
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 11   

 Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2016-10-19   

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Nya kommunhuset Torsås 2016-10-19 kl 17.15-19.00 
      
Beslutande Hans Larsson S, ordförande 
 Kerstin Ahlberg, S 
 Agneta Eriksson, S 

Bengt Rydahl, M 
Mikael Nilsson, MP, tjg § 56-60, 62 , ej tjg § 61 
Lisa Klasson, MP 
Nils Gustling, C 
Anita Petersson, C 
Per-Olov Karlsson, SD 
Tommie Sigvardsson (S), ej tjg ers § 56-60,62, tjg ers § 61 
Kjell Mattsson (KD), ej tjg ers 
Ingemar Larsson (S), ej tjg ers 

 
Övriga deltagande 

 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 
Kristina Strand, sekreterare 
Hanna Gustafsson, miljöinspektör, § 56, 58 

  
  
Utses att justera Kerstin Ahlberg 
  

Justeringens    Nya kommunkontoret, 2016-10-24 
plats och tid  
 
Underskrifter   ..............................................................................................................Paragrafer Sekreterare       Paragrafer  56-62 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
   ..............................................................................................................  Hans Larsson  

 Justerande  

   .................................................................................................................................................................   Kerstin Ahlberg 

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bygg- och miljönämnden    

Sammanträdesdatum 2016-10-19    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-10-19 Datum för anslags 
nedtagande 

   2016-11-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret    lol 

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 56-62 
 
§ 56 Information – tillsyn skrotverksamhet Slätafly 
§ 57 Anmälan delegationsbeslut september 2016 
§ 58 Ny riskklassning Emnabo, godkännande 
§ 59 Strandskydd xxxxxxx 
§ 60 Avslag bostadsanpassning 
§ 61 Miljöpris 2016 
§ 62 Mål för 2017, information 
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BMN § 56/16 
Information 
 
Tillsyn av skrotverksamhet i Slätafly 
Tillsynsärende pågår av skrotverksamhet på Slätafly 2:43 och 2:35. 
Avstädning av skrot och avfall pågår eftersom verksamheten ska upphöra. 
Olika alternativ för att tillse att markundersökningar genomförs 
presenterades för nämnden. 
 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar 
Att notera informationen. 
 
------------------- 
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BMN § 57/16  Dnr 2016BMN129 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för tiden 160901-0930 redovisas, enligt aktbilaga. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
------------------- 
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BMN § 58/16 Dnr 2016BMN707 
Ny riskklassning för Emnabo grundvattenförorening 
 
Bakgrund 
Alla potentiellt och konstaterat förorenade objekt riskklassas enligt 
Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Riskklassningarna för alla objekt 
sammanställs i en databas hos länsstyrelsen och används bland annat som 
utgångspunkt när varje länsstyrelse upprättar sin lista över länets mest 
prioriterade, förorenade områden samt den regionala planen för arbete med 
förorenande områden. Prioriteringslistan revideras och lämnas till 
Naturvårdsverket i oktober varje år och används där som underlag för 
beslut om statligt finansierade efterbehandlingsåtgärder. 
 
Objektet Emnabo grundvattenförorening har sedan år 2002 haft riskklass 1 
(mycket stor risk) i länsstyrelsens databas. Den höga riskklassen har gjort att 
Emnabo-objektet förekommer på länsstyrelsens lista över länets mest 
prioriterade förorenade områden. 

  
Handlingar i ärendet 
MIFO-blanketter A-F för objektet Emnabo grundvattenförorening. 

Reviderade 2016-10-18. 

 
Ärendet 
Med anledning av den uppdaterade huvudstudien i Emnabo som 
färdigställdes år 2015 så har risken för miljö och människors hälsa 
omvärderats. Detta baserat på framförallt föroreningshalter, spridning och 
nya föreslagna riktvärden. Enligt huvudstudien så finns inte längre några 
tydliga risker för människors hälsa och efterbehandlingsåtgärder är inte 
längre motiverade. Istället ska ett kontrollprogram tas fram under hösten 
som syftar till att under en 10 årsperiod övervaka att riskbilden inte 
förändras. 
 
Det bedöms missvisande att Emnabo-objektet har riskklass 1 i 
länsstyrelsens databas och att det förekommer på listan över länets mest 
prioriterade områden. Det är bygg- och miljönämndens ansvar att uppdatera 
riskklassningen och lämna över den till länsstyrelsen. En ny riskklassning 
enligt MIFO har genomförts av DGE Mark och Miljö genom revidering av 
befintliga MIFO- blanketter A till F ( Jens Johannisson 2016-10-18). Den 
nya föreslagna riskklassen är 2 (hög risk). 
 
 Den nya riskklassningen måste vara länsstyrelsen tillhanda under oktober 
för att korrigeringen ska komma med till 2017-års prioriteringslista som ska 
skickas till Naturvårdsverket. 
 
 
Forts 
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BMN § 58/16 forts 
 
Beslutsmotivering 
Halterna av MCPA har minskat sedan det upptäcktes för 16 år sedan. 
Sannolikt genom en kombination av nedbrytning och utspädning. Ett nytt 
riktvärde räknades fram i den uppdaterade huvudstudien som bygger på 
nyare vetenskapliga rön än det som WHO använder. I förhållande till detta 
riktvärde bedöms inga tydliga risker för människors hälsa finnas. Riktvärdet 
för ytvatten är lägre men inga halter har uppmätts i ytvatten, dock har 
endast två prover tagits. 
 
Riskklassen bör sänkas då inga tydliga risker längre kan ses för människors 
hälsa. Riskklass 2 är dock motiverad då fullständig kontroll på föroreningen 
inte föreligger och då de högsta halterna fortfarande har potential att vara 
hälsofarliga och skada miljön. 
 
En fortsatt miljökontroll över området och i brunnar nedströms området är 
motiverat på grund av den konstaterade spridningen. Kontrollprogram tas 
fram under hösten år 2016. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg och miljönämnden samtycker till den nya riskklassningen för Emnabo 
grundvattenförorening.  
 
Riskklassningen översänds till länsstyrelsen. 
 
 
--------------------- 
 
Bilagor: 
MIFO-blanketter A-F för Emnabo grundvattenförorening, reviderade 2016-
10-18 
 
 
Sändlista: 
Länsstyrelsen Kalmar län (beslut och MIFO-blanketter digitalt) 
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BMN § 59/16 Dnr 2016BMN507 
Laduryd 1:5 
Strandskydd  
 
Bakgrund 
Laduryd lantbruk AB planerar att på fastigheterna Laduryd 1:5 och 1:21 
anlägga en anläggning för djuruppfödning. Platsen är idag helt obebodd och 
vald utifrån att verksamheten, av djurskyddsskäl, behöver vara avskild och 
belägen i produktionsskog. Cirka åttio meter från den föreslagna 
tomtplatsavgränsningen finns ett dike/vattendrag.  

 
Ärendet 
Strandskyddsdispens krävs inte för byggnation vid ett sedvanligt dike men 
kan krävas för ett dike som fungerar som ett vattendrag. 
Det aktuella diket är enligt uppgift handgrävt av en släkting till sökande. 
Diket saknas på äldre kartor. Någon dikessamfällighet finns inte inom 
området. Besök på plats har gjorts. Vid detta tillfälle var diket helt torrlagt. 
Platsen är kringgärdad av tät produktionsskog och rekreationsvärden liksom 
djur- och växtliv är mycket begränsade.  
 

Beslutsmotivering 
Enligt miljöbalkens 7kap 13§ Miljöbalken avser strandskyddslagstiftningen 
platser vid hav, insjöar och vattendrag men inte vid diken. Detta framgår 
även av rättsfall såsom M 10756–14. 
Den inkomna ansökan om strandskydd avser ett dike. Ärendet avskrivs 
därmed utan vidare handläggning. 

 
Lagstöd 
7kap 13-14§ Miljöbalken. 7§ förvaltningslagen. 

 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
Att avvisa ansökan utan vidare handläggning. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
Länsstyrelsen 
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BMN § 60/16 Dnr 2016BMN633 
Övraby 1:50 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendet 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom till bygg- och 
miljönämnden den 31 augusti 2016.  
Sökande bor ensam i en marklägenhet med tre trappsteg upp till entré- och 
altandörr. 
Den sökande har gång- och balanssvårigheter. 
Ansökan gäller underhåll för entrétrappa där nedersta steget är i dåligt skick, 
handtag till trappa på baksidan av bostaden och handtag till förråd med ett 
högt insteg.  
 
Besök på plats den 13 september 2016 konstaterades att entrétrappan är i 
dåligt skick och behöver underhåll. Trappan på baksida saknar ledstänger 
helt. 
Underhåll av entrétrappa och montering av ledstång till trappa på baksidan 
av bostaden ska åtgärdas av TBAB. 
 
Bygg- och miljönämnden kommunicerar avslag den 22 september 2016 till 
att bevilja bostadsanpassning om att montera handtag till förråd med högt 
insteg. 
Sökande gavs möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 10 
oktober 2016.  
Inga synpunkter till avslag bostadsanpassning inkom. 

 
Beslutsmotivering 
Anledningen till att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag är att 
förrådsbyggnad inte räknas som en primär boendefunktion. 
Som primära boendefunktioner räknas att ta sig inom respektive till och 
från bostaden, att laga mat, äta, sova, vila, sköta sin hygien, tvätta m.m. 
Åtkomst av förråd betraktas som sällanaktivitet som man bör kunna få hjälp 
med. 

 
Lagstöd 
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m  
6 § bostadsanpassning lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens 
fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag 
lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara 
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av 
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.  

 
Forts 
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BMN § 60/16 forts 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
Att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag om att montera handtag till förråd 
med ett högt insteg enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 
 m m 6 §. 
 
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bifogad besvärshänvisning. 
 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
xxxxxxxxxxxxxxx delgivningskvitto besvärshänvisning 
TBAB, Box 503, 385 25 Torsås för kännedom 
Arbetsterapeuterna, Hälso- och sjukvårdsenheten för kännedom 
Akten 
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BMN § 61/16 Dnr 2016BMN705 
Miljöpris 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden delar varje år ut 10 000 kronor som syftar till att 
främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och 
naturvården. Priset avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de 
som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun. 
Under 2015 delades inget pris ut och bygg- och milönämnden beslutade då 
att dubbla summan 2016, till 20 000 kronor. 
 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 2016 ge priset 
till Naturskyddsföreningen i Torsås (5 000 kr) samt till deras arbete med 
projektet Natursnokarna (5 000 kr) och till Ralf Johansson, Magnus 
Svensson och Bertil Aspernäs (delar på 10 000 kr). 
 

Motivering 
Naturskyddsföreningen: 
Miljöpriset tilldelas Naturskyddsföreningen i Torsås för sitt trägna arbete 
för en friskare natur och miljö genom lokala aktiviteter. Särskilt 
uppmärksammas arbetet med projektet ”Natursnokarna” där syftet är att 
öka barns glädje och kunskap om naturen. 
 
Ralf Johansson, Magnus Svensson och Bertil Aspernäs: 
Miljöpriset tilldelas Ralf Johansson, Magnus Svensson och Bertil Aspernäs 
för sitt gemensamma engagemang och arbete för att minska den negativa 
påverkan på miljön, speciellt vattenfrågor ligger dem varmt om hjärtat. 
Tillsamman bildar Ralf, Magnus och Bertil en framgångsrik, kunnig och 
drivande enhet, både som ideella krafter i vattenrådet, medlemmar i olika 
utvecklingsprojekt samt som kommuninvånare. De kommer med idéer, är 
delaktiga i realiserande av idéer samt att deras engagemang ger många 
positiva effekter för vårt samhälle och vår landsbygd. 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Jäv 
Mikael Nilsson (MP) deltar ej i handläggning av ärendet p g a jäv. 
 
-------------------------- 
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BMN § 62/16 
Bygg- och miljönämndens mål/uppdrag 2017 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag till nämnderna inför kommande målarbete. 
 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar  
Att notera informationen samt att besluta om målför bygg- och 
miljönämnden vid novembersammanträdet. 
 
------------------ 

 


