Anmälarens uppgifter i sidhuvud

ANMÄLAN

Datum

Diarienummer

E-postadress
miljobrott.syd@polisen.se
Adress
Polismyndigheten Region Syd - Utredningsenheten, Specialstraffrätt - 205 90 MALMÖ
•

Ta kontakt med åklagaren direkt när det gäller allvarliga misstänkta brott. Eventuellt
kan det behövas snabb aktion för att säkra bevis.

•

Komplettera fortlöpande till Polismyndigheten med nya utredningsuppgifter,
tillsynsarbete, beslut m.m. som är kopplade till åtalsanmälan.

•

Sekretess är av stor vikt i en utredning – det bör respekteras av samtliga inblandade
myndigheter. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

•

ALL DOKUMENTATION ÄR AV STORT VÄRDE.

Anmälan enligt 26 kap 2 § miljöbalken
Myndighet som gör anmälan

Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Organisationsnummer

212000-0662

Kontaktperson, kontaktuppgifter
(om inte det anges i formulärhuvudet)
Anmälarens diarienummer

Lars Jeppesen
Mikael Nilsson
MIL.2019.4781

Förslag till brottsrubricering enligt 29 kap. Kryssa för lämplig rubricering och ta bort resten
miljöbalken
Miljöbrott (29:1)
Brott mot områdesskydd (29:2)
Förseelse mot områdesskydd (29:2a)
Artskyddsbrott (29:2b)
Miljöfarlig kemikaliehantering (29:3)
Otillåten miljöverksamhet (29:4)
Försvårande av miljökontroll (29:5)
Bristfällig miljöinformation (29:6)
29:8, punkt >>
29:9, punkt >>
Obs, Nedskräpning (29:7) Anmäls till lokalpolis
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Överträdelse enligt lag, förordning eller
föreskrift. Ange aktuellt lagrum
(underlättar för åklagare/polis)
Beslut om miljösanktionsavgift (ange om
MSA har eller kommer att beslutas)

Ja, punkt >> Datum: >>
Eventuellt (inte klart i nuläget)
Nej, omfattas inte av MSA
Nej, MSA tas inte ut av särskilda skäl

Behov av skyndsam handläggning?
(Om Ja, ange motivering)

Ja
Nej

Har något vite utdömts?

Nej

Om ja i så fall på grund av vad?
Har polispatrull varit på plats?
(för att undvika dubbelregistrering och
för samordning av uppgifter)

Beskrivning av gärning
Datum/tidsperiod för överträdelsen
Har liknande överträdelse eller annat
miljöbrott skett vid tidigare tillfälle?
(ange ungefärlig tidpunkt)
Brottsplats (bifoga kartskiss, fotografier
etc)

Ja.
Nej

21/2-2020
Ej känt
Ja, >>
Målajord 6:1, Växjö kommun

Adress
Fastighetsbeteckning

Målajord 6:1

Kommun

Växjö kommun

Beskrivning av överträdelsen med utgångspunkt från brottsrubriceringen
Anläggningsarbeten har påbörjats för tre vindkraftverk på fastigheten Målajord 6:1 trots att
ekonomisk säkerhet inte har godkänts av MPD i enlighet med tillståndet.
När och hur Länsstyrelsen/kommun uppmärksammades på överträdelsen
Besök på fastigheten Målajord 6:1 fredag den 21/2-2020

Risk för skada - konsekvenser för människors hälsa eller miljön

Anmälarens uppgifter i sidhuvud

Bevissäkring (ange vilka bevis som finns att tillgå, vem som uttagit prov etc)
Telefonsamtal 26/2-2020 med MPD som bekräftar att ekonomisk säkerhet inte finns
godkänd av MPD ännu för alla tre verken i enlighet med tillståndet
Fotografier från platsen tagna 21/2-2020 som visar att anläggningsarbeten påbörjats till alla
tre verken.

Misstänkt gärningsman
Verksamhetsutövare
(anläggningsnamn/namn)
Organisations-/personnummer
Besöksadress
Postadress
Postnummer och ort
VD
Kontaktperson
E-post
Telefon
Mobiltelefon
Telefax

Målajord vindkraft AB
559171-2525
BayWa r.e. AB, Frihamnsallén 8
211 20 Malmö
Jonas Palm, BayWa r.e. AB
jonas.palm@baywa-re.com
040-6941893
0795-859891

Gällande tillstånd
Typ av verksamhet och klassificering
Tillstånd för vindbruksanläggning
Tillstånd
Prövningsskäl (typ av ”tillstånd” som
erfordras)

Beslutsdatum
Prövningsmyndighet
Tillsynsmyndighet

Finns
Saknas
Behövs ej (kan erfordras anmälan, samråd etc)
Tillstånd miljöfarlig verksamhet
Anmälningsplikt
Tillåtlighet (t.ex. 17 kap. MB)
Godkännande
Dispens (t.ex. 7 kap. MB)
Samråd (t.ex. 12 kap 6 § MB)
Medgivande
30/11-2017
MPD
Växjö kommun, Miljö-och
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Handläggare hos tillsynsmyndigheten
(namn, titel)

____________________________

hälsoskyddsförvaltningen
Lars Jeppesen & Mikael Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

____________________________

Underskrifter
Bilagor
Ange vilka bilagor som bifogas, ange inte ”Handlingar i ärendet” utan dela upp dem.
e-post: en logiskt namnad bilaga per bifogad fil
Bilaga 1 - Kartbilder
Bilaga 2 - Fotografier

