljöfarlig verksamhet. Därmed är 
också 2 o 9 kap. miljöbalken tillämpliga för ett ingripanden mot verksamheten. 

Beträffande påpekandet om avsaknaden av utredning som visar "vem som faktiskt bedrivit 
verksamhet efter februari 2017 eller om någon verksamhet över huvud taget har bedrivits på 
fastigheterna" får det, med hänvisning till vad som anförts ovan, anses vara helt klarlagt att bolaget 
är den som bedriver miljöfarlig verksamhet på fastigheterna även efter februari 2017. 

I miljöförbundets diarium finns inga uppgifter om att någon annan gjort en anmälan enligt 9 kap. 
miljöbalken eller i annan form framfört sin avsikt att bedriva mottagning av avfall på fastigheterna 
efter det bolaget påbörjade sin verksamhet. Inte heller har det då fastigheterna besökts uppkommit 
någon misstanke om att någon annan än bolaget bedriver avfallsåtervinning på den aktuella 
fastigheten. 

Information 

Ärendet har handlagts av miljö- och hälsoskyddsinspektör Erik Fröier. 

Kopia till: 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Växjö Tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

mmd.vaxjo@dom.se 
Mål M4518-17 

§ 69 Uppförande av dammanläggning i form av skyddsport på 
fastigheterna Alltidhult 1:24 och 1:33, Olofströms kommun, 
dnr. 2018/3268 

Kortfattad bakgrund 

Miljöförbundet Blekinge Väst har överklagat domen i mål M4518-17, meddelad 
2019-09-10 av Växjö tingsrätt. Mark- och miljödomstolen, vad avser villkor 5 och 7. 
Miljöförbundet yrkade att dessa villkor skrivs om. 

Miljöförbundet meddelade att man avsåg att utveckla sin talan efter det att förbundets direktion 
sammanträtt 2019-10-03. 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom Miljöförbundets talan. 

Sonja Lundh (S), Johnny Andreasson (S) och Andreas Browall (C) deltog inte i beslutet på grund 
av Jav. 

Utvecklad talan 

Miljöförbundet anser att det är viktigt för både verksamhetsutövare, nuvarande och framtida 
tillsynsmyndigheter, allmänheten och miljön i stort att villkor till verksamheter, som har en 
betydande miljöpåverkan, erhåller tydliga villkor. 

Detta har miljöförbundets direktion framfört i sitt yttrande som antogs 2018-02-01 samt vid 
huvudförhandlingen. Trots detta är villkor 5 och 7 otydliga i sin utformning. Miljöförbundet anser 
därför att domen går miljöförbundet emot och därför överklagar miljöförbundet domen på dessa 
punkter. 

Utdragsbestyrkande 
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I sitt yttrande skrev miljöförbundet bland annat att tillståndet i praktiken kommer att läsas och 
granskas i samband med extrema vädersituationer och när kanske både verksamhetsutövaren och 
tillsynsmyndigheter är organisatoriskt under hård press. Att det därför är extra viktigt att tillståndet 
utformas så att det blir tydligt och att man inte ska vara tvungen att läsa igenom även 
ansökningshandlingarna (och allt i övrigt vad sökanden åtagit sig i ärendet) för att veta att 
skyddsporten används korrekt. 

Villkor 5 

I villkor 5 står det att "Öppning av skyddsporten ska ske så att tappningen successivt ökar". 
Grundtanken är riktig ur både miljösynpunkt och ur ett riskförebyggande perspektiv. Men vad som 
exakt ska räknas som succesivt lämnas åt läsaren. 1 liter mer i minuten eller 10 000 liter mer i 
minuten är båda två att räkna som en succesiv ökning. Villkoret ska givetvis innehålla mätbara och 
uppföljningsbara siffror. Man kan tänka sig att både strömningshastighet och volymer per tidsenhet 
är sådana mätbara enheter som kan vara lämpliga. 

Villkor 7 

I villkor 7 står nu att "Stängning i samband med funktionskontroll/underhållsarbete får 
endast ske kortvarigt och ska utföras så att skador på miljön och enskilda intressen så 
långt möjligt undviks." 

Miljöförbundet ser flera problem med otydligheten i denna formulering. Vad är en kortvarig tid? 
Vem bestämmer vad som är att räkna som kortvarigt? 

Vad som är en kortvarig tid varierar nog mellan vem man frågar. Givetvis vet sökanden ungefär 
hur lång tid dessa saker bör ta. 

Nu föreslår miljöförbundet att villkoret ersätts med följande villkortskrivning: Stängning i 
samband med funktionskontroll/underhållsarbete ska ske så att tiden från att portama 
börjar stängas tills de åter börjar öppnas får vara högst 1 timme. Vid längre 
underhållsarbete kan tillsynsmyndigheten ge dispens för längre stängningstid. 

Det står nu att skyddsporten "får endast användas när det finns risk för att Halens 
dämningsgräns kan överskridas". Det framgår inte vem som gör den bedömningen eller vilken 
rätt tillsynsmyndigheten har att ändra på den bedömningen. 

På huvudförhandlingen beskrevs det från sökanden att bedömningen skulle ske i någon typ av 
möte med representanter från de olika sökande organisationerna (Olofströms Energiservice AB, 
Olofströms kommun och Volvo Personvagnar AB). 

Miljöförbundet anser att en juridisk person bör pekas ut som ansvarig för bedömningen. Denne 
kan sen knyta olika typer av expertis till sig inför beslut. Men endast en juridisk person bör göra 
och stå för bedömningen. Miljöförbundet anser även att det bör skrivas till att bedömningen ska 
ske i samråd med räddningstjänsten. 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdi rektionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 13 (17) 

Det står vidare i villkoret att bedömningen ska göras "med utgångspunkt från bl. a uppmätta 
vattennivåer och vattenflöden i systemet, samt prognoser för nederbörd och utveckling av 
flödessituationen". Var ska vattennivåerna mätas? Var ska vattenflödet mätas? Vems prognoser 
ska gälla? 

Nliljöförbundet anser att dessa punkter behöver tydliggöras. Var vattennivåer och flöden ska mätas 
torde vara lätt att skriva in. Vad gäller prognoser gör olika vädertjänster relativt ofta olika 
bedömningar. Nuvarande skrivning öppnar dessutom upp för att använda prognoser tagna i 
mindre seriösa sammanhang. Nliljöförbundet förespråkar att SMHI skrivs in i villkoret genom en 
villkorstext med lydelsen: 
Prognoser för nederbörd och utveckling av vädersituationen ska hämtas in från SMHI eller 
motsvarande, av tillsynsmyndigheten i förväg godkänd, vädertjänst. 

Övrig kommentar 

Om inte domstolen satt det som ett villkor att kontrollprogrammet ska hanteras efter domen (och 
fastställas av tillsynsmyndigheten) så skulle de konkreta siffrorna till villkor 5 och 7 kanske redan 
funnits till huvudförhandlingen. 
Att inte kräva att kontrollprogrammet ska finnas med i prövningen kan faktiskt vara en bidragande 
orsak till varför villkor blir otydligt skrivna. 

Information 

Ärendet har handlagts av kommunekolog Jonas Engzell. 

Kopia till: 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Länsstyrelsen Blekinge 

blekinge@lansstyrelsen.se 
Lstdnr 511-2314-2015 

§ 70 Yttrande angående förslag om bildande av naturreservatet Västra 
Torsö i Sölvesborgs kommun, dnr. 2019 /2213 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget. 

Yttrande 

Miljöförbundet anser att det är positivt att reservatet bildas. Utöver detta vill miljöförbundet i sitt 
yttrande framföra det som framgår av bilagd promemoria. Miljöförbundets förbundsdirektion 
ställer sig bakom de bedömningar och slutsatser som framförs i promemorian. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för ett naturreservat kallat 
naturreservat Västra Torsö i Sölvesborgs kommun. Förslaget är ett 43 ha stort reservat vars syfte 
bland annat är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vidareutveckla, vårda och bitvis 
återställa värdefulla naturmiljöer som öppna och trädklädda sandmarker, bokskogar samt öppna 
och lövdominerade våtmarker. 

På begäran av Sölvesborgs kommuns tekniska chef, sammanställde kommunekologen en 
promemoria om föreslagen reservatsbildning. Promemorian har lämnats till kommunen (i egenskap 
av markägare till fastigheten Istaby 59:1) och var ett arbetsmaterial inför kommunens 
ställningstagande i reservatsärendet. 

Information 

Jakträttighetema på kommunens fastighet Istaby 59:1 arrenderas av Anders Svensson. För åren 
2016, 2017 och 2018 har Anders Svensson redovisat resultatet av jakten till kommunekologen. Inga 
djur har fällts på fastigheten dessa år. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunekologen har vid flera tillfällen under 2000-talet noterat gråsiskor i området under 
häckningstid. Vid något av dessa tillfällen har det gått att säkerställa att det rört sig om 
underarten/ rasen cabaret, av vissa ibland kallad brunsiska. 

2019-07-01 noterade kommunekologen tallticka i omedelbar anslutning till föreslagen 
reservatsgräns på fastigheten Istaby 11:3 (se foto nedan). Vid samma besök noterades även en 
flock med 5-7 individer av arten större korsnäbb födosöka i tallarna. Större korsnäbb räknas ofta 
som en naturvårdsintressant art. Även en gulhämpling noterades flyga i väg från den del av 
fastigheten 11 :3, som omfattas av strandskydd, och in mot nu föreslaget reservat. Gulhämpling är 
rödlistad och klassad som sårbar. En konstaterad häckning (Blekinges första) har rapporterats 
under 2019 från Sandviken, inte långt (fågelvägen) från aktuellt område. Vid besöket noterades 
även 3 individer av den stora rovflugan Laphria gibossa på fastigheten lstaby 11 :3. 

Dess larver lever i tallved, där den äter larver av stora långhorningar. Arten har ett visst signalvärde. 
Den finns tidigare rapporterad från Kristianstad kommun men verkar inte vara rapporterad från 
Blekinge i Artportalen på senare tid. 

Utdragsbestyrkande 
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Bilden visar tall med tallticka i den västra delen av fastigheten Istaby 11 :3, 
helt nära nu föreslaget reservat. 

Justerandes sign 

Bilaga: 
PM daterat 2019-09-03 

Kopia till: 
Sölvesborgs kommun 
Akten 
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PM 
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FÖRBUNDSDIREKTIONEN 

BILAGA §0 7 0 I 2019 
1(5) 

Sölvesborgs kommun 

Magnus Runesson via e-post: 

magnus.runesson@solvesborg.se 

PM angående reservatsbildning vid Västra Torsö. 

I 1111vara11de fars/ag till reservatsgrä11s 1111da11tas e11 smal zo11 av komm1111e11s fastighet Istaqy 59: 1 > 1 11er 
mot havet. Zo11e11 omfattar både !}älva badstra11dm och e11 smal remsa tal/skog samt cfy11området däre
mella11. 

Komm11mkologen ser flera lå11gsiktiga 11ackdelar med att i11te i11kl11dera äve11 detta område i reservatet, 
både far 11at11rvården och far fril11ftslivet. Neda11 fa'!Jer e11 kort bakgn111d samt komm1111ekologens .ry11 på 

fråga11. 

Bakgrund 

Komm11m11s skölsel av badstra11de11 

Kommunens skötsel av badstranden regleras sedan 2017 i ett beslut från länsstyrelsen 
( daterat 2017-05-09). Utgångspunkten är således att kommunen i dagsläget inte kan sköta 
strandområdet på valfritt sätt. 

Strategiska sryrdok11mmt 

Hela fastigheten pekades ut redan i Naturvårdsplan för Blekinge från 1984. Redan då 
skrev man att reservatsbildning bör övervägas. I Sölvesborgs översiktsplan (ÖP) från 
1991 står det: "Området består av flygsandsavlagringar i form av dyner med skyddsplan
terad tallskog. Dynerna är av geologiskt intresse. Barrskogen och stranden har stor bety
delse som strövområde och badplats". Samt: "Naturreservatsbildning bör övervägas. 
Tillkommande bebyggelse är olämplig". I nu gällande ÖP heter området N24. 

Ige11väx11i11g 

Liksom på många andra håll har stranden och dynområdet vuxit igen över tid. Tittar man 
på flygbilden från 1960, ser man tydligt att det lyser av öppen blottad sand längs hela 
stranden. Endast på mindre delar av fastigheten syns sanddyner med tydlig vegetat
ionspåväxt. (Flygbilderna finns på s 5 i detta PM.) 

Jämför man med flygbilden från 2018, ser man att öppen sand nu bara återfinns i ett litet 
område i västra delen av strandområdet av fastigheten, samt på och kring de stigar som 
löper ner från parkeringen. Resten har påtagligt vuxit igen. 

Lite förenklat kan man säga att strandområdet 1960 bestod av naturtyperna "Fördyner" 
och "Vita dyner". I dag pågår en förskjutning mot en strand, som sakta men säkert, via 
olika successionsstadier, får naturtypen "Sandstrand med perenn vegetation i Östersjön". 

MIIJöförbundet 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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Mer och mer av dynerna täcks av vegetation och buskar och träd kryper allt närmre 
stranden. 

Problemet med igenväxning av denna typ av miljöer har noterats på många håll landet. 
2018 avslutades ett stort Life-projekt som hette Sand Life. Projektet bedrevs inte i Blek
inge men i Skåne, Halland och på Öland. Syftet med projektet var att öppna upp dessa 
marker så att de skulle bli mer tillgängliga för såväl allmänheten som för sällsynta växter 
och djur. 

De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas artrikaste biotoper. Sanddyner och 
sandfält vid kusterna och i inlandet har under de senaste 100 åren planterats med barr
träd eller främmande arter som bergtall och vresros, odlats upp eller exploaterats. Idag 
finns få öppna sandmarker kvar och kvävenedfall och förändrad markanvändning gör att 
även dessa håller på att växa igen. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små 
ytor i landskapet där öppen sand fortfarande finns kvar. Det är därför angeläget att för
söka bevara och återskapa miljöer med öppen sand, där så är möjligt. Även badgäster 
brukar uppskatta de öppna sandstränderna, så i detta fall bör det inte finnas någon kon
flikt mellan naturvård och friluftsliv. 
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För flertalet besökare till strandområdet kommer det att upplevas som naturligt att hela 
området hänger ihop skötselmässigt. Flertalet besökare i dag nyttjar de parkeringsmöjlig
heter och den väg som nu ska ingå i reservatet, för att ta sig ner mot kommunens bad
plats. Även kommunen nyttjar vägen och uppställningsytorna vid den löpande skötseln 
av badstranden. 

Kommunekologen ser på sikt flera fördelar för både naturvården och friluftslivet, om 
även den nu undantagna zonen av fastigheten kunde inkluderas i reservatet och därige
nom kunde få en bra naturvårdsinriktad skötsel, utöver badstrandens normala årliga 
skötsel. 

N11vara11de skotsel otillräcklig 

Den löpande skötsel, som under lång tid genomförts för att badstranden ska vara bra för 
badgäster, har inte stoppat den långsiktiga igenväxningen. Med nuvarande läge krävs mer 
omfattande restaureringsåtgärder för att återställa en öppen sandstrand. Sådana åtgärder 
planeras för den del av fastigheten som ska ingå i reservatet. Om även den smala zonen 
ner mot havet inkluderas i reservatet, kan restaureringsåtgärder genomföras även där. På 
sikt skulle man då erhålla en mer attraktiv badmiljö, vilket skulle kunna generera fler be
sökare/badande i området. Ett ökat besöksantal skulle öka slitaget på igenväxningsvege
tation och därmed bidra till en för området positiv spiral som hjälper till att vidmakthålla 
en öppen sandmiljö. Beroende på hur väl slitaget lyckas hålla undan igenväxningsvegetat
ionen, kan det även fortsättningsvis behöva göras lite mer omfattande underhållsinsatser 
med jämna mellanrum. 

Kost11adse.ffektiv och rationell sko'tsel 

När länsstyrelsen restaurerar sandtallskogen och genomför åtgärder för omrörning av 
sand, är det rationellt att i samband med detta genomföra åtgärder även i strandområdet. 
Kostnadseffektiviteten torde bli högre än om åtgärder i detta område skulle ske som en 
separat åtgärd från markägaren (kommunen). 

U11derlättar byråkratin kri11gframtida skötselåtgärder 

Om kommunen skulle genomföra sån pass omfattande naturvårdsåtgärder på egen hand, 
i gränsen mot ett naturreservat, skulle det krävas separata samråd med länsstyrelsen. Att 
reglera skötseln i en skötselplan, innebär att det inte kommer att krävas någon ytterligare 
byråkrati, för att få till stånd sådana åtgärder som finns med i planen. 

Extema skötselmedel 

Det är viktigt att området kommer med i reservatet även ur en ekonomisk aspekt. Hur 
regler för externa medel kommer att utformas i framtiden, kan man bara spekulera om. 
Men historiskt sett har vissa externa skötselmedel endast kunnat sökas för skyddade om
råden. Det har även gällt vissa medel för information. Det underlättar även för länssty
relsen att avsätta pengar kopplade till specifika mål, till exempel pengar till skötsel av 
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dynområdet från Atgärdsprogrammet för hotade arter, jämfört med om kommunen 
skulle ansöka om samma medel från länsstyrelsen. 

Påverkan på komm11nens mi!Jlighet att skåra badstranden 

Kommunens skötsel av badstranden regleras redan i ett beslut från länsstyrelsen daterat 
2017-05-09. En reservatsbildning skulle inte med automatik innebära en ändring av detta 
beslut, utan mest lämpligt är att man tex skriver in i reservatsbeslutet/skötselplanen att 
kommunen fortsatt sköter badstranden i enlighet med detta redan gällande beslut. 

Här är det lämpligt att länsstyrelsen och kommunen har en dialog så att reservats före
skrifterna anpassas så att kommunens friluftslivsinriktade skötsel av badstranden kan ske 
med stöd av reservatsföreskrifterna utan att det regelbundet krävs samråd och dispenser. 

Slutsatser 

Kommunekologen ser inte att det finns några inbyggda intressekonflikter mellan natur
vårdens och friluftslivets intressen i området, varken i skötseln eller i nyttjandet (förutsatt 
en god dialog) - snarast tvärtom, att intressena kan samverka om förutsättningarna ges. 

Kommunekologens grundtanke är att den nu undantagna delen av fastigheten ska kunna 
inkluderas i det kommande naturreservatet, som ett eget skötselområde. Länsstyrelsen 
kan då ansvara för den naturvårdsinriktade skötseln och kommunen för den friluftslivs
inriktade skötseln, inte olikt det nyligen bildade naturreservatet vid Halen i Olofström. 
Ett sådant beslut ger förutsättningar för en långsiktigt bra skötsel av hela fastigheten, 
gynnsamt för både naturvården och friluftslivet. 

Kommunekolog 

J anas Engzell 
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Fö rb u ndsd i rektion en 

§ 71 Miljöförvaltningen informerar 

Avde/11i11gschef Per-Ola Persson informerar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sid 17 (17) 

Den ekonomiska uppföljningen för perioden 1 januari - 30 september 2019 visar kommunbidrag 
enligt budget, medan avgiftsintäkter, personalkostnader och övriga kostnader är något lägre än 
budgeterat. Sammantaget uppvisar förbundet ett positivt resultat för perioden. 

Fiirb1111dschef Johanna Ra11dsa/11 i11formerar 

Förvaltningen har varit iväg på två dagars verksamhetsplanering. 

Den 8 november anordnar Sölvesborgs kommun tillsammans med skaparna av Rättviksmodellen 
en workshop där målgruppen är politiker och tjänstemän. 

Utdragsbestyrkande 




