
yidextrastämmameddelägarnaiBrännöBys
å;xlffifåJllir;r"ning på Brännö värdshus den s mars 2016.

Deitagare enligt bifogad närvaroiista.

ordforanden hälsade alla välkomna till stämman och redogjorde for kallelsen,

som skett via annons i GP samt genom anslag på Brännö den 19 februari. dvs

14 dagar innan stämman. stämman forklarades vara utlyst i behör'ig ordning'

Tilt ordforande på stämman valdes Hans Bränning'

Till sekreterare pä sråmman valdes Nils Ekberg'

r TY o---: I !..
Till justeringsmän utsågs Mats Fiodin och Hans Sund6n'

Ordloranden åberopade kallelsen till extrastämman och konstaterade att

;ä**;;, uppgift var au på nyn besluta om foreningen skulle träffa med

svenska staten tidig;e framörhandlat och presenterat arrendeavtal avseende

fa"-O och nyttj anäerättavtal avseeende vissa vattenområden'

Föreningens juridiska ornbud advokat christer Elander.lämnade sedan en kort

,.aogo.Jtr* år historien om Känsö fram till sxpropriationsansökan' Han

r.aortora" också «ri a"n klandertalan över extrastämman i juli 2015 som

inkoämit till Mark- och Milj ödomstolen'

Ordforanden lämnade sedan ordet till en av de som klandrat tidigare beslut'

rrrut* rr"oin, som började med att prata om miljöfrågan och om sanerlng av 
...

*ilOrUOut omraAe octr jämfirrds med t'nnelbygget gengm-Hallandsåsen' vilket

blivit mycker d*t. fioarä menade vidare aU foieningen skulle bli ansvarig for

en eventuelf ,ur"rirg u, fiiotO och att detta skul1e medforaatt foreningen skulle

hamna i tikviditetspiJlem! Vidare framfordes att reng.arAan Känsöuo.t"lt1.

"rJrrt 
fär anvandas titl samälligheten 5:86 (Känsö). Flodin menade också att

nivån på arrendet var alltfor lågt'

i, redogiorde for uppkomna frågor om
Tove Ander§son, Wistrand Advokatbyrr

miLjölagstiftning. .

Beträffande de påtalade frågorna om ansvar for markfororeningar kan enligt.

Tove Ander**oo oot.ru, utt-drt är framforallt två kapitel i miljöbalken som är av

inffesse, l0 kaP. och 32 kaP.

Primärtansvarigforavhjätpandeenligtl0kap.rniljöbalkenär
verksamhetsutöiaren, dvs. den som bidriver eller har bedrivit en verksamhet

"tt*r 
riarugit en åtgaå som har bidragit till en fororeningsskada eller allvarlig

miljöskada.

§1

§2

§3

§4

§5



Fastighetsägares arsvar enligt 10 kap. miljöbalken iir sribsidiä*. Det inträder

bara om det inte finns nägon verksamhetsutövare som kan utfiira eller bekosta

det avhjälpande av en flororeningsskada som ska ske enligt bestärnmelserna i i0
kap. miljöbalken.

När det gäller omfattningen av någons ansvar ftir en traditionell

fororeningsskada enligt 10 kap. miljöbalken, dvs. vilka avhjälpandeåtgärder som

ska vidtas, kan noteras att detta inte är absolut. Den som är ansvarig for att

avhjälpa en öroreningsskada ska i skälig omfattning utftra el1er bekosta det

avhjälpande som på grund av ftiroreningen behövs fiir att forebygga, hindra el1er

moNerka att skada eller olägenhet uppstår flor människors hälsa eller miljön.

I sarnband med inforandet av regleringen orn allvarliga rniljöskador och

implementeringen av rniljöansvarsdirektivet kommenterades fr'åga om

Försvarsmaktens ansvar for rniljöskador i ttirarbetena (prop. 2006107 95). Det

uttalades då bl.a. att "[i] de nuvarande reglema i 2 och 10 kap. miljöbalken görs

inget direkt undantag fiir forsvarsverksamheter. Däremot finns det beslåmmelser

på skilda hålli miljöbalken om vissa hänsynstaganden till forsvaret. När staten

tedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd bör staten naturligtvis ta ansvar fiir
vhiälnande av mil

utqångspunkt gäller även inom ramen for Försvarsmakten." [hdr tillagd

markering]

Det kan noteras att det finns undantag från beslämmelserna i 10 kap.

miljöbalken for miljöskador som orsakats av bl.a. väpnad konflikt eller

inb-ördeskrig. När det gäller s.k. allvarliga miljöskador finns en särreglering orn

att om en verksamhet eller åtgärd som är nödvändig med hänsyn till
Försvarstnaktens operativa fiinnåga har bidragit till en ailvarlig miljöskada

gäller kraven på avhjälpande enligt 10 kap. 5 § lorsta stycket miljöbalken i den

u§trärkning det kan anses skäligt. Detta motiverades i lorarbetena (ovan) när

regleringen om allvarliga mi§öskador infordes med att for sådana särskilt

an-gelagna verksamhetei och ätga.d*t bör den skälighetsarrvägrting som är

moitig i fråga om föroreningsskador finnas även i fråga om allvarliga

miljöskador.

Kontakt har tagits med Fortifikationsverket, som foreträder svenska staten i

ärendet. Fofiifikationsverket har per mejl meddelat att staten åtar sig ett ansvar

for avhjälpande av eventuella verksamhetsrelaterade miljöskador i enlighet med

gällande lagstiftning.

När det gäller bestämmelsema oul skadestånd for miljöskador i 32 kap.

miljöbalken är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande

verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomffättshavare s§1dig att

betala skadestånd enligt kapitlet. Samma skadeståndss§ldighet har andra som

bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten och som brukar

fastigheten i sin näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Belysande

rättspraxis saknas for frägan om fastighetsägarens ansvar enligt 32 kap-

miljöbalken for mi§öskador orsakade av näringsverksamhet som en

nytdanderättshavare eller en servitutshavare bedriver på fastigheten. I litteratur

oth-forarbeten har emellertid detta kommenterats. En rimtig lösning har i

t
i.li, i

lv,



{örarbetena bedömts vara altfastighetsägaren blir ansvarig endast om han iir

direkt ekonomiskt engagerad i en näringsverksamhet som nyttjanderättshavaren

ti;;r på fastighe,"n [päp. 1985/86:831- Etao litteraturen kan noteras vad Bertil

n*giåo" urr{"r (Skaäesiånd for miljöskada) om att "[n]ärlagtexten talar om att

iurtiln*t"agÅr'ilåt., bedriva" verksamheten innebär det däremot inte att han

*n*å*, d nyttjanderättshavares handlande, även om fastigheten upplåtits just

for att den:re *kutt ,rtoru en miljöfarlig verksamhet. Enligt motiven blir ägaren

unrrurig bara om han är ekonomiskt engagerad i nyttjanderättshavarens

verksarihet; dit räknas inte ett mer indirekt engagemang, som t.ex- att ägaren

innehar börsnoterade aktier i ett bolag som hyi lokaler av honom for industriellt

ändamåI, eller att han lånat ut pengaitill nyttjanderättshavarens verksamhet'"

Catrine Gerle framhöll att Försvaret är undantaget i vissa fall och fick svar från

Tove Andersson, som hänvisade till undantaget i kapitel 10 avseende väpnad

konfl ikt eller inbördeskrig.

Olle Svensson menade att man kanske kan lägga till i arrendeavtalet att svenska

staten har påtagit sig ett mi§öansvar och Kjell'westberg undrade om försvarets

forsakran ittetusig-sanering var skriftlig och fick svaret att vi har det

dokumenterat genom mail.

Catrine Gerle påpekade att om vi inte tvingar-Försvaret till sanering nu kommer

detta inte att ske fijrrän om 25 år enligt arrendet'

Advokat Lars Gahnström lämnade sedan en redogörelse {iir gången i en

expropriation.Ersättningsfråganblirberoendeavmarknadsvärdetochde
värderinga6or1 go*, i*noå statens forsorg ett värde på mellan 12 och 15 mkr

medan våra ligger pä ettvärde mellan 12 och 42 mkr'

Mats Flodin sade att föreningen ju har varit ute på marknaden och haft högre

bud. Han menade utt o* maä skulle fiilja kommunens princip for forsä§ning så

skulle priset hamna på 180 mi§oner!

Christer Elander omtalade att utgångspunkten enligt Martin ÖUo - biträdande

fastighetsdkektör i kommunen --vid en utarendering av mark är att arrendets

storlek ska baseras på ett uppskattat marknadsvärde av det utarrenderade

området. Det årliga arrendet utgör normait 4 procent av marknadsvärdet'

Kommunen har cirka 4000 arrendeupplåtelser' För att kur-ma hantera

bestämmandet av amendenas storlek har kommunen

Man kan alltid en1i5 Martin Öbo trångå riktvärdena'

generellt sätt vid upplåtelser som omf,attar mer än 10

fastställt vissa riktvärden'
Dessa tillämPas inte heller

ha.

om arrendet ska rnotsvara 4 procent av malknadsvärdet innebär ett årligt

arrende om 1,5 mkr ett värde på Känsö om cirka 37'5 mkr'

Hans Bränning menade att a*astningen skall återinvesteras i samfiilligheten'

M;* Olofssän påpekade att arrendet endast kan användas till åtgärder på.

Ktinsö och fick tili svar av Christer Elander att så åir.fallet men att man borde

ändra i stadgarna så att pengur kan utdelas eller återinvestera§ i samf?illigheten'



§6

§7

Ordforanden ställde nu frågan om s§lrelsens forslag kunde godkänns eller ej och

ansåg att frågan var med ja besvarad men då begärdes votering vitket godkändes

och stämman ajoumerades till klockan 16,00.

Efter viss tidsutdräkt samlades man igen klockan 17.00 och då redogiorde
sekreteraren ftir hur man arbetat tillsammans med justeringsmännen och räknat
fram andelar samt kontrollerat i fastighetsregistret att samtliga medlemmar var

berättigade att rösta. Resultatet visade att25,5'Ä andelar hade röstat ja medan

nejsidans röster kom upp i 17,sYo andelar. Enligt gällande lagstiftning fordras

det 2/3-dels majoritet for beslut om upplåtelse av fast egendom med

nyttjanderätt under mer än fem år. Då äetta inte uppnåddes konstaterades att

ssrelsens forslag till tidigare presenterat arendeavtal och nyttjanderättsavtal ej

godkiints.

Beslöts att stämmoprotokollet skalljusteras snarast och att kopia av protokollet

ssdan som vanligt sätts upp i Brännö Handel (posten) samt läggs ut på

loreningens hemsida.

Då inga övriga fragor forelåg tackade ordöranden for visat intresse och

avslutade mötet.

Brännö dag som ovan

n,/ '^/ /-
y t/.' v'>'t
Nils Ekberg
av stämman vald sel«eterare

Justeras: '*i*; z-j
Mats Flodin Hans Sund6n
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