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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Justerares signatur 

Bm §78 

Sammanträdesdatum 
2018-05-21 

Dnr: MMIL.2017.41 

Sida 
2(10) 

427:01 

Beslut enligt miljöbalken om anmäld verksamhet, Scandinavian 
Raceway i Anderstorp, Lövås 8:5 

Ärendebeskrivning 
Gisletorp Lokaler AB har i anmälan som kom in den 21 februari 2017 anmält 
verksamhet på den befintliga motorbanan Scandinavian Raceway i Anderstorp. 

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken ( 1998:808) samt I 
kap. I O § miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 30 kap. 3 § samma 
förordning enligt följande verksamhetskod: 
92.30 C, "permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon" 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-08 
Anmälan den 21 februari 2017 från Gisletorp Lokaler AB 
Komplettering av anmälan den 30 maj 2017 från Gisletorp Lokaler AB 
Komplettering av anmälan den 7 februari 2018 från Gisletorp Lokaler AB 
Komplettering av anmälan den 12 mars 2018 från Gisletorp Lokaler AB 

 
 

 
Yttrande den 17 april 2018 från Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Synpunkter på yttrandena den 23 april 2018 från Gisletorp Lokaler AB 

Förvaltningens förslag i punkt 2 gällande försiktighetsmått: 
2. Träning, tävling, test, trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon
får bedrivas med följande omfattning och begränsningsvärden för ljudnivån från
verksamheten. Ljudnivåerna avser ekvivalent ljudnivå uppmätt under 30 minuter på
anläggningens fasta mätstation eller på den mobila mätstationen vid bostäder.

Antal dagar Leq 30 minuter Leq 30 minuter Tider Veckodagar 
per år Vid förbifart Vid bostäder"' 

4 dagar 98 dBA 80 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag 
09 .00-18.00 lördag - söndag 

12 dagar 85 dBA 65 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag 
09 .00-18.00 lördag - söndag 

6 kvällar 85 dBA 65 dBA 16.00-20.00 måndag - torsdag 

83 dagar 65 dBA 45 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag 
09 .00-18.00 lördag - söndag 

20 dagar 60 dBA 40dBA 08.00-18.00 måndag - fredag 
09 .00-18.00 lördag - söndag 

200 dagar 55 dBA 35 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag 
09 .00-18.00 lördag - söndag 

¾id bostäder för permanent boende och fritidshus, mätt som frifåltsvärden 
med tidsvägning "Fast". 

Förvaltningens förslag i punkt 3 gällande försiktighetsmått: 
3. Träning, tävling, test, trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon
får bedrivas under hela året med undantag för:

Utdragsbestyrkande 
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- påskhelgen (fredag-måndag), pingsthelgen (lördag-söndag) och midsommarhelgen
(fredag-söndag),
- en helg per månad under perioden augusti - mars samt
- tre veckor sammanhängande under juli månad.

Förvaltningens förslag i punkt 8 gällande försiktighetsmått:
8. De begränsningsvärden för ljudnivåer som anges under punkten 2 ska gälla
under en prövotid som omfattar säsongerna 2018 och 2019. Prövotidsutredningen
ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast den 31 december 20 1 9. Under
prövotiden ska metoden att använda ekvivalenta ljudnivåer för kontroll av
verksamheten jämföras med att använda maximala ljudnivåer. Förslag ska lämnas
på hur de olika bullerklasserna med ekvivalent ljudnivå ska kunna kopplas till hur
störande ljudet är för omgivningen. 1 utredningen ska beräknade ekvivalenta
ljudnivåer vid bostäder tas fram. Beräkningarna ska stämmas av med
ljudnivåmätningar vid bostäder. Beräkningar och ljudnivåmätningar vid bostäder ska
utföras av opartisk, sakkunnig person.

Förvaltningens förslag i punkt 9 gällande försiktighetsmått:
9. Ett program över planerad verksamhet inom anläggningen ska finnas tillgängligt
för allmänheten på motorbanans hemsida samt skickas till boende som är bosatta
inom 800 m från motorbanan och till bygg- och miljönämnden. Programmet ska
omfatta hela kalenderåret. Ändringar och uppdateringar i programmet ska skickas
ut till boende och till bygg- och miljönämnden senast 14 kalenderdagar innan
körning påbörjas. Dag som bokats i programmet är förbrukad, även om den inte
utnyttjades den dagen. 1 programmet ska det framgå typ av motorfordon, vilken
del av banan eller depåområdet som ska användas, om det är träning, tävling, test,
trafikutbildning eller allmännyttig körning, vilken tidsperiod verksamhet ska
bedrivas under dagen, ekvivalenta ljudnivåer vid banan respektive vid bostäder
samt vilka perioder som banan inte ska användas enligt punkt 3. 1 programmet som
redovisas till bygg- och miljönämnden ska även namnet på kunden som ska köra på
motorbanan framgå. Ett program som reviderats enligt detta beslut ska skickas in
till bygg- och miljönämnden senast lO kalenderdagar efter beslutsdatumet.

Yrkanden
Magnus Sjöberg (C) yrkar att ändra förvaltningens förslag gällande
verksamhetsdagar och ljudnivåer i punkt 2 gällande försiktighetsmått enligt
följande:

Antal dagar Leq 30 minuter Leq 30 minuter Tider Veckodagar
per år Vid förbifart Vid bostäder*

4 dagar 98 dBA 80 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

12 dagar 85 dBA 65 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

6 kvällar 85 dBA 65 dBA 16.00-20.00 måndag - torsdag

12 dagar 80 dBA 60 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

150 dagar 65 dBA 45 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00- 18.00 lördag - söndag

75 dagar 60 dBA 40 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

J usterares signatur - Utdragsbestyrkande
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Ordförande Nicias Palmgren (M) yrkar att ändra förvaltningens förslag i punkt 3,
stycket “tyst en helg per manad under perioden augusti — mars” till dock minst en
helg/månad tyst under hela året samt en sammanhängande tyst period om
3 veckor under juli månad samt yrkar att under 2018 minskas antal dagar med
25 % då säsongen redan påbörjats.

Ordföranden Niclas Palmgren (M) yrkar vidare att ändra förvaltningens förslag i
punkt 8, till att de begränsningsvärden för ljudnivåer som anges under punkten 2
ska gälla under en prövotid om endast 1 år, endast säsongen 2018.

Lukas Yassin (MP) yrkar bifall till Niclas Palmgrens andra yrkande om prövotid
om endast 1 år.

Frank Josefsson (5) yrkar att ändra förvaltningens förslag gällande ekvivalent
ljudnivå uppmätt under 30 minuter till 60 minuter.

Frank Josefsson (S) yrkar bifall till Nicias Palmgrens första yrkande, avslag på
Niclas Palmgrens andra yrkandet angående prövotiden 1 år samt i övrigt enligt
förvaltningens förslag.

Elisabeth Johansson (C) yrkar att förändra i punkt 9 att e-post ska skickas för
meddelande om ändring av programmet. Till kommun behöver inte namn på
kund anges, dock ska omfattning av körningen göras samt vilken typ av fordon.

Johanna Wärme (5) yrkar att ändra i punkt 9 att dag som man tvingas boka av på
grund av Force Majeure kan återfås efter prövning av bygg- och miljönämnden.

Magnus Sjöberg (C) yrkar bifall till Niclas Palmgrens första yrkande, Frank
osefssons yrkande, Elisabeth Johanssons yrkande, johanna Wärmes yrkande

samt i övrigt förvaltningens förslag.

Ordförande Niclas Palmgren (M) yrkar bifall till Magnus Sjöbergs yrkande, Frank
J osefssons yrkande, Elisabeth Johanssons yrkande, Johanna Wärmes yrkande
samt i övrigt förvaltningens förslag.

Lukas Yassin yrkar även bifall till Nicias Palmgrens första yrkande, Magnus
Sjöbergs yrkande, Frank Josefssons yrkande, Elisabeth Johanssons yrkande,
Johanna Wärmes yrkande samt i övrigt förvaltningens förslag.

Frank Josefsson (S) yrkar bifall till Magnus Sjöbergs yrkande, Elisabeth Johanssons
yrkande, Johanna Wärmes yrkande samt i övrigt förvaltningens förslag.

Elisabeth Johansson (C) yrkar bifall till Magnus Sjöbergs yrkande, NicIas Palmgrens
första yrkande, Frank Josefssons yrkande, Johanna Wärmes yrkande samt i övrigt
förvaltningens förslag.

Johanna Wärme (5) yrkar bifall till Magnus Sjöbergs yrkande, Niclas Palmgrens
första yrkande, Frank Josefssons yrkande, Elisabeth Johanssons yrkande samt i
övrigt förvaltningens förslag

Eva Eliasson (S), Patric Bergman (M), Ulf Poulsen (SD) yrkar bifall till Magnus
Sjöbergs yrkande, Niclas Palmgrens första yrkande, Frank Josefssons yrkande,
Elisabeth Johanssons yrkande, Johanna Wärmes yrkande samt i övrigt
förvaltningens förslag förslaget.

Ju sterares signatu r(\(j \/1 Utd ragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Magnus Sjöbergs yrkande och finner att
yrkandet antas.

Ordföranden ställer proposition på Frank Josefssons yrkande gällande
uppmätningstid gällande ekvivalent ljudnivå och finner att yrkandet antas.

Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens första yrkande gällande tyst
period samt minskning av antal dagar under 2018 och finner att yrkandet antas.

Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens andra yrkande angående
prövotiden 1 år och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Johanssons yrkande och finner att
yrkandet antas.

Ordföranden ställer proposition påjohanna Wärmes yrkande och finner att
yrkandet antas.

Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningen förslag i övrigt och
finner att nämnden antar det.

Skäl till beslut
Betydande miljöpåverkan
Anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder som avses i 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen ska prövas särskilt enligt 26 a § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 1 26 a § görs en hänvisning till
miljöbedömningsförordningen (2017:966) som trädde i kraft den 1 januari 20 18.
Prövningen görs därför enligt den äldre bestämmelsen som hänvisar till de
kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Hänvisning till kriterierna görs inom parentes
nedan.

Enligt anmälan bedöms 45 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostäder motsvara
verksamhet med ljudtoppar på upp till 60 dBA maximal ljudnivå. Det skulle i så fall
innebära att den anmälda omfattningen är 62 dagar och 8 kvällar som har
ljudnivåer över Naturvårdsverkets riktvärden för motorbanor.

Bullret kommer att påverka ett relativt stort geografiskt område och många
personer som bor runt om motorbanan kan komma att bli störda av buller från
verksamheten.

Det finns värdefulla våtmarker, ett naturvårdsområde och en nyckelbiotop inom
det område som påverkas av buller. Anderstorps Stormosse är naturreservat och
Natura 2000-område och har bl.a. ovanligt många häckande vadarfåglar.
Fågelarterna trana, grönbena, ljungpipare och orre utgör grund för utpekande av
området.

Med hänvisning till de bullerstörningar som kommer att uppstå (le), den befintliga
miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade (2c) samt effekternas
omfattning (3a) görs bedömningen att den anmälda verksamheten ska antas
medföra betydande miljöpåverkan och att föreläggande om att ansöka om tillstånd
ska meddelas.

J usterares signatur Utdragsbestyrkande
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1 detta ärende har bedömningen inte omfattat att ta ställning till behovet av att
ansöka om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Det är länsstyrelsens som har
tillsynen över den bestämmelsen.

Buller
Det finns svårigheter med att använda maximal ljudnivå vid bostäder som
begränsningsvärde och det bedöms därför vara av intresse att utreda möjligheten
att använda ekvivalent ljudnivå som kontrollmetod. Motorbanan har installerat ny
utrustning som gör det enklare att kontrollera ljudet från motorbanan vid förbifart
och att kunna stoppa körningen innan gränsen för den ekvivalenta ljudnivån
uppnåtts.

Det är viktigt att under prövotiden utreda hur de olika bullerklasserna med
ekvivalent ljudnivå ska kunna kopplas till hur störande ljudet är för omgivningen.
Bedömningen är att ekvivalent ljudnivå kan användas som begränsningsvärde för
buller från verksamheten under en prövotid som omfattar säsongerna 201 8 och
2019.

Under prövotiden ska även beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder tas fram.
Beräkningarna ska stämmas av med ljudnivåmätningar vid bostäder. Beräkningar
och ljudnivåmätningar vid bostäder ska utföras av opartisk, sakkunnig person.

Verksamhetens omfattning
Enligt anmälan bedöms 45 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostäder motsvara
verksamhet med ljudtoppar på 60 dBA maximal ljudnivå. Det skulle i så fall
innebära att den anmälda omfattningen är 62 dagar och 8 kvällar som har
ljudnivåer över Naturvårdsverkets riktvärden för motorbanor. Tillståndet 20 12
och mark- och miljödomstolens dom den 7 februari 20 1 8 har omfattat sammanlagt
22 dagar med maximala ljudnivåer över 60 dBA.

Bedömningen är att den anmälda omfattningen medför en för stor bullerpåverkan
för de omgivande bostäderna och naturmiljön. Verksamheten begränsas till
sammanlagt 34 dagar med ljudnivåer som motsvarar maximal ljudnivå över 60 dBA
vid bostäder. Ljudnivåerna ska avse ekvivalent ljudnivå uppmätt under 60 minuter.

Bedömningen är att dragracing inte ska tillåtas under tiden fram tills ett nytt
tillstånd trätt i kraft.

Mot bakgrund av att viss verksamhet inte kan bedrivas utan avsteg från
Naturvårdsverkets riktvärden för buller görs bedömningen att dessa avsteg
behöver kompenseras med helt tysta perioder. Verksamhet med upp till 55 dBA
maximal ljudnivå under de tysta perioderna medges inte. Det bedöms även
motiverat att utöka antalet tysta perioder jämfört med de som anmälts.

Kontroller
Målsättningen bör vara att kontrollerna gör att man kan reglera körningen så att
begränsningsvärdet inte överskrids. Om ljudnivåerna vid kontroll med den fasta
mätstationen överskrider begränsningsvärdena i tabellen ska verksamheten
omedelbart avbrytas och åtgärder vidtas. Om överskridande av ljudnivåer inträffar
vid mer än ett tillfälle under samma dag ska verksamheten avbrytas för resten av
dagen.

Redovisning av program
Det är viktigt för grannarna att i god tid veta vilken verksamhet som kommer att
bedrivas. Krav ställs därför på att ändringar och uppdateringar i programmet ska

j usterares signatur Utd ragsbestyrkande
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skickas via e-post senast 14 kalenderdagar innan körning påbörjas. Dag som bokats
i programmet är förbrukad, även om den inte utnyttjades den dagen. Dag som man
tvingas boka av på grund av Force Majeure kan återfås efter prövning av bygg- och
miljönämnden.

Dagvatten
Dagvatten från verksamheten släpps ut på flera ställen runt om banan.
Bedömningen är att det är mycket svårt att utreda dagvactnets sammansättning
genom provtagning. De skyddsåtgärder som beskrivits i anmälan bedöms vara
tillräckliga.

Övriga frågor
Bygg- och miljönämnden ska enligt 2 kap. 7 § mil jöbalken göra en
rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder. Bedömningen är att det är orimligt att i detta
ärende ställa de krav som beslutet innebär.

Bedömningen är att det är angeläget att den åtgärd samt de försiktighetsmått som
beslutats ska gälla omgående för verksamheten. Därför ska beslutet gälla
omedelbart enligt 26 kap. 26 § miljöbalken, även om det överklagas.

Grund för föreläggandet
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 § miljöbalken (1998:808) samt
2 kap. 3 § samma lag och 26 a § förordningen om mil jöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899)

Besi utsunderlag
Protokoll 20 18-05-07 - Bmau §71
Tjänsteskrivelse Granskning till Bm 20 18-05-21 _SN
Utredning C-anmälan Ärendebeskrivning

Yttrande från Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen
Protokoll 20 18-05-03 - Bmau §69_Yttrande till mark- och miljödomstolen
Beslut från Mark-och miljödomstolen

Bygg- och miljönämnden beslutar

att den anmälda verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan
och beslutar att förelägga Gisletorp Lokaler AB, org.nr. 556090-7734, att
ansöka om tillstånd för verksamheten. Ansökan om tillstånd ska ha lämnats
in senast den 28 december 2018.

förelägga Gisletorp Lokaler AB, org.nr. 556090-7734, om följande
försiktighetsmått som ska gälla för verksamheten under tiden fram tills ett
nytt tillstånd trätt i kraft.

j usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Antal dagar Leq 60 minuter Leq 60 minuter Tider Veckodagar
per år Vid förbifart Vid bostäder*

4 dagar 98 dBA 80 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00- 18.00 lördag - söndag

12 dagar 85 dBA 65 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

6 kvällar 85 dBA 65 dBA 16.00-20.00 måndag - torsdag

12 dagar 80 dBA 60 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

150 dagar 65 dBA 45 dBA 08.00- 18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

75 dagar 60 dBA 40 dBA 08.00-18.00 måndag - fredag
09.00-18.00 lördag - söndag

*vid bostäuer för permanent boende och fritidshus, mätt som frifältsvärden
med tidsvägning “Fast”.

För år 20 1 8 ska 25 % av samtliga antal dagar räknas som förbrukade från
beslutsdatumet.. Fortsättningsvis gäller antal dagar per kalenderår.

3. Träning, tävling, test, trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon
får bedrivas under hela året med undantag för:
- påskhelgen (fredag-måndag), pingsthelgen (lördag-söndag) och midsommarhelgen
(fredag-söndag),
- tre veckor sammanhängande under juli månad samt
- minst en helg (lördag-söndag) per månad. Helger som ingår i perioderna ovan får
räknas som sådan helg.

4. Kontroll av ljudnivåer med fast mätstation placerad vid banan ska ske
kontinuerligt vid verksamhet på motorbanan. Kontroll av ljudnivåer vid närmaste
bostäder ska utföras enligt verksamhetens rutiner för egenkontroll.

5. Uppmätta ljudnivåer ska sparas och mätserierna ska kunna redovisas som
kurvor för hela mätperioden. Ljudet ska spelas in under hela mätperioden.
Ljudnivåtrigger för ljudinspelning får användas.

6. Resultaten från ljudnivåmätningar vid förbifart samt vid omgivande bostäder
ska redovisas i en rapport till bygg- och miljönämnden senast två veckor efter
utförd mätning. Uppgifter om mätpunkt, vindhastighet, vindriktning, typ av fordon
och antal fordon som körde samtidigt under mätperioden ska redovisas.

7. Om ljudnivåerna vid kontroll med den fasta mätstationen överskrider de värden
som anges i punkt 2 ska verksamheten omedelbart avbrytas och åtgärder vidtas.
Om överskridande av Ijudnivåer inträffar vid mer än ett tillfälle under samma dag
ska verksamheten avbrytas för resten av dagen. Bygg- och miljöförvaltningen ska

J usterares signatur Utdragsbestyrkande
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1. Träning, tävling, test, trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon
får ske inom de verksamhetsytor som anmälts med undantag för dragracing som
inte tillåts.

2. Träning, tävling, test, trafikutbildning och allmännyttig körning med motorfordon
får bedrivas med följande omfattning och begränsningsvärden för ljudnivån från
verksamheten. Ljudnivåerna avser ekvivalent ljudnivå uppmätt under 60 minuter på
anläggningens fasta mätstation eller på den mobila mätstationen vid bostäder.
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informeras om inträffade överskridanden och vidtagna åtgärder i samband med
sådana avbrott.

8. De begränsningsvärden för ljudnivåer som anges under punkten 2 ska gälla
under en prövotid som omfattar säsongerna 2018 och 2019. Prövotidsutredningen
ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast den 31 december 2019. Under
prövotiden ska metoden att använda ekvivalenta ljudnivåer för kontroll av
verksamheten jämföras med att använda maximala ljudnivåer. Förslag ska lämnas
på hur de olika bullerklasserna med ekvivalent ljudnivå ska kunna kopplas till hur
störande ljudet är för omgivningen. 1 utredningen ska beräknade ekvivalenta
ljudnivåer vid bostäder tas fram. Beräkningarna ska stämmas av med
ljudnivåmätningar vid bostäder. Beräkningar och ljudnivåmätningar vid bostäder ska
utföras av opartisk, sakkunnig person.

9. Ett program över planerad verksamhet inom anläggningen ska finnas tillgängligt
för allmänheten på motorbanans hemsida samt skickas ut via e-post till boende
som är bosatta inom 800 m från motorbanan och till bygg- och miljönämnden.
Programmet ska omfatta hela kalenderåret. Ändringar och uppdateringar i
programmet ska skickas ut via e-post till boende och till bygg- och miljönämnden
senast 14 kalenderdagar innan körning påbörjas. Dag som bokats i programmet är
förbrukad, även om den inte utnyttjades den dagen. Dag som man tvingas boka av
på grund av Force Majeure kan återfås efter prövning av bygg- och miljönämnden.
1 programmet ska det framgå omfattning av körningen, typ av fordon, vilken del av
banan eller depåområdet som ska användas, om det är träning, tävling, test,
trafikutbildning eller allmännyttig körning, vilken tidsperiod verksamhet ska
bedrivas under dagen, ekvivalenta ljudnivåer vid banan respektive vid bostäder
samt vilka perioder som banan inte ska användas enligt punkt 3. Ett program som
reviderats enligt detta beslut ska skickas via e-post till bygg- och miljönämnden
senast lO kalenderdagar efter beslutsdatumet.

lO. Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras och hanteras så att spill och
läckage inte förorenar omgivningen. Flytande kemiska produkter och flytande farligt
avfall ska förvaras inom invallning som rymmer minst den största behållaren samt
lO % av övrig lagrad volym. Om förvaringen sker utomhus ska invallningen förses
med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten.

1. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl märkta och emballerade
samt på så sätt att åtkomst förhindras för obehöriga.

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken 26 kap. 26 § att detta
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Bygg- och miljönämndens beslut den 28 april 2016, § 98, 99, 100 och 101,
gällande anmälningsärendena från SRW Anderstorp AB och Anderstorp Racing
Club upphävs.

Beslut om avgift för handläggningen av anmälan meddelas i ett separat beslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga formu lär 1.

Bilaga:
Formulär “Hur man överklagar”

j usterares signatur() Utdragsbestyrkande
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J usterares signatur j) Utdragsbestyrkande




