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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

 
Plats och tid Kommunkontoret 2005-03-23 kl 13.00-16.30 
  
Beslutande Sten Bondesson       c 
 Klern Bondesson     m 
 Ann Ludvigsson       s 
 Ylva Sjöberg            c 
 Monika Petersson     s 
 Jessica Lundgren      mp (ej tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Jan Andersson, miljöchef 
 Solveig Eriksson, miljöinsp §§ 18-23  
 Mikael Nilsson, miljöinsp §§ 13-15 
 Kerstin Ahlberg, proj ledare § 25 
 Kristina Strand, sekreterare/handläggare 
 Bengt-Olof Alfonsson, § 18 
 Roland Karlsson, § 19 
Utses att justera Ann Ludvigsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2005-04-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 13-29 

  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Klern Bondesson 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2005-03-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-04-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-04-26 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 13          2005/mn0113 
TVÄRSKOGS TIMBER AB, DRITTELN 5, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING 
 
Ärendebeskrivning 
Tvärskog Timber AB har 2005-03-11 inkommit med anmälan om utökad timmer lagring med 
bevattning på fastigheten Dritteln 5. Enligt anmälan avser man lagra ca 15 000 m3.  På platsen 
bedrivs sedan tidigare lagring med bevattning av företaget, dock med maximal omfattning 
10 000 m3 som är den övre gränsen för ”C-verksamhet”. Faktisk lagring har normalt uppgått 
till omkring 7 500 m3.   
 
Som en följd av stormen i början av januari 2005 har en ny punkt (-t0 C) tillskapats i bilagan 
till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Denna nya punkt innebär att 
även större volymer än 10 000 m3 kan bevattnas med enbart ett anmälningsförfarande 
(tidigare tillståndspliktigt). Det timmer som omfattas ska enligt den nya punkten ha uppstått 
pga. storm eller orkan. 
 
Av anmälan framgår att timret ej kommer att besprutas vid lagringen och inte heller vara 
besprutat innan uppläggningen.  
 
Företagets representant har uppgett att de kommer att hålla sig inom samma område (grusad 
plan) som där lagringen normalt sker. Bevattningsanläggningen är klimatstyrd och använder 
havsvatten som ej recirkuleras. 
 
För den befintliga lagringsverksamheten finns försiktighetsmått beslutade av miljönämnden 
2001-02-15 i samband med anmälan av bevattningsanläggningen samt kompletteringar och 
utökningar till detta beslut.  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden anser inte att verksamheten strider mot 1 kap 1 § miljöbalken.  
Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 2-6 §§ och 26 kap 9 § miljöbalken, 
verksamhetsutövaren Tvärskogs Timber AB (556036-8101) följande försiktighetsmått: 
 
1. De av miljönämnden tidigare beslutade begränsningarna för befintlig verksamhet ska i 

tillämpliga delar fortsätta att gälla för den utvidgade verksamheten. Det gäller t.ex. beslut 
daterade 2003-01-22 om provtagning (reviderat 2003-11-20) och 2002-03-18 om skötsel 
av området. 

 
2. Verksamheten ska bedrivas enligt anmälan och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 

skall iakttagas. Eventuella ändringar av verksamheten ska i god tid anmälas till 
miljönämnden. Detta gäller t.ex. om lagringen avses fortgå längre än angivna 1-2 år. 

 
3. Buller från verksamheten, mätt som ekvivalent ljudnivå vid bostäder, får ej överstiga 

50 dB (A) vardagar kl 06-18 
45 dB (A) vardagar kl 18-22 samt lördag, söndag och helgdag kl 07-18 
40 dB (A) övrig tid 

 
Forts 
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§ 13 forts 
 
 
4. Lastning/lossning av lastbilar och lastmaskiner får inte pågå vardag kl. 22-06 eller lördag, 
söndag, helgdag kl. 18-07. 
 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 

 
Avgift 
För handläggning av anmälan gäller taxa beslutad av kommunfullmäktige. För aktuell 
verksamhet saknas fast avgift. I sådana fall skall avgift debiteras som timavgift á 600 kr. I den 
debiterade tiden ska ingå inläsning i ärendet, eventuella resor, eventuella kontakter med andra 
myndigheter, beredning, föredragning, beslutsskrivning mm. Tvärskog Timber AB debiteras 
för det aktuella ärendet fyra (4) timmars handläggning á 600 kr, totalt 2400 kr. Avgifter 
faktureras separat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp:  
Tvärskog Timber AB, Pl 3646, 388 93 Ljungbyholm (mottagningsbevis)  
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§ 14         Dnr 05/mn105 
Begäran om ändring av tillsynsavgift –Lailas Damfrisering 
 
Bakgrund 
Verksamheten Lailas Damfrisering blev 2005-03-02 föremål för miljönämndens tillsyn. För 
tillsyn på hårvårdsverksamhet finns en fastställd taxa på 1200 kr/besökstillfälle.  
 
En skriftlig ansökan om avskrivning av avgiften har inkommit 2005-03-07. Av ansökan 
framgår bl.a. verksamhetsutövaren inte sätter sig emot besöket som sådant men anser att 
avgiften är hög för en sådan liten firma.  
 
Miljönämnden har enligt de inledande bestämmelserna i taxan (§ 23-24) möjlighet att sätta 
ned eller efterskänka avgiften om särskilda skäl föreligger. 
 
Verksamheten har inte fått tillsynsbesök på mycket lång tid (och heller ingen avgift). Lokalen 
togs i bruk före 1999 och omfattas därför inte av den anmälningsplikt som infördes med 
miljöbalken. Verksamheten bedrivs i stort sett på heltid, dvs. inte som bisyssla eller hobby.  
 
I förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd återfinns följande 
formulering ”45 § Kommunen skall utöver vad som framgår av förordningen (1998:900) om 
tillsyn enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och 
anläggningar; …. 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling....” 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden anser inte att de av verksamhetsutövaren anförda skälen ska föranleda någon 
ändring av den debiterade avgiften om 1200 kr. Lailas damfrisering anmodas därför att 
snarast erlägga den debiterade avgiften.  
 
Motivering till beslut 
Verksamheten har aldrig tidigare debiterats tillsynsavgift varför det inte kan anses som 
anmärkningsvärt täta debiteringar. I avgiften ingår inte bara besöket på plats utan också 
inläsning, framtagande av inspektionsmaterial såsom checklistor, eventuell kontakt med andra 
myndigheter och organisationer, rapportskrivning, diarieföring mm. Miljönämnden bedriver 
tillsyn över både miljöskyddsaspekterna och hälsoskyddsaspekterna vid besök på 
hygienlokaler, detta är miljönämndens ålagda uppgift och ansvar.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Lailas Damfrisering, Gröna gatan 3, 385 30 Torsås (delgivningskvitto) 
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§ 15          Dnr:2005/mn074 
Begäran om ändring av tillsynsavgift –Runes herrfrisering 
 
Bakgrund 
Verksamheten Runes Herrfrisering blev under hösten 2004 föremål för miljönämndens tillsyn. 
Ett tillsynsbesök gjordes inom ett projekt som innefattade i stort sett samtliga hygienlokaler i 
kommunen. För tillsyn på hårvårdsverksamhet finns en fastställd taxa på 1200 
kr/besökstillfälle.  
 
Verksamhetsutövaren har tidigare muntligen framfört besvär mot avgiften och ansett att den 
är orimligt hög.  
 
Enligt miljönämndens beslut 2005-02-16 krävdes en skriftlig begäran om ändring av avgiften. 
En sådan skriftlig ansökan har inkommit 2005-03-01. Av ansökan framgår bl.a. kortfattat hur 
verksamheten bedrivs. Verksamhetsutövaren anser att besöket var onödigt, inga rutiner har 
ändrats efter besöket varför en nedsättning/befrielse bör ske. 
 
Miljönämnden har enligt de inledande bestämmelserna i taxan (§ 23-24) möjlighet att sätta 
ned eller efterskänka avgiften om särskilda skäl föreligger. 
 
Verksamheten har aldrig tidigare fått tillsynsbesök i någon form (och därmed heller ingen 
avgift). Lokalen togs i bruk före 1999 och omfattas därför inte av den anmälningsplikt som 
infördes med miljöbalken. Verksamheten bedrivs yrkesmässigt, dvs. inte som bisyssla eller 
hobby. 
 
I förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd återfinns följande 
formulering ”45 § Kommunen skall utöver vad som framgår av förordningen (1998:900) om 
tillsyn enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och 
anläggningar; …. 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling....” 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden anser inte att de av verksamhetsutövaren anförda skälen ska föranleda någon 
ändring av den debiterade avgiften om 1200 kr. Runes Herrfrisering anmodas därför att 
snarast erlägga den debiterade avgiften.  
 
Motivering till beslut 
Verksamheten har aldrig tidigare debiterats tillsynsavgift varför det inte kan anses som 
anmärkningsvärt täta debiteringar. I avgiften ingår inte bara besöket på plats utan också 
inläsning, framtagande av inspektionsmaterial såsom checklistor, eventuell kontakt med andra 
myndigheter och organisationer, rapportskrivning, diarieföring mm. Miljönämnden bedriver 
tillsyn över både miljöskyddsaspekterna och hälsoskyddsaspekterna vid besök på 
hygienlokaler, detta är miljönämndens ålagda uppgift och ansvar.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 

 
Exp: Runes Herrfrisering, Allfargatan 22, 385 31 Torsås (delgivningskvitto) 
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§ 16           Dnr 05/mn18 
Renhållningsärende – överklagande av miljönämndens beslut 
 
Inge Yngveson, Roderstigen 6, 181 43 Lidingö, har inkommit till miljönämnden med ansökan 
om uppehåll från kommunal sophämtning för fastigheten Komstorp 1:5. 
Som skäl uppges att fastigheten utnyttjas kortare perioder. De sopor som uppkommer 
paketeras och tas med till hemadressen i Lidingö. 
 
Enligt 15 kap 21 § miljöbalken, framgår att om avfall transporteras genom kommunens 
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet ta 
befattning med transporten. 
 
Enligt kommunens lokala renhållningsordning medges inte uppehåll från sophämtning om 
fastigheten nyttjas för övernattning eller annat sätt vilket kan hänföras till boende. 
 
Miljönämnden/delegation har 2005-02-15 avslagit ansökan. 
 
Sökanden har överklagat miljönämndens beslut.  
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Överklagan har inkommit i tid. 
 
Miljönämnden anser inte att det i överklagan tillkommit något nytt som föranleder ändring av 
tidigare beslut. 
Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar för prövning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Länsstyrelsens i Kalmar län, Rättsenheten 
         Inge Yngvesson, Roderstigen 6, 181 43 Lidingö 
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§ 17          Dnr 05/mn134 
Tillsynsplan livsmedel 
 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn m m 
(SLV FS 1990:10) skall tillsynsmyndigheten utarbeta en plan för den årliga 
tillsynsverksamheten. Planen skall fortlöpande följas upp och verksamheten utvärderas. 
 
Miljökontoret har upprättat en plan där beräknat resursbehov samt tillgängliga resurser är 
framtagna. Även verksamhetsmålen 2005 finns upptagna. 
Jan Andersson och Kristina Strand redogör för planen. Jan Andersson efterlyser nämndens 
prioritering. Resursbehovet överstiger tillgängliga resurser. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Tillsynsplan för livsmedel 2005 antages. Prioriteringar görs av miljökontoret om resurserna 
inte räcker till och rapporterar till nämnden. 
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§ 18         Dnr 05/mn119 
Beslut om miljösanktionsavgift p g a gödsling på snötäckt/tjälad mark 
 
Gödselspridning på snötäckt/tjälad mark på fastigheten Skorrö 3:1, Bengt-Olof Alfonsson, i 
Torsås kommun. Fältet gödslades måndagen den 7 mars och med en giva på 8-10 m3 /ha. 
 
Motivering till beslutet 
Enligt 30 kap. 1 § 3 p miljöbalken ska miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid 
bedrivande av en näringsverksamhet åsidosätter föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken. Vidare anges i paragrafen bl.a. att miljösanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om 
det är uppenbart oskäligt. I förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter framgår för 
vilka överträdelser miljösanktionsavgift ska tas ut och med vilket belopp. Enligt punkt 3.4 i 
bilagan till förordningen (1998:950) ska den som sprider gödselmedel under tid eller inom 
område i strid med vad som anges i föreskrifterna (SJVFS 2003:66) 6 och 15 §§ betala 
miljösanktionsavgift. 
 
Det föreskrivna avgiftsbeloppet är 5000 kronor för spridning av gödsel på snötäckt/tjälad 
mark på 1-10 hektar. 
 
Yttrande 
Bengt-Olof Alfonsson har inkommit med skriftlig yttrande i ärendet och har även framfört 
sina synpunkter muntligt vid miljönämndens sammanträde. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap. 1 § p 1 (1998:808) jämfört med 1 § förordningen 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter och 3.4 i bilagan till förordningen att ålägga 
verksamhetsutövare Bengt-Olof Alfonsson, Skorrö 385 98 Bergkvara, att betala 
miljösanktionsavgift med 5000 kronor för gödselspridning på snötäckt/tjälad mark. 
 
Avgiften ska betalas enligt särskild faktura som kommer att sändas till er från 
Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får beslutet, enligt 30 kap. 5 § andra stycket 
miljöbalken, verkställas som lagakraftvunnen dom dvs. ärendet kan lämnas till 
kronofogdemyndigheten för indrivning. 
 
Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. 
 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga. 

 
 
Bilaga: Yttrande från Bengt-Olof Alfonsson, dat 2005-03-18 
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§ 19         Dnr 05/mn108 
Beslut om miljösanktionsavgift p g a gödsling på snötäckt/tjälad mark 
 
Gödselspridning på snötäckt/tjälad mark på fastigheten Tången 1:15, Roland Karlsson 
390714, i Torsås kommun. Fältet gödslades måndagen den 8 mars på helt snötäckt mark.  
 
Motivering till beslutet 
Enligt 30 kap. 1 § 3 p miljöbalken ska miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid 
bedrivande av en näringsverksamhet åsidosätter föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken. Vidare anges i paragrafen bl.a. att miljösanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om 
det är uppenbart oskäligt. I förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter framgår för 
vilka överträdelser miljösanktionsavgift ska tas ut och med vilket belopp. Enligt punkt 3.4 i 
bilagan till förordningen (1998:950) ska den som sprider gödselmedel under tid eller inom 
område i strid med vad som anges i föreskrifterna (SJVFS 2003:66) 6 och 15 §§ betala 
miljösanktionsavgift. 
 
Det föreskrivna avgiftsbeloppet är 5000 kronor för spridning av gödsel på snötäckt/tjälad 
mark på 1-10 hektar. 
 
Yttrande 
Roland Karlsson har inkommit med skriftlig yttrande i ärendet och har även framfört sina 
synpunkter muntligt vid miljönämndens sammanträde. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap. 1 § p 1 (1998:808) jämfört med 1 § förordningen 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter och 3.4 i bilagan till förordningen att ålägga Roland 
Karlsson, Tången, 385 98 Bergkvara att betala miljösanktionsavgift med 5000 kronor för 
gödselspridning på snötäckt mark. 
 
Avgiften ska betalas enligt särskild faktura som kommer att sändas till er från 
Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får beslutet, enligt 30 kap. 5 § andra stycket 
miljöbalken, verkställas som lagakraftvunnen dom dvs. ärendet kan lämnas till 
kronofogdemyndigheten för indrivning. 
 
Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. 
 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga. 

 
 
Bilaga: Yttrande från Roland Karlsson, dat 2005-03-22 
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§ 20         Dnr 05/120 
Beslut om miljösanktionsavgift p g a gödsling på snötäckt/tjälad mark 
 
Gödselspridning på snötäckt/tjälad mark på fastigheten Gunnarstorp 5:21, Gunnarstorps 
Gårds AB, Kenneth Johnsson, i Torsås kommun. Fältet gödslades fredagen den 11 mars på 
snötäckt/tjälad mark. 
 
Motivering till beslutet 
Enligt 30 kap. 1 § 3 p miljöbalken ska miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid 
bedrivande av en näringsverksamhet åsidosätter föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken. Vidare anges i pa 
ragrafen bl.a. att miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. I 
förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter framgår för vilka överträdelser 
miljösanktionsavgift ska tas ut och med vilket belopp. Enligt punkt 3.4 i bilagan till 
förordningen (1998:950) ska den som sprider gödselmedel under tid eller inom område i strid 
med vad som anges i föreskrifterna (SJVFS 2003:66) 6 och 15 §§ betala miljösanktionsavgift. 
  
Det föreskrivna avgiftsbeloppet är 5000 kronor för spridning av gödsel på snötäckt/tjälad 
mark på 1-10 hektar. 
 
Yttrande 
Kenneth Johnsson har yttrat sig muntligt via telefonkontakt (minnesanteckning). 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap. 1 § p 1 (1998:808) jämfört med 1 § förordningen 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter och 3.4 i bilagan till förordningen att ålägga 
Gunnarstorps Gårds AB, Kenneth Johnsson, att betala miljösanktionsavgift med 5000 kronor 
för gödselspridning på snötäckt mark. 
 
Avgiften ska betalas enligt särskild faktura som kommer att sändas till er från 
Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får beslutet, enligt 30 kap. 5 § andra stycket 
miljöbalken, verkställas som lagakraftvunnen dom dvs. ärendet kan lämnas till 
kronofogdemyndigheten för indrivning. 
 
Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. 
 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga. 

 
 
Bilaga: Minnesanteckning telefonkontakt (dat 2005-03-21) 
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§ 21        Dnr 05/mn119 
Gödsling på snötäckt/tjälad mark, Skorrö 3:1 
 
Anmälan om gödsling på snötäckt/tjälad mark har kommit till miljökontoret. Gödslingen ägde 
rum på fastigheten Skorrö 3:1 (se bifogad karta). Ägaren till fastigheten är Bengt-Olof 
Alfonsson, Skorrö, 385 98 Bergkvara, Torsås kommun. 
Vid inspektion 2005-03-08 av miljöinspektörerna Solveig Eriksson och Mikael Nilsson, 
konstaterades att marken var tjälad och till stor del snötäckt. Större delen av åkern sluttar och 
gränsar mot intilliggande vattendrag, Grisebäcken. 
Vid  provtagning, i snösmältningen, 2005-03-16 i Grisebäcken (se bifogad karta) hade vattnet 
en tydlig gödsellukt.  
 
Lagstöd 
 Miljöbalken med följdförfattningar. Miljöbalken 1998:808 9 kap 1 §, miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket, (2003:66) §§ 5och 6. 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden har enligt MB 26 kap 2 § skyldighet att lämna ärendet till åtal eftersom det kan 
antas att Bengt-Olof Alfonsson brutit mot §§ 5 och 6 i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 
2003:66. 
Ärendet överlämnas till miljöåklagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga:  Karta över spridningsareal 
     Foton 
     Miljönämndens (2005-03-23) beslut om miljösanktionsavgift 
     Analysprotokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Miljöåklagare 
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Miljönämnden 2005-03-23                                           

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
§ 22          Dnr 05/mn108 
Gödsling på snötäckt/tjälad mark, Tången 1:15 
 
Gödsel spreds på snötäckt/tjälad mark den 8 mars 2005. Gödslingen ägde rum på fastigheten 
Tången 1:15 (se bifogad karta). Ägaren till fastigheten är Roland Karlsson, Tången, 385 98 
Bergkvara, Torsås kommun. 
Vid inspektion 2005-03-08 av miljöinspektörerna Solveig Eriksson och Mikael Nilsson, 
konstaterades att gödsling pågick på snötäckt mark.  
 
 
Lagstöd 
Miljöbalken med följdförfattningar. Miljöbalken 1998:808 9 kap 1 §, miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket, (2003:66) §§ 5och 6. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden har enligt MB 26 kap 2 § skyldighet att lämna ärendet till åtal eftersom det kan 
antas att Roland Karlsson brutit mot §§ 5 och 6 i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 
2003:66. 
Ärendet överlämnas till miljöåklagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga:  Karta över spridningsareal 
     Foton 
     Miljönämndens (2005-03-23) beslut om miljösanktionsavgift 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Miljöåklagare 
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Miljönämnden 2005-03-23                                           

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
§ 23          Dnr 05/mn120 
Gödsling på snötäckt/tjälad mark, Gunnarstorp 5:21 
 
Anmälan om gödsling på snötäckt/tjälad mark inkom till miljökontoret 2005-03-11. 
Gödslingen ägde rum på fastigheten Gunnarstorp 5:21 (se bifogad karta). Ägaren till 
fastigheten är Gunnarstorps Gård AB, Kenneth Johansson. 
Vid inspektion 2005-03-11 av miljöinspektörerna Solveig Eriksson och Mikael Nilsson, 
konstaterades att gödsling ägt rum. Fältet lutar och gränser delvis mot Bruatorpsån. 
 
 
Lagstöd 
Miljöbalken med följdförfattningar. Miljöbalken 1998:808 9 kap 1 §, miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket, (2003:66) §§ 5och 6. 
 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden har enligt MB 26 kap 2 § skyldighet att lämna ärendet till åtal eftersom det kan 
antas att Gunnarstorps Gårds AB brutit mot §§ 5 och 6 i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 
2003:66. 
Ärendet överlämnas till miljöåklagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Karta över spridningsareal 

 Foton 
 Miljönämndens (2005-03-23) beslut om miljösanktionsavgift 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Miljöåklagare 
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Miljönämnden 2005-03-23                                           

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
§ 24        Dnr 05/mn132 
Miljönämndens mål 2005 
 
Miljökontoret har tagit fram förslag till mål (inriktningsmål, strategimål och delmål) för 
miljönämndens arbete 2005 (se bilaga). Vid föreligger åtgärdsmål för investeringar 2005. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden antar de föreslagna målen för Miljönämnden 2005. 
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Miljönämnden 2005-03-23                                           

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
§ 25        Dnr 05/mn133 
Kustvårdsplan Torsås kommun 
 
Ett förslag till kustvårdsplan har tagits fram av projektledare Kerstin Ahlberg, miljökontoret. 
Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för fastställelse i kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har lämnat förslaget på remiss till Tekniska nämnden, miljönämnden och  
LRF. 
Förslaget har överlämnats till ledamöterna i februari för yttrande och Kerstin Ahlberg är 
närvarande för att besvara frågor 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden konstaterar att det är en mycket bra och konkret plan utarbetad av 
kommunekolog/projektledare Kerstin Ahlberg. 
Det förutsättes att kommunfullmäktige vid antagande av planen avsätter medel för 
genomförande. 
Förslag till kustvårdsplan för Torsås kommun tillstyrkes. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
§ 26        Dnr 04/mn293 
Bidrag till vattenreningsanläggning 
 
Föreningen Garpens Vänner har inkommit med en ansökan om bidrag till 
vattenreningsanläggning på Garpen.  
Man har tittat på olika lösningar och kommit fram till att det enklaste och billigaste sättet att 
lösa vattenfrågan är att rena havsvatten. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden förordar en lösning med kommunal vatten- och avloppsanslutning. 
Ledningsdragning bör kunna samordnas med kabeldragning till vindkraftsparken  
Utgrunden II. 
I annat fall måste redovisning av en godtagbar avloppsrening ske och prövas av nämnden 
snarast. 
Föreningen informeras om att egen vattenberedning innebär skyldighet att bedriva 
egenkontroll och regelbundna vattenanalyser. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 27 
Information 
 
1. Jan Andersson redovisar förslag till miljönämndens internbudget 2005. 

 
2. Jan Andersson redovisare bokslut för 2004 och begäran om kompletteringsbudget 2005, 

överskott 104 tkr investeringsbudget med motivering enligt tidigare lämnad skrivelse. 
 

3. Genomgång av målen för 2004. 
 
4. Håll Sverige Rent informerar om ny skrotbilskampanj och insamling av lantbruksskrot 

under 2005. 
 

 
Miljönämndens beslut 
 
1. Tillstyrkes. 
2. Informationen noteras och kompletteringsbudget tillstyrkes enligt förslag. 
3. Informationen noteras. 
4. Deltagande och fullmakt skrotbilsinsamling utfärdas. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

§ 28 
Kurser och konferenser 
 
Följande kurser och konferenser presenteras: 
 
1. Vindkraft till havs – Ren energi med synergi, Möre Hotell Söderåkra den 20-21 april 2005 
 
2. Den nya livsmedelslagstiftningen, Linköping den 12 maj 2005 

 
Miljönämndens beslut 
 
Sten Bondesson deltar i kurs nr 1. 
Ylva Sjöberg och Ann Ludvigsson deltar i kurs nr 2. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 (19) 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 29 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
 
 
 
 
 
 

 


