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   Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organisation  Miljöförbundet Blekinge Väst - Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum  2023-02-02 
Datum då anslaget publiceras  2023-02-03 Datum då anslaget tas ner 2023-02-25 
Förvaringsplats för protokollet  Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, Sölvesborg 
 
Underskrift   ........................................................... 
   Hilda Widerberg 

Plats och tid  
 
 
Beslutande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 

 

 

 
 
 

 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

 

Sekreterare 

 

Ordförande 

 

Justerare 

Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen 2 februari 2023 
klockan 13:00-16.20 
 
Linda Rehn (S), ordförande 
Anna Blissing (C) 
Torsten Cairenius (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
Johnny Persson (S) i Per-Ivar Johanssons (C) frånvaro 
Kenth Cronqvist (SoL) i Sara Helgefalks (M) frånvaro 
Jörgen Larsson (S) 
Casper Borgström (SD) deltog §§ 1-6 
Katarina Johansson (S) i Casper Borgströms (SD) frånvaro  
§§7-14 
Bengt-Åke Karlsson (M) 
 
Katarina Johansson (S) 
Johanna Randsalu, förbundschef 
Per-Ola Persson, avdelningschef 
Hilda Widerberg, adm. ass och nämndsekreterare 
Jonas Engzell, kommunekolog deltog §§ 7-8 
 
 
 
 
 
Jörgen Larsson (S)  Paragraf §§ 7, 9 

Miljöförbundet Blekinge Västs torsdagen den 2 februari 

 

…………………………………………… 
Hilda Widerberg 

 
……………………………………………. 
Linda Rehn(S) 

 
……………………………………………. 
Jörgen Larsson (S) 
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Behandlade ärenden         
  

§ 7 Yttrande angående utrivning av dammanläggning, 2022/4152 3 

§ 11 Begäran om överlämnande av livsmedelskontrollen på detta 
livsmedelsobjekt till livsmedelsverket, 2023/191 4 
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mmd.vaxjo@dom.se 

 
 
§ 7 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken för utrivning av dammanläggning samt 
upptröskling för faunapassage i Baggeboströmmen, 
Olofströms- och Kristianstads kommuner, Mål M 5677-
22 

 
Beslut  
Förbundsdirektionen beslutar att anta bilagt förslag till yttrande som sitt eget.  
 
Ärendet förklaras omedelbart justerat.  
 
Ärendets bakgrund och handläggning  
Mark- och miljödomstolen har begärt miljöförbundets yttrande angående ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för utrivning av dammanläggning samt upptröskling för 
faunapassage i Baggeboströmmen Olofströms- och Kristianstads kommuner.  
Dammanläggningen består i dag av en ca 15 m lång dammkonstruktion av trä och som 
till stora delar har rasat. Delar av den förstörda dammen har lagt sig i åfåran.  
Sydkraft Hydropower AB har ansökt om utrivning av dammen. Dammanläggningen 
berör Sydkrafts fastighet Flikesboda 2:2 samt Olofström Energiservice AB:s fastighet 
Gillesnäs 2:1. Varken Sydkraft eller Olofströms Energiservice AB har något intresse av 
att bibehålla anläggningen och har i samråd beslutat att man vill riva ut den.  
Ärendet har handlagts av kommunekolog Jonas Engzell.  
Yttrandet ska skickas in via e-post.  
 

Ärendets handläggning  

Ärendet har handlagts av kommunekolog Jonas Engzell.  

 
______________ 
 

Bilaga: 

1. Yttrande angående utrivning av dammanläggning 
 
 

Kopia till: 

Akten 

 

 



 

 

YTTRANDE                                 1(2) 

 

 
  

 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se 
  

Mark- och miljödomstolen 

 

351 03  Växjö 

 

Skickat via e-post till: 

mmd.vaxjo@dom.se 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för utrivning av dammanläggning samt upptröskling för 
faunapassage i Baggeboströmmen, Olofströms- och 
Kristianstads kommuner, MÅLNR: M 5677-22 

Miljöförbundet har granskat inkomna handlingar och vill med anledning av det framföra 
följande:  

Övergripande 

Miljöförbundet Blekinge Väst utgör miljöförvaltning samt miljönämnd för bl. a. 
Olofströms kommun. Miljöförbundet ser positivt på föreslagna åtgärder, i enlighet med 
inlämnade handlingar i ärendet. Miljöförbundet ser extra positivt på ambitionen att 
försöka återskapa de förhållanden som rådde innan dammen uppfördes. Miljöförbundet 
har inte heller kännedom om något, t ex ärenden registrerade hos oss, som är relevant 
för nu aktuellt ärende. Miljöförbundet lämnar endast några synpunkter (nedan) som är av 
mer redaktionell karaktär.   

Saknas ett villkor? 

Eftersom sökanden uppger att den exakta utformningen av å-fåran, efter utrivning, 
avgörs under arbetets gång (se 3.2) är det lämpligt/brukligt att det skrivs in ett villkor om 
att den slutliga utformningen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Då blir det tydligt 
vem som slutligt avgör vad som är en godkänd slutlig utformning. Men då 
miljöförbundet inte har tillsynsansvar i frågan lämnas inte synpunkten som ett yrkande. 

Översiktsplaner 

Det står att området berörs av två översiktsplaner. Eftersom kommunernas 
översiktsplaner berör hela geografiska kommuner är det endast intressant vad som anges 
i översiktsplanerna för nu aktuellt område, t ex vilken markanvändning som anges. Det 
verkar inte framgår nu. 

Ärende 

2022/4152-2 

Fastighet 

Gillesnäs 2:1 

 

 

 



 

 

YTTRANDE                                 2(2) 

 

 
  

 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se 
  

Natur- och friluftslivsprogram 

Det står att delar av sjön och dammanläggningen ingår i ett naturvårdsprogram (2.3). 
Men det framgår inte i texten eller i referenslistor vilket naturvårdsprogram som avses 
eller vad det står i programmet om aktuell plats. Olofströms kommun antog ett Natur- 
och friluftslivsprogram 2019-01-15. Men i det ingår inte aktuellt område. 

Halens vattenskyddsområde 

Tillsynen över verksamheter som bedrivs inom det aktuella vattenskyddsområdet utövas 
i Blekinge av den kommunala miljönämnden (dvs Miljöförbundet Blekinge Väst) och i 
Skåne av Länsstyrelsen. Området ligger så som framgår av anmälan i sekundär 
skyddszon. Det finns ett antal föreskrifter som kan vara relevanta för nu aktuell 
prövning. T ex står följande:  

Punkten g): Större schaktningsarbeten, sprängning, pålning, spontning, 
borrningar eller liknande som kan påverka yt- eller grundvattnet kräver tillstånd 
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.   

Nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) och innebär en risk för påverkan av yt- 
och grundvatten, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Punkten i) säger att: Energianläggningar som är beständigt tagna ur bruk ska 
meddelas den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Ändring av befintlig energianläggning kräver anmälan till den kommunala 
nämnden för miljöfrågor.  

Det är därför önskvärt att beslutet, i nu aktuellt ärende, skrivs så att det blir tydligt vad 
som avgörs inom ramen för denna prövning och vad som eventuellt måste hanteras 
separat.  
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livsmedelsverket@slv.se 

 
§ 9  Begäran om överlämnande av livsmedelskontrollen 

på livsmedelsobjekt till Livsmedelsverket, dnr. 
2023/191  

 

Miljöförbundet Blekinge Väst begär att få överlämna livsmedelskontrollen på företaget 
Rawfoodshop Scandinavia AB, till Livsmedelsverket.  

Beslut  

Miljöförbundet Blekinge Väst begär hos Livsmedelsverket, att till Livsmedelsverket få 
överlämna all livsmedelskontroll på företaget Rawfoodshop Scandinavia AB (orgnr: 
556857-3165), med livsmedelsanläggning på Öjavadsvägen 2 i Svängsta i Karlshamns 
kommun. Överlämningen önskas göras snarast möjligt under innevarande år.  

Begäran görs med stöd av 15 § livsmedelslagen (2006:804).  

Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

Bakgrund och motivering  

Livsmedelsverket får i enlighet med 15 § livsmedelslagen, i samråd med en kommun, 
besluta att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en 
viss verksamhet ska flyttas över från kommunen till verket. Ett sådant beslut får fattas 
om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra 
särskilda skäl.  

Miljöförbundet bedömer att verksamheten har stor omfattning, då de omsatte 86 
miljoner enligt årsbokslutet för 2021. Miljöförbundet bedömer även verksamheten som 
särskilt komplicerad, då verksamheten i sin e-handel beskriver ett stort antal produkter 
med hälsopåståenden, näringspåståenden och liknade beskrivningar, där det finns en 
mycket omfattande och svårbedömd lagstiftning som reglerar detta. Som andra 
särskilda skäl vill Miljöförbundet även anföra att det finns flera andra liknande webb-
shopar runt om i landet som gör liknande hälsopåståenden som Rawfoodshop. 
Livsmedelsverket behöver inom detta område hjälpa till med ett klargörande kring hur 
lagstiftningen ska bedömas i praktiken, genom att ta över tillsynen på sådana här 
verksamheter. Åtminstone tills det utformats en praxis hur bedömningar ska göras.  

Information  

Företagets webb-adresser: https://www.rawfoodshop.se/  
 https://www.rawfoodshop.dk/  

Ärendets handläggning  

Ärendet har handlagts av avdelningschef Per-Ola Persson.  

______________  

Kopia till: 

Rawfoodshop Scandinavia AB 
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