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Plats och tid Nya kommunhuset Torsås 2017-02-15 kl 17.15-18.15 
      
Beslutande Hans Larsson (S), ordförande 
 Agneta Eriksson,( S) 

Kerstin Ahlberg, (S) 
Bengt Rydahl, (M) 
Mikael Nilsson, (MP) 
Lisa Klasson, (C) 
Per-Olov Karlsson, (SD) 
Kjell Mattsson, (KD) ers för Anita Petersson, (C) 
Östen Barrdahl (C) ers för Nils Gustling, (C) 
Ingemar Larsson, (S) ej tjg ers 
 

 
Övriga deltagande 

 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef 
Kristina Strand, sekreterare 
 

  
Utses att justera Östen Barrdahl 
  

Justeringens    Nya kommunkontoret, 2017-02-17 
plats och tid  
 
Underskrifter   ..............................................................................................................Paragrafer Sekreterare       Paragrafer  8-14 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
   ..............................................................................................................  Hans Larsson  

 Justerande  

   .................................................................................................................................................................   Östen Barrdahl 

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bygg- och miljönämnden    

Sammanträdesdatum 2017-02-15    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2017-02-20 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-03-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret    lol 

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 8-14 

    
   Upprop 
  Val av justerare 
 § 8 Informationsärenden 

  § 9 Anmälan delegationsbeslut januari 2017 
§ 10 Medborgarförslag, ekologisk kompensation beredning av 

muddring Bergkvara småbåtshamn 
§ 11 Tillsysnplan/behovsutredning 2017 
§ 12 Strandskyddsärende, Kvilla 4:24 
§ 13 Strandskyddsärende, Hulekvill 1:7 
§ 14 Ekonomisk redovisning 2016 
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BMN § 8/17 
Informationsärenden 
 
Avloppsärende 
Kronofogden har hört av sig gällande pluggning av avlopp. 
Inom närmaste veckorna kommer Fastighetsägaren få ett fastställt datum, 
när pluggningen kommer att ske. 
 
Nytt projekt – Vik för Vik 
Länsstyrelserna längs med Östersjön samverkar och står för kostnaderna för 
att ta fram underlag för små vikar ut med kusten med fokus att minska 
övergödning med effektiva och kostnadseffektiva åtgärder. Viken vid 
Grisbäckens mynning har valts ut, ev kommer även området vid Kärrabo 
nedanför badudden också att ingå. Startas upp för vår del torsdag 16/2. 
Vattenrådet och kustmiljögruppen deltar med lokalkännedom och 
engagemang 
 
Magasinering och fördröjning  
Nu börjar vi med pappersarbetet för att kunna  anlägga 
bryggor/bro/spänger vid Kyrkans parkering samt vid gölen. Anläggandet 
görs av Tekniska. 
 
Grisbäcken steg 2  
Info möte 26/1, nu letar vi nya intressenter och lämpliga platser för fler 
åtgärder. Uppföljningen av strukturkalkningen har visat på positiva effekter 
gällande bränsleförbrukning, läglighetseffekten.  
 
Vattenrådet 
En offert är ute just nu för vattenrådens räkning gällande att ta fram en film 
om vattenråden i länet samt en utbildning hur vi kan filma på ett enkelt och 
”proffsigt” sätt med våra plattor och mobiltelefoner.  
Vattendragsvandring 17/4 (annandagpåsk) fokus genomförda åtgärder. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar informationen. 
 
-------------------------
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BMN § 9/17 Dnr 2017BMN32 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för tiden 170101-170131 redovisas, enligt aktbilaga. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
------------------- 
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BMN § 10/17 Dnr 2016BMN809 
Medborgarförslag - Ekologisk kompensations som 
komplement vid beredning av muddring i Bergkvara 
småbåtshamn. 
 
Bakgrund 
2016-01-18 inkom ett medborgarförslag till kommunstyrelsen gällande 
muddring av småbåtshamnen i Bergkvara. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget är ett förslag om att ärendet som handlar om muddring 
av småbåtshamnen i Bergkvara ska kompletteras med ekologisk 
kompensationsåtgärder samt att ekologiska kompensationsåtgärder ska bli 
ett alternativ i kommunen vid beredning av kommande relevanta 
miljöärende.  
 

Handlingar i ärendet 
Sammanträdesprotokoll AU § 76/16, KF § 15/16 samt medborgarförslag 
inklusive svar från samrådsyttrande från 2014 från Leif Lindberg, 
Bergkvara. 
 

Förslag till svar på medborgarförslaget 
Ekologisk kompensation 
Kan man motivera dumpning av muddermassor från småbåtshamnen i 
sundet genom att göra ekologisk kompensationsåtgärder? 
 
Kompensationsåtgärd brukar ofta vara utformad så att ett oundvikligt ökat 
utsläpp kompenseras med att utsläppet minskas någon annanstans där 
åtgärder är möjliga att vidta, eller skyddsvärd mark som tas i anspråk ersätts 
genom att en liknande biotop skapas på annan plats. 
 
I lagstiftningen finns begreppet främst, i samband med påverkan på t ex 
Natura 2000-områden eller miljökvalitetsnormer.  
 
Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en handledning vad gäller ekologisk 
kompensation. Denna handledning baseras på en prövning i två steg. Först 
prövas som verksamheten är tillåtlig enligt miljölagstiftningen. Om den är 
det men ändå orsakar viss påverkan som ej kan undvikas kan i ett andra steg 
möjligheten till ekologisk kompensation diskuteras.  
 
I detta fall kommer det sannolikt inte bli något andra steg då halterna i 
sedimenten högst troligen kommer bedömas vara för höga för att 
dumpning ska kunna tillåtas. Det är framförallt med anledning av PAH och 
TBT. Praxis har varit, finns även i nyligen publicerad dom, att tillåta halter 
upp till klass 5.  
 
Forts
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BMN § 10/17 forts 
 
 
Halterna i sedimenten i Bergkvara av PAH överskrider dessa gränsvärden. 
Det har även kommit domar som avslagit dumpning och hänvisat till att 
halterna i klass 3 ska klaras, alltså ännu lägre halter. Vad gäller TBT har 
tidigare halter på 100-200 µg/kg TS godkänts vid dumpning. Halterna i 
sedimenten i Bergkvara är i den storleksordningen. I en dom rörande ett 
muddringsärende på västkusten skärptes kravet vad gäller TBT till 50 µg/kg 
TS. Ett värde sedimenten i Bergkvara inte klarar. Den finns inga upprättade 
gränsvärden för när dumpning kan tillåtas utan viss praxis har utvecklats. 
Varje ärende bedömas dock för sig. Vid en ev dumpning skulle kommunen 
vara tvungna att lägga stora resurser på att undersöka bottenförhållandena 
vid det område kommunen avser dumpa sedimenten. Framförallt måste det 
bevisas att botten utgörs av ackumulationsbotten. Flora och fauna inom och 
runt området måste undersökas. Föroreningsförhållanden och sedimentets 
sammansättning vid bottnen i övrigt måste undersökas för att kunna visa att 
dessa är likvärdiga med sammansättningen på de sediment vi avser dumpa. 
Det krävs ytterligare arbete och undersökningar om kommunen ska ansöka 
om dispens för dumpning. Med tanke på halterna i sedimenten bedöms 
chanserna till att få en sådan dispens som mycket liten.  
 
Ekologisk kompensationsåtgärd bör kompensera samma skada på en annan 
plats. Vid en ev dumpning ökar halterna av föroreningar i vattnet och på 
bottnen vid dumpningsplatsen. Att kompensera detta genom att öka 
genomströmningen i en havsvik har inget direkt samband. Denna åtgärd 
minskar inte mängden föroreningar. Det finns ingen koppling mellan 
åtgärderna och det är väldigt svårt att avgöra om den kompensationen är 
tillräcklig. Troligen skulle detta inte godkännas som en kompensationsåtgärd 
för dumpningen om frågan skulle bli aktuell.  
 
Ekologisk kompensation i övrigt 
Ekologisk kompensationsåtgärder ska bli ett alternativ i kommunen vid 
beredning av kommande relevanta miljöärende. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar förslag till yttrande och överlämnar till 
kommunfullmäktige. 
 
------------------------------- 
 
 
Exp: Kommunfullmäktige 
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BMN § 11/17 Dnr 2017BMN95 
Tillsynsplan/behovsutredning 2017 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar framtagen behovsutredning 
för miljöenhetens arbete samt tillsynsplan för områdena miljö, hälsoskydd 
och livsmedelstillsyn, aktbilaga. 
 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Att anta behovsutredning och tillsynsplan för 2017. 
 
----------------------
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BMN § 12/17 Dnr 2017BMN7 
Kvilla 4:24 
Strandskydd  
 
Bakgrund 
En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Kraftringen Nät 
AB. Man önskar placera en transformatorstation, dvs en ca 2,3m*1,5m stor 
byggnad ca 80 meter från Oxabäcken. Sökande menar att området behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan ske utanför 
området. 
  

Handlingar i ärendet 
Ansökan inkl kartbilaga 
 

Ärendet 
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. 
Byggnaden kommer att placeras nära vägen i ett område med lövskog. 
 
Platsen är belägen ca 80 meter från Oxabäcken i en lövskog. Byggnadens 
placering försämrar därför inte allmänhetens tillgång till vattendraget. Den 
innebär inte heller någon väsentligt förändring av livsvillkoren för djur- och 
växtlivet.  
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Att med stöd av 7 kap 18b§ miljöbalken bifalla ansökan om dispens från 
bestämmelserna i 7 kap 15§ miljöbalken för uppförande av en nätstation på 
den föreslagna platsen på fastigheten Kvilla 4:24 vid Oxabäcken. 
 
Att med stöd av 7 kap. 18f§ miljöbalken bestämma att den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till anläggningens yta på mark, enligt kartbilaga 
 
Att anläggningen är ett angeläget allmänt intresse som behöver utvidga en 
pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området enligt 7 kap. 18f§ miljöbalken c. 
 
Att det vid en bedömning mellan det allmännas och den enskildes intresse 
enligt 7kap 25§ miljöbalken är rimligt att strandskyddsdispens ges. 
 

Information 
Enligt 7 kap. 18h§ miljöbalken upphör dispensen från strandskyddet att 
gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 
 
Forts 
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BMN § 12/17 forts 
 
Enligt 16 kap. 12-14§§ miljöbalken kan detta beslut överklagas. Ett 
kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen av den sökande, om 
beslutet går honom eller henne emot. Överklagandet ska vara inlämnat 
inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet. 
   
  
Enligt 19 kap. 3b§ miljöbalken ska Länsstyrelsen inom tre veckor från det 
att de fått beslutet, ta ställning till om beslutet skall överprövas. Sökanden 
bör avvakta länsstyrelsens besked innan åtgärden påbörjas. 
 
Avgift: 6400:- kronor 
 
 
--------------------- 

  
 
Sändlista: 
Länsstyrelsen, Strandskyddsdispens, 391 86 Kalmar 
Sökande 
Bygglovshandläggare 
Akten 
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BMN § 13/17 Dnr 2017BMN8 
Hulekvill 1:7 
Strandskydd  
 
Bakgrund 
En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Kraftringen Nät 
AB. Man önskar placera en transformatorstation, dvs en ca 2,3m*1,5m stor 
byggnad ca 40 meter från en närbelägen damm. Sökande menar att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan ske 
utanför området. 

  
Handlingar i ärendet 
Ansökan inkl kartbilaga 

 
Ärendet 
Strandskyddsdispens krävs inte för byggnation vid en damm, men kan 
krävas vid en insjö. Den aktuella dammen saknar koppling till vattendrag 
eller dike och saknas på äldre kartor. Avvattningsanläggning saknas i 
området. Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område och samlad 
bebyggelse.  
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Enligt 7 kap 13§ Miljöbalken avser strandskyddslagstiftningen platser vid 
hav, insjöar och vattendrag men inte dammar. Detta framgår även av 
rättsfall såsom M 10756-14. 
Den inkomna ansökan om strandskydd avser en åtgärd i närheten av en 
damm. Ärendet avvisas därmed utan vidare handläggning. 
 
 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
Länsstyrelsen, Strandskyddsdispens, 391 86 Kalmar 
Sökande 
Bygglovshandläggare 
Akten 
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BMN § 14/17 
Ekonomisk redovisning 
Bygg- och miljönämnden 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar utfall och bokslut 2016 för 
bygg- och miljönämnden. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Att notera informationen. 
 
--------------------  


