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Bygg- och miljönämnden

Östra Malma 2:2, anläggande av skjutbana, anmälan enligt
miljöbalken
Ärendebeskrivning
Från Svenska Jägareförbundet, Öster-Malma jaktvårdsskola, inkom den
22 november en anmälan i enlighet med miljöbalkens regler. Skjutbanor
där 5000-200000 skott planeras att avlossas per år är anmälningspliktiga
enligt punkt 92.621-1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Anmälan gäller en plats ca 1,2 km NO om
jaktvårdsskolans huvudbyggnader och ca 400 meter från Likstammens
strand. Bygg och miljö har börjat handlägga anmälan på sedvanligt sätt.
Det innebär i detta fall att förutom länsstyrelsen så har miljönämnden i
Gnesta kommun och ett 30-tal ägare av mark i närområdet samt företrädare för några föreningar givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrandena har begärts senast den 3 januari.
Redan nu har till nämnden inkommit en skrivelse från ett antal ägare av
bostadshus i närområdet. I skrivelsen uttrycks att den föreslagna platsen
inte är lämplig för verksamheten. Vidare har framkommit att Likstammen
är ett område som är utpekat av Sveriges regering som av gemenskapsintresse (Europeiska Gemenskaperna) enligt både habitatdirektivet och
skyddsområde enligt fågeldirektivet (Natura2000-område). Områdeskoden är SE0220357.
Antalet skott per år uppges i anmälan bli ca 80000 på den nya banan
och ca 75000 på den gamla (nuvarande). Sammanlagt således inte så
mycket mindre än då tillståndsplikt enligt bilagan till förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inträder.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall enligt 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
Om sådana åtgärder inte beslutas skall myndigheten underrätta den som
har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.
Motivering
Redan de synpunkter och fakta som nu framkommit visar att den anmälda verksamheten kan innebära betydande olägenheter för människors
hälsa och miljön. För att inte försena ärendehandläggningen mer än nödvändigt lämnas följande förslag till beslut redan nu trots att den utsatta
remisstiden inte är tillända. De synpunkter som inkommit eller senare
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inkommer till nämnden kommer givetvis att överlämnas till länsstyrelsen
(tillståndsmyndigheten).
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta
att med stöd av 9 kapitlet 6 § andra stycket miljöbalken (SFS 1998:808)
förelägga Svenska Jägareförbundet att ansöka om tillstånd enligt samma
lag för den planerade skjutbanan
att med stöd av kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KF beslut 2002-12-10, §174 och 2004-05-11 § 75).
debitera avgift för 10 timmar á 645 kronor för handläggningen av detta
ärende
Bo Gustaver
Utredningsingenjör

