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Plats och tid Kommunkontoret 2005-10-19 kl 09.30-16.00 
  
Beslutande Sten Bondesson                c 
 Ann Ludvigsson               s 
 Ylva Sjöberg                    c 
 Klern Bondesson             m 
 Sebina Masinovic             s                 tjg 14.00-16.00 
 Jessica Lundgren            mp               tjg ers 09.30-14.00,  ej tjg 14.00-16.00 
 Eva-Kristina Berg           c                 ej tjg ers 09.30-14.30 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Solveig Eriksson, miljöinspektör, §§ 57, 60 
 Mikael Nilsson, miljöinspektör, §§ 57-59 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekr 
  
  
  
Utses att justera Ann Ludvigsson 
  
Justeringens  Torsås 2005-10-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 57-64 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Ann Ludvigsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2005-10-19   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-10-21 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-11-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 57 
Studiebesök 
 
Med anledning av framtagande av detaljplan för Torsås 4.2, 4:104 m fl ”Torsåsverken” 
besöker miljönämnden företaget för rundvandring och information från företaget angående 
befintlig verksamhet och planerad expansion. 
 
Miljönämnden besöker även Blomlöfs Rökeri i Brömsebro där Bo Blomlöf visar befintlig 
verksamhet samt diskuterar påbörjad planändring för området. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden uppskattar besöken och tycker det underlättar beslutfattande att se verksamheterna 
på plats och att träffa verksamhetsutövare. 
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§ 58                                                   Dnr 2003/mn0151 
BERGKVARA HAMN OCH STUVERI AB, BERGKVARA 2:1, 2:33, 2:48, 2:49, Begäran 
om anstånd med asfaltering 
 
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB bedriver hamnverksamhet på fastigheterna Bergkvara 2:48, 
2:49 m.fl, Torsås kommun. För verksamheten gäller tillstånd beslutat av 
Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län (MPD) 2001-12-21. Som ett 
villkor framgår att cit. ”Hanteringsområden som används, såsom lossnings- och 
lastningsplatser samt transport- och lagringsytor skall senast 31 dec. 2003 vara hårdgjorda 
(asfalterade) för att underlätta uppsamling av spill samt förhindra förorening av mark. 
Undantag utgör lagringsyta där spill eller urlakning från lagrad produkt eller avfall ej kan 
ske”.  
 
Den del som ej är asfalterad är området söder om Viktoriakajen, ett område där det finns en 
gammal deponi. Deponin lyder under ett kontrollprogram som bl.a. innebär att 
grundvattenprover ska tas i varje fall t.o.m. juni 2005 vilket också har utförts. Kommentarer 
till analyssvaren har dock inte kommit till miljökontoret. Analyserna och kommentarer 
kommer att vara vägledande för eventuella åtgärds-/saneringsåtgärder. 
 
Miljönämnden beviljade efter anhållan från verksamhetsutövarens representant dispens med 
hårdgörningen av ytan till 2005-12-31. 
 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB har 2005-08-25 genom Annjeanette Strömberg inkommit 
med anhållan om att dispensen ska förlängas till slutet av 2006. Skälet till detta uppges vara 
den omfattande utskeppningen av stormfällt virke/massaved som i nuläget pågår med stor 
intensitet.  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden bedömer att dispensen kan förlängas i enlighet med anhållan från 
verksamhetsutövaren och ändrar därför sista datum för hårdgörning (asfaltering) till 2006-12-
31. Detta beslut ersätter således miljönämndens beslut § 106 från 2003-12-11. 
 
Ändringar i verksamheten och/eller kunskapsläget beträffande gamla deponin kan göra att 
denna bedömning ändras. 
 
Motivering 
Miljönämnden tolkar villkoret på sådant sätt att med rådande driftsförhållanden föreligger 
ingen nämnvärd risk för nedskräpning eller förorening av mark på det aktuella området. 
Eftersom saneringsåtgärder kan bli aktuella vid den nedlagda deponin inom några år 
(provtagningarna och efterföljande redovisning i enlighet med kontrollprogram för den gamla 
deponin är ännu inte avslutat) är en asfaltering i dagsläget inte optimalt resursutnyttjande.  
 
Exp: Bergkvara Hamn och Stuveri AB 
Kopia till Kommunstyrelsen, för kännedom 
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§ 59                                                  Dnr 2004/mn0392 
GUSTAFSSON ÅKE, APPLERYD 3:36, Skrotverksamhet under avveckling  
 
Ärendebeskrivning 
Åke Gustafson har bedrivit yrkesmässig skrotverksamhet på fastigheten Appleryd 3:36 sedan 
mitten av 1970-talet. Redan i slutet av 60-talet startades verksamheten upp men då med Åkes 
far, Erik Gustafsson, som ansvarig. Verksamheten har under vissa delar av perioden från 
slutet av 60-talet till omkring 1986 drivits under bolag Bröderna Gustafsson HB. 
Verksamheten har bestått av för verksamhetstypen normala moment såsom t.ex. 
kabelbränning, fragmentering, sortering och mellanlagring av metallhaltigt skrot. En del 
fordon har också demonterats. Verksamheten har bedrivits på ett markområde med 
ungefärliga måtten 50 x 50 m. Marken är ej hårdgjord utan består av krossmaterial. 
Matjordslagret bortschaktades omkring 1972-73 och ersattes med det krossmaterial som finns 
på platsen idag. Verksamheten är under avveckling. 
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson har 2005-03-02 beslutat att på delegation från miljönämnden 
förelägga Åke Gustafsson att skriftligen redovisa plan över undersökning av fastighetens 
föroreningsstatus. Tidsfristen för denna plan var satt till 2005-07-31 men inget material har 
inkommit. 
 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden uppmanar Åke Gustafsson att snarast, dock senast 2005-11-15, till 
miljönämnden inkomma med en skriftlig plan över hur du tänker undersöka mark och 
grundvatten på området där skrotverksamhet bedrivits.  
 
Om denna uppmaning inte följs kan miljönämnden komma att besluta om föreläggande 
förenat med vite för att få in de uppgifter som behövs i ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
GUSTAFSSON ÅKE, APPLERYD 3282, 385 25 Torsås  
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§ 60                                                  Dnr 2005/mn0199 
HENRY ANDERSSON GUNNILKROKA 1:3, lantbruksärende 
 
Ärendebeskrivning 
Med stöd av miljöbalken 26 kap. 9§ samt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i 
jordbruket 7§, punkt 1 och 3 har miljönämnden förelagt Henry Andersson att åtgärda följande 
innan den 15 augusti 2005. 
• Samtliga urinbehållare ska förses med stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt 
minskar ammoniakförlusterna. 
• Lagring på plattan ska ske så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. 
Avloppet från mjölkrummet rinner ut i kanten av plattan varvid gödselvatten rinner över. 
• Den lagrade gödseln från tidigare ungdjursutrymme ska spridas eller lagras på 
gödselplattan. 
 
Vid besök den 6 och 10 oktober hade inget åtgärdats, möjligen hade någon gödsel körts ut. 
Nämnden har i samband med delegationsbeslutet lämnat ärendet för utdömande av 
miljösanktionsavgift på 5000 kronor.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Ärendet återremitteras för vidare utredning till den 16 november. 
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  § 61    
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
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§ 62 
Delgivningsärenden 
 
Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2005-09-19 ang enskild avloppsanläggning Ingvor 
Widegren. Miljödomstolen avslår överklagandet bl a med hänsyn till att kommunfullmäktige 
numera har beslutat att va-frågan i det aktuella området skall vara löst inom en femårsperiod. 
 
Skrivelse från Monika Petersson, där hon avsäger sig sina politiska uppdrag som ledamot i 
Miljönämnden, pga. personliga skäl.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2005-10-04 § 179, ang vindkraftverk Ekaryd 3:16 och att utökning 
av översiktsplan skall ske. 
 
 
Miljönämnden beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 63 
Information 
 
1. Nämnden informeras om länsstyrelsens samrådsyttrande 2005-09-01 ang detaljplan för 

Torsås 4:2, 4:104 m fil ”Torsåsverken”. 
 

2. Konsultutredning VA Kvillra har delgivits ledamöterna. Jan Andersson informerar. 
Gemensamt möte har avviserats. 
 

3. Jan Andersson informerar om aktuellt budgetläge 2005 samt om arbetet med budget för 
2006. 
 

4. Ordföranden Sten Bondesson och Jan Andersson informerar om den kustmiljökonferens 
som hölls i Bergkvara i slutet av september 
 

5. Jan Andersson informerar om aktuella frågor kring kalkning. 
 

6. Jan Andersson informerar om medverkan i BERAS (Baltic Ecological Recycling 
Agriculture and Society), ansökan om EU-medel för hur omläggning kan ske till 
ekologiskt kretsloppsjordbruk under olika förutsättningar. 
 

 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 64 
Kurser och konferenser 
 
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län inbjuder till Vattendagarna 2005 i Jönköping, den 30/11-

2/12 2005. 
 

2. Hållbar konsumtion – Vad är det? Något någon annan gör? Länsstyrelsen i Kalmar 
inbjuder till konferens i Kalmar den 21 november. 
 

 
Miljönämndens beslut 
 
1. Jessica Lundgren åker till Vattendagarna 2005 i Jönköping. 
2. Ann Ludvigsson, Ylva Sjöberg och Jessica Lundgren bereds tillfälle att åka på Hållbar 

konsumtion i Kalmar. 
   

 
 


