Till
Mark- och miljööverdomstolen

Skummeslövsstrand den 3 november 2017

Mål nr 4552-17
Strandmiljö Laholm (”Föreningen”) ./. Laholms kommun m fl
Med hänvisning till Mark- och miljööverdomstolens föreläggande daterat den 13 oktober 2017 får
vi anföra följande.
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INSTÄLLNING

1.1

Föreningen bestrider Laholms kommuns och övriga klagandens yrkanden, och hemställer
att mark- och miljödomstolens domslut fastställs.

1.2

Föreningens ovan redovisade inställning innebär att även det av kommunen i andra hand
och av några övriga klagande i första hand framställda återförvisningsyrkandet bestrids.
För det fall rätten likväl skulle anse att skäl för återförvisning föreligger, hemställer vi att
återförvisning sker med tydlig instruktion till beslutande myndighet eller domstol att
vidta åtgärder så att den körning med motordrivna fordon som sker på stranden i
Skummeslövsstrand och Mellbystrand omgående upphör, åtminstone tills prövningarna
i de lägre instanserna slutförts.

1.3

Föreningen saknar invändningar mot att målet handläggs tillsammans med mål nr M
4451-17. Dock motsätter vi oss att de två målen slås samman eftersom de inblandade
parterna är olika och dessa kan dessutom tilldelas olika klagorätt.

1.4

Föreningen vidhåller de skäl i sakfrågan och bevis härför som vi redovisat i våra tidigare
skrivelser i denna akt. De nya bevis nedan, vilka inte redovisades i mark- och miljödomstolen, bygger på nya fakta som inte var kända vid tidpunkten när vi yttrade oss till
mark- och miljödomstolen.
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2

UTVECKLING AV TALAN

2.1

Verksamhetsutövare

2.1.1

Laholms kommun är att anse som verksamhetsutövare för den körning med motordrivna
fordon som sker på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Laholms kommun
hanterar, och har under betydande tid hanterat, all skötsel av stranden, vilket innefattar
städning av stranden, tillhandahållande av soptunnor i anslutning till stranden, skötsel av
sanddynorna och heden ovanför stranden samt tillhandahållande av skyltning på
stranden. I bilaga 1 redovisas Laholms kommuns anvisningar och omfattning av
parkering på stranden. Skyltningen anger att fordonstrafik är förbjuden på vissa delar av
stranden. Det måste då uppfattas som att kommunen tillåter körning och parkering på
övriga delar.

2.1.2

Enligt uppgift från ekonomiavdelningen på Laholms kommun uppgick kommunens
kostnader för stranden 2014 till 1 132 577 kr, under 2015 till 1 728 582 kr, under 2016
till 2 366 338 kr och beräknas 2017 enligt budget uppgå till 1 864 000 kr. Merparten av
kommunens anslag har använts till skötsel och städning av stranden. Det framstår som
märkligt att lägga dessa kostnader för något man inte är verksamhetsutövare för.

2.1.3

Kommunen har genom skyltning angivit hastighetsbestämmelser för stranden. Se Bilaga
1. Under sommarmånaderna har kommunen skyltat och avgränsat trafiken med så kallade
betonggrisar och angivit att det är förbud mot att köra på stranden mellan dessa, s k bilfria
zoner. Från september till maj är det dock öppet för att trafikera och parkera var som
helst.

2.1.4

Laholms kommun är den största enskilda ägaren av stranden. Tångsamfälligheten äger
hela strandheden, stranden och 200 m ut i vattnat i Skummeslövsstrand, och äger därmed
den ojämförligt största delen av den trafikerade stranden i kommunen. Den har ca 250
delägare varav kommunen är den största med över en tredjedel, 10 fastigheter äger
tillsammans över en tredjedel och resten ägs av fastigheter som var och en har en mycket
liten andel. Genom att studera en karta över fastigheterna i Mellbystrand fann vi att grovt
uppskattat äger kommunen ca 17% av den detaljplanlagda delen av stranden/heden,
medan resten ägs av samfälligheter, där kommunen i flera fall är delägare, eller av
privatpersoner.

2.1.5

Tillfarterna till sandstranden löper genom strandheden. Dessa tillfarter har under de
senaste årtionden vid flera tillfällen raserats genom stormar och kommunen har då rustat
upp dem igen. Kommunen har, i Skummeslövsstrand, haft Tångsamfällighetens medgivande till att ha rådighet över att sandstranden kan nås med motorfordon.

2.1.6

Den faktiska skötseln av den aktuella stranden utförs och administreras sen lång tid
tillbaka av kommunen. För alla och envar är det tydligt att kommunen har detta uppdrag.
Tångsamfälligheten och kommunen har ett muntligt avtal och de övriga markägarna
godtar också denna ordning, vilket bör vara ostridigt. Det saknar därvid betydelse vilken
avtalsrelation som i övrigt må finnas mellan kommunen och markägarna.

2.1.7

Därtill skall läggas att kommunen har skriftligt avtal med Tångsamfälligheten om
rådighet över strandheden för att genomföra ett naturvårdsprojekt. I praktiken
kontrollerar kommunen därmed användningen av stranden, även om kommunen inte äger
all mark på stranden.

2.1.8

Sammantaget ger dessa omständigheter tydligt vid handen att kommunen har sådan
faktisk och rättslig kontroll över den verksamhet som mark- och miljödomstolens
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domslut avser, att kommunen enligt fast praxis är att anse som utövare av verksamheten
och rätt adressat för att vidta åtgärder som sagda domstol funnit.

2.2

Proportionalitet och påverkan på omgivningen

2.2.1

Som tidigare redovisats i målet förekommer det särskilt sommartid betydande körning på
stränderna. Soliga dagar kan över 2 500 bilar parkera på stranden. Detta kan under inga
förhållanden anses vara en ”begränsad verksamhet”. Körningen på stranden medför
betydande olägenhet och störningar ur flertal perspektiv, däribland buller, utsläpp och
fysiskt slitage. Detta har en negativ inverkan på växt- och djurlivet. Härtill kommer
risken för trafikolyckor och andra incidenter såsom att olja och andra vätskor läcker från
parkerade bilar (väl att märka flera tusen under soliga sommardagar). Att oljeläckage
förekommer framgår av Bilaga 2 och 3. Dessutom leder den omfattande illegala
campingen i husbilar till skador, bl a är det inte ovanligt att deras latrin töms i dynområdet
eller i dagvattenbrunnar. Det bör även påpekas att den omfattande trafiken, och den därtill
hörande buskörningen, på samt till och från stranden innebär betydande störningar för de
boende nära stranden.

2.2.2

Strandtrafiken påverkar också stranderosionen negativt. I Swecos rapport, Bilaga 4, står
på:
sid 29: ”Stranden vid Fiskaregatan har ett platt, blött och körbart strandplan på grund
av hög grundvattennivå (Figur 7-8). Även den bilkörning som sker kan bidra till
packningen av stranden. Grundvattenuppträngning medför att vindtransporten av sand
till dynerna är minimal. Försök har gjorts med harvning av sanden, men ingen märkbar
effekt kunde uppnås. Detta kan tänkas bero på att vågor snabbt slätat ut sanden igen och
fordonstrafiken omedelbart packat den”
sid 68 står som första förslag på åtgärder: ”Bilkörningen riskerar dock att medföra
negativa konsekvenser på miljön, både när det gäller risk för förorening av strand- och
vattenområdet samt påverkan på dynbildning. Att sluta köra bil på stranden skulle kunna
ge nya dyner möjlighet att bildas, även om dessa är små och långsamt växande. Det är
av störst betydelse att det varken körs eller promeneras i frontdynerna då dessa är början
på naturliga erosions- och översvämningsskydd För att skydda frontdynen bör staket
sättas upp samt information gå ut till allmänheten om varför det är viktigt att inte slita
på dynerna.”
sid 68 står som andra förslag. ”I dagsläget finns ett stort antal nedfarter till stranden,
varav de flesta är belägna på låg nivå och översvämmas vid högvattensituationer. I en
del områden utgör nedfartsvägarna vattnets väg in förbi dynsystemet, så att områden
längre in bakom dynerna också översvämmas. För att undvika detta bör Laholms
kommun arbeta för att minska antalet nedfarter till stranden, antingen permanent eller
temporärt under vinterhalvåret. Om nedfarter stängs permanent, en långsiktig lösning,
är det viktigt att på konstgjord väg återställa dynen.”
Dessa två förslag återkommer sen i Sammanställningen av åtgärdsförslag i Swecorapportens bilaga 1.

2.2.3

Förutom de störningar som strandtrafiken orsaker enligt Miljöbalken så anser vi att
upplåtelse av stranden för trafik med och parkering av motorfordon på stranden inte är
förenlig med vare sig Terrängkörningslagen/förordningen eller de lagar och förordningar
som reglerar anordning av vägar, trafik och trafiksäkerhet. Bl a ska motorfordon, cyklar,
gående och lekande barn tydligt separeras och körbanor markeras. Detta har blivit än mer
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fokuserat efter terrorattentaten med motorfordon på gå- och cykelgator samt en
strandpromenad under det senaste året. För alla och envar bör det vara ostridigt att dagens
oreglerade ”vilda” trafik och parkering av motorfordon på stranden riskerar allvarliga
kroppsskador och dödsfall och är helt oförenlig med samhällets nollvision för
trafikskador. Vi yrkar därför på att MMÖD beaktar även dessa lagrum innan beslut om
att tillfälligt eller permanent acceptera att delar av stranden används för parkering
övervägs.
2.2.4

Kommunen har i många sammanhang framhållit att det är förenat med svårigheter att
anordna alternativa p-platser till stranden. Strandmiljö Laholm har pekat ut många
alternativa möjligheter att lösa frågan. Kommunen har planmonopol och är därmed den
part som skall planera för och tillse att markanvändningen i kommunen utformas och
nyttjas så att alla behov genom god planering kan tillgodoses samtidigt som i riket
rådande lagar och förordningar efterlevs Det är således på intet sätt nödvändigt ur det
allmänna intressets synvinkel att parkering måste ske på stranden (se även punkten 2.6
nedan).

2.2.5

Ett förbud mot motorfordonstrafik och parkering är däremot nödvändigt för att de
störningar som angetts ovan ska upphöra. Ett förbud kan inte heller anses mer
långtgående än vad som är erforderligt i det enskilda fallet och med beaktande av
eventuellt motstående intressen (se även nedan). Kommunens påstående om att ett förbud
mot motorfordonstrafik på stränderna i fråga skulle vara oproportionerligt saknar således
rättslig grund.

2.2.6

Tilläggas bör att ett motsvarande ”förbud” torde upprätthållas på i stort sett alla andra
stränder i riket. Om domstolen skulle tillåta motorfordonstrafik på havsstranden i Laholm
blir det ett prejudikat som skulle öppna för möjligheten till bilkörning och parkering på
landets övriga stränder, vilket ter sig helt orimligt. Påståendet om bristande proportionalitet ter sig även mot denna bakgrund som mycket svårbegripligt.

2.3

Domslutets räckvidd
Laholms kommun anser att den överklagade domen inte anger någon geografisk
avgränsning om var förbudet gäller. Enligt vår mening är det uppenbart att området avser
havsstranden från kommungränsen i söder till kommungränsen i norr och att det i väster
avgränsas av vattenbrynet och i öster av gränserna mot detaljplanerade fastigheter.
Således omfattas både havsstranden och strandheden, inklusive dynerna och de
nuvarande tillfartsvägarna genom strandheden.

2.4

Rörliga friluftslivet
Ett förbud mot körning på stränderna i Skummeslövsstrand och Mellbystrand skulle
positivt påverka det rörliga friluftslivet. Det finns betydande parkeringsmöjligheter, dels
på befintliga parkeringsplatser och vägar, dels är det möjligt att anordna gräsbaserade
säsongsparkeringar på strandnära idag obebyggda markområden. Ett förbud skulle
innebära en total gångväg för besökare till stranden på mellan 50 och 200 meter. Det är
en så kort sträcka att någon ytterligare handikappanpassning troligen inte är nödvändig
och det kan inte påverka bedömningen av huruvida körning på stränderna ska förbjudas.
Tvärtom skulle ett förbud mot körning öka det rörliga friluftslivet eftersom det skulle ge
besökare ökade möjligheter för bad, lek, sport, cykling och promenader på stränderna,
utan att hela tiden bli störd av trafik eller parkering av motorfordon. Det är otvetydigt att
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trafik med motorfordon i sig själv inte inbegrips i begreppet det rörliga friluftslivet.
Motorfordonstrafik är ett medel inte ett mål i sig själv.
2.5

Artskydd och strandskydd
Vi bestrider klagandens yrkande på att något förbud inte behövs under perioden då
prövningar av strandtrafikens förenlighet med artskyddsförordningen och strandskyddet
görs i lägre instans. Vi anser att det finns tillräckliga bevis på att strandtrafikens inte är
förenlighet med andra lagar och förordningar. Således finns inga skäl till att ytterligare
förhala processen. Swecos rapport, bilaga 4, visar att strandtrafiken har menlig inverkan
på sanddriftens dynamik och därmed försämrar förutsättningarna för flora och fauna,
inklusive de rödlistade arterna som finns på strandheden.

2.6

Planfrågor

2.6.1

Den centrala frågan är om det är tillåtet att anordna parkering på stranden oavsett vem
som är verksamhetsutövare. I Skummeslövsstrand och Mellbystrand är stranden
detaljplanelagd som parkmark. Detaljplanen är gammal (för Mellbystrand 17 mars 1959),
egentligen en Byggnadsplan som fastställdes före det att strandskyddsbestämmelserna
tillkom. Att tillåta motorfordonstrafik över hela parkmarksområdet och vild parkering
med upp till 2 500 fordon inom området som bestämts till parkmark är mer än
uppseendeväckande. För anordning av parkeringsplats krävs i normalfallet prövning i
bygglov. Kravet på bygglov var tidigare reglerat i plan- och bygglagen (PBL) och numera
i plan-och byggförordningen (se 6 kap. 1 §). Såvitt bekant har vare sig kommunen eller
någon annan vare sig sökt eller erhållit bygglov för den medgivna och anvisade
parkeringen.

2.6.2

Dessutom kräver upplåtelse för körning och parkering av motorfordon i terräng eller på
parkmark dispens från Terrängkörningslagen/förordningen. Såvitt bekant har vare sig
kommunen eller någon annan vare sig sökt eller erhållit sådan dispens.

3

KOMMUNENS HANDLÄGGNING
1999 skrev Länsstyrelsen i Hallands län i ett granskningsyttrande över den fördjupade
översiktsplanen för kustområdet att ”Kommunen bör därför ta fram en avvecklingsplan
som visar hur strandparkeringarna inom 10 år, åtminstone sommartid, succesivt minskas
i omfattning / alternativt helt tas bort”. Kommunen har därefter inte vidtagit några
åtgärder alls för att efterfölja Länsstyrelsens uppmaning. En trolig orsak är att kommunen
vill öka antalet invånare genom att planera permanentbebyggelse på den mark som
används eller skulle kunna användas till gräsbaserade säsongsparkeringar. Detta går hand
i hand med intresset hos de markägare vilka äger kustnära grönområden att stycka av och
sälja tomter istället för. att upplåta säsongsparkeringar. Kommunens strategi synes därför
vara att istället förhala och undandra sig ansvar. Denna inaktivitet riskerar att medför att
livsmiljön för kommande generationer påverkas negativt. Eftersom kommunen varit väl
medveten om frågan i minst 18 år framstår det som mycket märkligt att företrädare för
kommunen nu hänvisar till att de inte känt till något om frågan eller att det skulle skapa
orimliga konsekvenser om körningen förbjöds. Alla dessa frågor har kommunen kunnat
hantera under flera decennier. Istället har kommunen valt att inte göra något alls. Det
skulle vara mycket olyckligt om Mark- och miljööverdomstolen premierade kommunens

5

strategi och återförvisade ärendet för ytterligare handläggning. Istället är det synnerligen
angeläget att frågan om motorfordonstrafik inklusive parkering på havsstranden får ett
avgörande inom en rimlig framtid.
___________________________
Bilagor.
Bilagorna 2-4 kunde vi inte åberopa i Mark- och Miljödomstolen eftersom dessa inte fanns vid
tidpunkten då vårt överklagandegande skickades in.
1. Redovisning av Laholms kommuns anvisningar och omfattning av parkering på stranden.
Från Laholms kommuns hemsida, oktober 2017
2. Anmälan av föroreningar. Inlämnad av Gunvor Petersson till Laholms kommun, 201710-24
3. Plastfodral innehållande en plastpåse med troligt fynd av olja från badstranden i
Mellbystrand som gjordes 2017-07-13. Komplement till bilaga 2. Har skickats av Gunvor
Petersson med post till Mark- och miljööverdomstolen tillsammans med bl a bilaga 2.
4. Laholms stranderosion. Rapport beställd av Laholms kommun. Uppdragsnummer
1220275000. SWECO Environment AB. 2017-10-13. Finns på:
https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/planeringskontor/strategiskenhet/agenda-21/klimat/laholm-stranderosion-2017-10-13.pdf

Som ovan
Sten Wandel
Ombud och ordförande för
STRANDMILJÖ LAHOLM
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Bilaga 1
Redovisning av Laholms kommuns anvisningar och omfattning av parkering på
stranden
Från Laholms kommuns hemsida – Vägar i kommunen – Parkering vid kusten, oktober 2017

Parkering vid kusten

All parkering i Laholms kommun är gratis. På markerade platser i centrala Laholm
krävs emellertid p-skiva. Sådan kan fås på Medborgarservice i Stadshuset och
flertalet affärer i stan.
Här nedan redovisas p-platser i Mellbystrand och Skummeslövsstrand på såväl vägar som på
stranden. Det är således tillåtet att parkera på stranden inom särskilt avgränsade områden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkering i Mellbystrand
Kronovägen ca 90 platser
Norra Strandvägen ca 20 platser
Färes parkering ca 150 platser
Strandhotellet ca 150 platser
Klittervägen ca 30 platser
Grönatorgsvägen ca 15 platser
Cervins väg ca 70 platser
Cervins väg ca 30 platser
Mellbyvägen ca 90 platser
Mellbyvägen ca 40 platser

På stranden
•

Mellbyvägen - Kolonivägen

Parkering i Skummeslövsstrand
På stranden
•
•
•

Ejdervägen - Kattvägen
Berntssons väg - Rydholmsvägen
Tallsätravägen - Fiskaregatan
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I södra Mellbystrand och i Skummeslövstrand är det tillåtet att parkera på stranden inom
särskilt avgränsade områden.

Från Strand för allas överklagande. Bild över parkeringsområdena sommartid.

Bilfritt 300 m

Bilfritt 400 m

Bilfritt 100 m

På denna karta över Skummeslövs strand och Mellbystrand, som är en lång och obruten
sandstrand i Laholms kommun, ser man hur det på de stora grönmarkerade delarna fritt och
utan kontroll parkeras och körs bil på under sommarmånaderna. Tre mindre områden avgränsas
för de som inte vill ha bilar just där de ligger men är ändå omgärdade av bilar runt omkring.
Resten av året körs det och parkeras fritt på hela stranden.
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Skyltar uppsatta av Laholms kommun.

Påbudsskylt Max 10 km/tim vid nedfart på stranden vid Kolonivägen i södra Mellbystrand

Skyltar uppsatta av Laholms kommun som uppmanar till att parkera på havsstranden.
Till vänster vid korsningen Kustvägen – Kolonivägen i Södra Mellbystrand.
Till höger vid korsningen Kustvägen – Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand.
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Bilaga 2
Anmälan av föroreningar
Nedanstående anmälan tillsammans med Bilaga 3, Plastfodral innehållande en plastpåse med
troligt fynd av olja från badstranden som gjordes 2017-07-13 i Mellbystrand, lämnades
personligen 2017-10-24 av Gunvor Petersson till Medborgarkontoret i Laholms kommun.
Kommunen vägrade att låta analysera innehållet. Miljö- och hälsoinspektören Anna-Carin
Karlsson, ringde istället och informerade Gunvor om att Laholms kommun inte tänkte svara på
skrivelsen eller analysera fyndet/föroreningen av trolig olja utan föreslog istället att hon skulle
skicka skrivelsen till mark- och miljööverdomstolen och lägga skrivelsen till de handlingar som
MMÖD redan arbetade med. Miljöinspektören undrade om det var OK att avsluta ärendet med
detta samtal, men Gunvor insisterade på att få meddelandet skriftligt. Gunvor insisterade också
på att få tillbaka fyndet av trolig olja. Därefter fick Gunvor följande mail:
From: Anna-Carin Karlsson
Sent: Friday, October 27, 2017 11:41 AM
To: gunvor@surfia.nu
Subject: Anmälan om olja på stranden

Hej!
Frågan om miljöpåverkan från motorfordon på stranden ska prövas av Mark- och miljödomstolen, i
mål nr 4451-17 (vårt dnr 2016-1378 Mi, Anita Wendel) och mål nr 4552-17 (vårt diarie nr 2015-1575
Mi, Strandmiljö Laholm) så dina klagomål kommer inte av prövas av miljö- och byggnadsnämnden nu,
utan handlingar bör lämnas till Miljööverdomstolen.
mvh

Anna-Carin Karlsson
Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Tel 0430-151 45
Mobil 0725229500

______________________________________________________________________________
Till miljö- och byggnadsnämnden Laholms kommun

Mellbystrand 2017 10 24

Anmälan om föroreningar, olja, bensin och avgaser på badstranden i Laholm.
2017 07 13 när jag gick uppifrån dynerna ner till stranden för att bada låg mycket olja i sanden
där det stått en bil parkerad. Förmodligen över natten eftersom det fanns ett par stora stenar
som antagligen legat som klotsar under hjulen. Jag tog med fingrarna i den mörka geggan och
förde till näsan. Det verkade vara olja! Jag hittade en plastpåse på stranden och tog upp det
värsta.
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Med denna anmälan har jag lämnat in en del av oljan till miljökontoret för analys.
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Mera strandfynd vid en motoriserad strand

Hade stranden inte varit blöt när fordonet med läckande bensintank kört på stranden
hade bensinen antagligen runnit rakt ner i sanden och inget av läckaget hade synts!
Hur ofta händer det? Att det händer är uppenbart!
Besök på Sannarps bilprovning i Halmstad torsdagen den 4 aug 2011
För första gången i mitt liv var jag med vår bil på bilprovningen (min man hade foten i paket och
kunde inte köra).
Jag passade då på att intervjua personalen om läckage av olja från dagens bilar. Ofta när vi i
Strandmiljö Laholm argumenterar för att det inte är bra att låta oljespill från bilar kommer ut i
sanden nära vattnet får vi ofta höra att dagens bilar inte läcker olja.
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-

Hur är det, läcker dagens bilar olja? frågade jag.
Oh, ja - nästan alla!
Kan ni säga hur många procent?
Jaa, i alla fall 70%, men det är bara när det droppar, nästan rinner som bilen inte går
igenom. Skulle vi inte godkänna alla de bilar som läcker lite olja skulle vi inte ha annat
att göra, det skulle inte fungera.
- Finns det något läckage på vår bil?
- Nej, det tror jag inte, de japanska bilarna är de bästa bilarna på att inte läcka olja.
Nu var vår bil upphissad och man kunde titta upp under den.
- Jo, faktiskt, här är ett läckage.
- Var då? Visa mig!
Jodå, mycket riktigt där var olja, mörkt på ett ganska stort område runt två delar som satt ihop
och tog man längs skarvarna var det ordentligt oljigt och man såg ren olja.
Så är det alltså, de flesta bilar läcker olja!
2017 har vi fortfarande kvar vår Toyota. Den går igenom besiktningen varje år och läcker alltså
fortfarande lite olja.
Jag har varit med om att delta i en räkning av bilar vid högsommarväder på badstranden. Flest
bilar fanns det vid 13.00-14.00. Då fanns det 2 250 bilar. Hur mycket olja läcker alla bilar som
sammantaget besöker stranden tro?

Alla bilar är inte moderna bilar

Varje år besöks havsstranden i Laholm av Hishultarundan med omkring 400 ekipage. Då sladdas
runt, vrålas med motorer under flera timmar och sedan körs det längs hela stranden genom de
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”bilfria zonerna”. Hishultarundan är inte den enda cruisingen utan här samlas denna typen av
bilar vid flera tillfällen under en sommar.
Stulna bilar, buskörning och bränder

Inte helt sällan körs stulna fordon ner på stranden, buskörs med och sedan händer det också att
de sätts i brand. Denna bil fick sitt öde nedanför Mellbyvägen 2017 10 04. Önskas flera foton
som bevis kan det erhållas.
Skulle inte den fordonstrafik som Laholms kommun ger sanktion för på stranden dag som natt
året runt förorena?
Jag anmodar miljö- och byggnadsnämnden att
•
•

analysera fyndet av trolig olja från badstranden i Mellbystrand som jag lämnar med
denna anmälan och meddela skriftligt svar på analysen.
med utgångspunkt från den fakta som erhållits i denna anmälan att ge sin syn på den
miljöpåverkan motorfordonstrafiken på badstranden dag som natt året runt utgör.

Mellbystrand 2017 10 24

Gunvor Petersson
Måsvägen 68
312 61 Mellbystrand
gunvor@surfia.nu
0702127735
För kännedom: c/c Kommunstyrelsen
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