
 
 

2016-11-25 

Svar på skrivelse från revisorerna 

Avverkning skogsvård 

 

Revisorerna: 

Det har till revisorernas kännedom framkommit att den hantering av avverkning av skog och 

skogsvård har stora brister. 

Svar: 

Det är svårt att avgöra eventuella brister på den mossgallring som gjordes senvintern 2013 med 

hänsyn till rådande väder och underlag vid den exakta tidpunkten. 

Efter klagan från en medborgare gjorde Skogsstyrelsen ett besök i området 2015-03-09. Efter 

Skogsstyrelsens fältbesök framkom det att de fanns vissa brister i förfarandet. Kommunen har tagit 

till sig kritiken och lärt sig av detta. 

Revisorerna: 

Vid efterforskning och konsultation med samhällsbyggnadschefen har framkommit att ärendet ej 

heller föredragits på samhällsbyggnadsnämnden, vilket är ytterst anmärkningsvärt. 

Svar: 

Samhällsbyggnadschefen tar det fulla ansvaret för att ärendet inte föredragits i nämnden vilket 

borde gjorts. Det bör dock påpekas att samtliga politiker som suttit under den relevanta perioden 

känt till ärendet och att ärendet dragits i Kommunstyrelsen. 

Revisorerna: 

Det kan konstateras att efter en besiktning av Skogsstyrelsens minnesanteckningar 2015-03-09 

framkommit att det i mossgallring 2013 på fastigheten Unnaryd 1:11 gjorts en så stor gallring i två 

områden att anmälningsplikt enligt 14§ skogsvårdslagen borde gjorts. 

Svar: 

Samhällsbyggnadsnämnen håller med om att en anmälan borde gjorts vid tillfället och tar till sig 

kritiken. Skogsstyrelsen kommer dock inte att vidta några åtgärder eftersom det eventuella brottet är 

preskriberat. 

 

 

 



 
Revisorerna: 

Av de uppgifter som framkommit i utredningen som gjorts av Skogsstyrelsen kan också konstateras 

att det finns risk att de inneburit ekonomisk förlust för Kommunen. 

Svar: 

Det kan inte konstateras i utredningen om Kommunen gjort en ekonomisk förlust eller dess storlek 

om det nu skulle vara en sådan. 

Revisorerna: 

Vad revisorerna erfarit är det även så att det avtal som upprättats mellan Kommunen och 

skogsentreprenören ej heller följts. 

Svar: 

Samhällsbyggnadsnämnden ser det som Skogsstyrelsen pekat på i sin rapport som en brist hos både 

entreprenören och Kommunen vad gäller det som var avtalat. Eftersom gallringen skedde 2013 och 

fältbesöket var först 2015 är det svårt att avgöra de brister som påpekas i rapporten. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser att både entreprenören och Kommunen dragit lärdom av detta 

ärende men ser inget tydlig och säker koppling till att avtalet inte följts.  

Revisorerna: 

Trots detta arbetar entreprenören fortfarande kvar i Kommunen. 

Svar: 

En ny upphandling är gjord enligt LOU. Endast en entreprenör lämnade anbud vid tillfället.  

 

 

Mats Andresen 

Samhällsbyggnadschef 


