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Plats och tid Kommunkontoret 2005-11-23 kl 13.00-16.10 
  
Beslutande Sten Bondesson          c (kl 13.00-13.50)  ordf §§ 65-67 
 Ylva Sjöberg               c 
 Klern Bondesson        m 
 Ann Luvigsson           s      ordf §§ 68-73 
 Jessica Lundgren        mp (ej tjg ers 13.00-13.50, tjg ers 13.50-16.10 §§ 68-73) 
 Henrik Nilsson Bokor  s   (ej tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Solveig Eriksson, miljöinsp §§ 65-69 
 Mikael Nilsson, miljöinsp § 69-70 
 Kerstin Ahlberg, projektledare §§ 70,73 
 Jan Andersson, miljöchef/sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Klern Bondesson 
  
Justeringens  Torsås 2005-12-05 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 65-73 
  Jan Andersson  
 Ordförande   
  Sten Bondesson         Ann Ludvigsson  
 Justerande  
  Klern Bondesson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2005-11-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-12-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-12-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Jan Andersson  
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§ 65           2005/mn0199 
Henry Andersson, Gunnilkroka 1:3, föreläggande med vite 
 
Ärendebeskrivning 
 Med stöd av miljöbalken 26 kap. 9§ samt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i 
jordbruket 7§, punkt 1 och 3 förelade miljönämnden/delegation 2005-06-01, 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. 
Den 22 november var gödseln på plattan utkörd men däremot inte den som lagrats utanför 
plattan från tidigare ungdjursstall och urinbrunnen ovan mark var inte tömd. Den mindre 
urinbrunnen under plattan har inte Henry Andersson lämnat någon upplysning om. 
 
Miljönämndens beslut 
Med stöd av 26 kap. 9,17 §§ och förordning 1998:915  7 § punkt 3 beslutar miljönämnden att 
förelägga Henry Andersson Gunnilkroka 1,  385 32 Torsås med ett vite på 1000 kronor för 
varje påbörjad månad att täcka urinbrunnen för att hindra ammoniakavgång till luft. 
Vitesföreläggandet gäller från 1 februari 2006.  
 
Med stöd av 26 kap. 9,17 §§ och förordning 1998:915 7§ punkt 1 beslutar miljönämnden att 
förelägga Henry Andersson Gunnilkroka 1,  385 32 Torsås med ett vite på 5000 kronor att 
åtgärda gödselanläggningen så att inget läckage till omgivande mark sker. Vitesföreläggandet 
gäller från 1 juni  2006.  
 

 
 

 

 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (gäller den beslutet gått emot). Se bilaga 

 
 
 
 
 
 
Exp: 
Henry Andersson, Gunnilkroka 1, 385 32 Torsås (delgivningskvitto) 
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§ 66         2005/mn0328 
Ronny Elovsson, Påboda 4:2, anmälan om misstanke om brott mot miljöbalken 
 
Ärendebeskrivning 
På fastigheten Påboda 5:4, Ragnabo 5:7 samt Ludensbo 2:1, tillhörande bröderna Elovsson, 
finns ett antal ensilagelimpor på åkermark. Limporna, 4 stycken har legat i flera år och de 
ligger direkt på mark, täckningen är trasig och växtlighet förekommer på en del. På två av 
dem växer ganska stora buskar. Pressaft från ensilage är att jämställa med avloppsvatten om 
det inte samlas upp i en gödselbrunn för då räknas det som gödsel. 
Två av limporna på Påboda 5:4, en nylagd samt en som legat i tre år är placerade ca 30 från en 
privat vattentäkt. Vattentäkten har otjänligt vatten dock tyder resultat på vattenprovet inte på 
någon koppling till ensilagelimporna. 
 
Bedömning 
Förvaring av ensilage i plastade limpor och stukor kan om de läggs på en dåligt vald plats och 
med dålig teknik och skötsel ge upphov till förorenade vattentäkter och övergödning till mark 
och vatten. 
 
Miljönämndens beslut 
Med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § samt 9 kap. 3 § och 2 kap. 3-4 §§ förelägger 
miljönämnden  Ronny Elovsson Alet 385 90 Söderåkra såsom verksamhetsutövare av 
lantbruksverksamhet att ta bort de gamla ensilagelimporna, då risk för läckage föreligger. 
Innehållet i limporna kan lämpligen spridas på åkermark och myllas ner, alternativt blandas 
med gödsel på platta eller gödselbrunn, om det inte kan användas som foder. Åtgärden ska 
genomföras före 1 maj 2006. 
 

• Vid placering av ensilagelimpor ska anmälan göras till miljökontoret i god tid. Anmälan 
ska vara skriftlig och med karta över tänkt placering. 

 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelse, se bilaga. 

 

 
 
Exp: Ronny och Jan Elovsson 
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§ 67       2005/mn0327 
Nikals Olausson,sloalycke 1:5, 1:9, 1:10, anmälan om misstanke om brott mot 
miljöbalken 
 
Ärendebeskrivning 
Den 4 okt 2005 inkom till miljökontoret anmälan om otillåten kemisk besprutning i 
Sloalycke. Enligt anmälan sprutades bekämpningsmedel mot stenmurar samt i anslutning till 
anmälarens tomt. Miljöinspektörerna Mikael Nilsson och Solveig Eriksson åkte till platsen för 
att undersöka förhållandena. På platsen noterades att sprutning skedde i åkerkanter med 
stenmurar. Även fält längs vattendrag besprutades.  

Mittsträng och vägkanter av tillfartsväg var misstänkt gul-orange vid tillfället och anmälaren 
hävdade att vägen besprutats och att detta har skett 10 m. från privat vattentäkt. 
 

På ett av fälten gick kor vid besprutningen. Även om preparatet är utspätt måste det vara 
olämpligt med betande djur på besprutade marker. I djurskyddslagen  2§ står att djur ska 
behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 
 
Vid samtal med lantbrukaren (Niklas Olausson) bekräftade denne att besprutning skett med 
Roundup Bio för att bekämpa vedartad slyvegetation längs kanterna. Utrustningen var en 
handhållen spruta som försörjdes från en traktorburen tank.(se bild). Den som sprutade gick 
till fots. 
Niklas förnekade att vägkanter och mittsträng i vägen besprutats utan hävdade att vägen 
saltats. Vid kontakt med NCC, Yngve Herbertsson Gullabo så har ingen saltning av vägen 
skett. 
 

Länsstyrelsen (Kalmar, Daniel Hasselbratt, miljöenheten) har varit involverad i ärendet 
eftersom det misstänkts handla om brott mot biotopskyddet. Senare har Hasselbratt låtit 
meddela att länsstyrelsen ej kommer driva ärendet då de gör bedömningen att det ej är deras 
tillsynsansvar. Det har företagits syn på platsen där anmälaren, Hasselbratt och Solveig 
Eriksson närvarat. Anteckningar har förts av Hasselbratt, Länsstyrelsen i Kalmar. 
 
I miljöbalken 14 kap 18 § står följande ”Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel skall 
spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan 
olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Åtgärder skall vidtas för att 
motverka att medlet sprids utanför avsett spridningsområde.” 
 
Rekommendationen för spridning intill vattendrag utmärkta på topografiska kartan (1:50 000) 
är sex meters skyddsavstånd vilket sannolikt inte efterlevts i detta fall. I vissa fall har enligt 
miljökontorets iakttagelser spridning skett på mindre avstånd än en meter från vattendraget. 
 
Stenmurar omfattas av biotopskyddet enligt förordning (1998:1252) 5 § punkt 6 i bilaga 1 om 
områdesskydd enligt miljöbalken 
 
Prov taget på vägen finns men är ej analyserat. 
Miljönämnden är skyldig att anmäla misstanke om brott mot miljöbalken till åklagare. 
(Miljöbalken 26 kap 2 §.) 
 
forts 
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§ 67 forts 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar ärendet till åklagare för utredning om eventuellt brott mot miljöbalken 
eller dess följdbestämmelser. 
 
 
 
Bilagor: Länstyrelsens anteckningar med foto 
             Foto tagna av miljökontoret 
             Foto tagna av Asta Sigvardsson 
             Bruksanvisning för Roundup Bio. 
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§ 68 
Verksamhetskrav för lantbruken s k tvärvillkor 
 
Den 1 januari 2005 införde Sverige ett nytt jordbruksstöd som kallas gårdsstödet. För att 
lantbrukaren skall få full utbetalning av stödet krävs att de uppfyller olika verksamhetskrav 
(också kallade tvärvillkor) inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurskydd och 
djurhälsa. Detta enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Verksamhetskraven inom 
miljöområdena finns redan i svensk miljölagstiftning varvid dessa inte innebär nya krav för 
lantbruken. Med anledning av detta har regeringen beslutat att resultatet av den tillsyn som 
bedrivs av den kommun eller myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lagstiftning 
som utgör verksamhetskrav skall ligga till grund för prövningen av utbetalningsbeslut. Detta 
genom ”Förordning SFS 2004:760 om direktstöd för jordbrukare m m. 
 
Den 1 januari 2005 började verksamhetskraven inom miljöområdet att gälla och av dessa är 
det grundvattendirektivet, slamdirektivet och nitratdirektivet som berör kommunerna. Från 
och med år 2007 kommer dessutom djurskydd att bli ett verksamhetskrav under 
kommunernas ansvar. 
 
Miljönämndens beslut 
 
I enlighet med den enighet som muntligt framkommit bland länets kommuner tas följande 
beslut: 
Kopior av rutinmässiga inspektionsrapporter och förelägganden är tillgängliga. Bedömning av 
avvikelsens allvar, omfattning och varaktighet kommer inte att göras. Sannolikt kommer ett 
gemensamt skriftligt ställningstagande till stånd i länet. I så fall tas ärendet åter upp för 
slutligt ställningstagande. 
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§ 69         2004/mn0392 
Åke Gustafsson, 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 (450320-
XXXX). 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 
Med stöd av miljöbalken 10 kap 8 § samt 26 kap 9 § förelägger miljönämnden Åke 
Gustafsson (19450320) att, senast 60 dagar efter mottagandet av detta beslut, till 
miljönämnden inkomma med skriftlig redovisning av hur Ni planerar utföra undersökning av 
fastigheten med avseende på eventuella föroreningar i mark och grundvatten.  
 
Redovisningen ska som minimikrav innehålla följande uppgifter: 

A. allmän beskrivning av verksamheten som bedrivits samt vilka föroreningar som du (Åke 
Gustafsson eller din  representant/ombud) bedömer kan förekomma som en följd av 
verksamheten 

B. vilka prover (analyser) som du (Åke Gustafsson eller din  representant/ombud) planerar 
utföra/låta utföra. Det ska anges både vilket ämne (parameter) som ska undersökas samt 
om provet ska tas i jord eller grundvatten. Om provet ska tas i jord ska ungefärligt 
provtagningsdjup anges. 

C. karta över området med provtagningsplatser markerade 
D. tidsangivelser för när de olika provtagningarna eller andra åtgärder planeras utföras. 

 
Föreläggandet förenas med stöd av miljöbalken 26 kap 14 § med vite om 2500 kr per 
punkt (A-D) som inte uppfylls inom angiven tidsfrist. 
 
Den faktiska undersökning och utredning av fastighetens föroreningsstatus som sker på 
platsen ska ske i samråd med miljönämnden.   
 
Beslutet meddelas även till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 

 
 
forts 
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§ 69 forts 
 
Motivering 
Med tanke på verksamhetstypen och den tidsrymd under vilken densamma har pågått kan det 
inte uteslutas att mark och vatten vid fastigheten förorenats av ämnen som kan orsaka skador 
på människors hälsa och miljö. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare skaffa sig 
kännedom om, samt hålla sig underrättad om, vilken påverkan man har på miljön.  
 
Det anses vara klarlagt att verksamheten pågått efter 1969 och att den varit yrkesmässig. Detta 
innebär att miljöbalkens regler för efterbehandling (10 kap) är tillämplig och att 
verksamhetsutövaren ska ansvara för behövlig utredning och eventuell sanering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp:  
Åke Gustafsson, Appleryd 3282, 385 25 Torsås (Rek+mb) 
Inskrivningsmyndigheten i Eksjö IM, Kalmar län 575 82 Eksjö (Delgivningskvitto) 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten/EBH ATT: Åsa Axheden 391 86 Kalmar  
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§ 70          Dnr 2005/324 
Karlslunda Brunnsborrning AB, Ödbyholmsv. 8, 388 50 Påryd, Segelmakaren 14, 
anmälan om misstanke om brott mot miljöbalken 
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Rundqvist inkom 2005-09-28 med anmälan om installation av bergvärmeanläggning 
på fastigheten Segelmakaren 14 i Bergkvara samhälle. Anmälan registrerades och 
delegationsbeslut expedierades till Rundqvist samma dag där anmälan godkändes med vissa 
försiktighetsmått. 
 
Till anmälningsblanketten för bergvärmeinstallation följer en bilaga med upplysningar. Bland 
annat står det ”Om vatten kommer att avledas till kommunens ledningar vid anläggandet eller 

brukandet ska tekniska kontoret tillfrågas”. Sökanden intygar med ett kryss på 
anmälningsblankett att man tagit del av bilagorna vilket också skett i det aktuella fallet. 
Kommunalteknik (fd tekniska kontoret) har i aktuellt fall inte blivit tillfrågade om önskemål 
om avledning av vatten. 
 
Miljökontoret fick 2005-10-28 underrättelse från räddningstjänsten om att det skett utsläpp av 
en mjölkliknande vätska i hamnen i Bergkvara. Solveig Eriksson och Kerstin Ahlberg vid 
miljökontoret åkte ut till platsen på förmiddagen samma dag och kunde snart härleda utsläppet 
till en bergvärmeborrning som skett på Segelmakaren 14 och som tillfört slam-vatten till 
hamnbassängen via kommunens dagvattennät.  
 
Foton finns från hamnbassängen med ”mjölkigt” vatten (fotograferade 27 okt av 
kustbevakningen) samt från gata och tomt kring Segelmakaren 14 (fotograferade 28 okt av 
miljökontoret). 
 
Mikael Nilsson har 2005-11-01 varit i kontakt med brunnsborraren (Peter Danielsson, 
Karlslunda Brunnsborrning AB) som uppgett att de normala åtgärderna vidtogs för att minska 
utsläpp av borrkax (bergmjöl) vilket består av en enklare cyklon och en container för 
sedimentering. Då flödet av grundvatten var stort på platsen blev dock trycket tämligen högt 
och sedimentering/avslamning försämras. Totalt uppskattade Peter att volymen torrt 
bergmaterial som släpptes ut var omkring en ”skottkärra” dvs något eller några hundratals 
liter. Detta material är dock så finkornigt att det löser sig nästan fullständigt i vatten.    
 
Bedömning 
Enligt miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas omhand på annat sätt så skador inte 
uppkommer på miljön. En så betydande grumling som framgår av fotografier och 
vittnesuppgifter i ärendet kan anses störa växt- och djurlivet på flera sätt t.ex. övertäckning, 
beskuggning, kvävning och syretärande nedbrytning. I dagvattenledningar kan slamvatten 
från bergborrning sedimentera och orsaka stopp.   
 
 
 
forts 
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§ 70 forts 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar ärendet till åklagare för utredning om brott skett mot miljöbalken eller 
dess följdbestämmelser. 
 
 
 
 
Exp: 
Åklagarkammaren, Box 516, 351 06 VÄXJÖ  
Karlslunda Brunnsborrning AB, Ödbyholmsv. 8, 388 50 PÅRYD 
 
För kännedom: Polisen i Kalmar, Att: Mats Ström Dnr K 23022, Box 91, 391 21 Kalmar 
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§ 71          Dnr 05/mn332 
Begäran om reducering av tillsynsavgift – Skeppeviks Camping 
 
Från ägaren till Skeppeviks camping har inkommit en skrivelse om dels begäran om 
nedsättning och dels retroaktiv nedsättning för år 2005 av avgiften för miljö- och 
livsmedelstillsyn. 
 
Som skäl till begäran framförs att verksamheten har säsongsöppet mellan 15 april-15 
september, alltså endast 5 månader om året. 
 
Företaget betalar för närvarande enligt fastställd taxa. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Avgiften för livsmedelstillsyn nedsätts till halva beloppet för 2006 i avvaktan på nya regler 
för livsmedelstillsyn fr o m 2007. Den redan inbetalda avgiften för 2005 betalas inte tillbaka 
retroaktivt. 
 
För miljötillsyn (enskild avloppsanläggning för mer än 25 personekvivalenter) anser nämnden 
inte att de anförda skälen ska föranleda någon ändring av avgiften. Miljötillsynen på aktuell 
verksamhet är väsentlig då den bedrivs inom ett kustnära och känsligt område med sommartid 
mycket tillfälliga gäster samt sommarstugeägare. Både naturmiljön och hälsoskyddet bör ha 
hög prioritet i miljönämndens tillsyn på platsen. Taxan är baserad på kommunförbundets 
riktlinjer och avviker inte avsevärt från vad som är brukligt.   
 
    
 
 
Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

 

 

 

 

Exp: Skeppeviks Camping, Ulrika Lantz, Påboda 138, 385 90 Söderåkra  
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§ 72 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
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§ 73 
Information 

 
1. Jan Andersson informerar om aktuellt budgetläge 2005. 

 
2. Jan Andersson informerar från samrådsmöte 2005-11-11 i Karlskrona angående havs-

baserad vindkraftspark vid Trolleboda. Vattenfall AB kommer att söka tillstånd enligt 
miljöbalken för att uppföra maximalt 30 vindkraftverk. Bolaget kommer också att ansöka 
om koncession enligt ellagen för att förlägga elkabel och ansluta ledningsnätet på land i 
Torsås kommun. 
 

3. Jan Andersson informerar om aktuella frågor kring kalkning. Kalkning kommer att ske i 
slutet av november eller i början av december. 
 

4. Kerstin Ahlberg informerar om tillsyn täkter. Förändringar i miljöbalken trädde i kraft 1 
augusti 2005. Täktverksamhet prövas numera som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken samt 5 § förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd jämförd 
med punkt 14.2-0 B i bilagan till förordningen. Länsstyrelsen har i tidigare beslut överlåtit 
tillsyn av B-verksamheter till Torsås kommun. Därmed är miljönämnden nu tillsyns-
myndighet även för tillståndspliktiga täkter. 

 
5.   Jan Andersson redogör för att i genomsnitt 1 fritidsboende på fritidsområdena söder om             

      Bergkvara per vecka, kontaktar miljökontoret för besked om vad miljönämnden kommer   
      vidta för åtgärd för att lösa VA-frågan för dessa områden och hur man ställer sig till olika  

slags lösningar i avvaktan på en slutgiltig lösning eller till ökad användning av fritids-
husen med oförändrade mycket bristfälliga lösningar. 

     
      6.  Kerstin Ahlberg redogör för pågående åtgärder inom kustmiljöarbetet som kvävemur  

Kroka. Vidare föreslås inom befintlig budget, inköp av utrustning för vasslåtter inkl. 
mindre båt, för slåtter av mindre områden samt  båten även för provtagning. 
 

 
 

 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
Nr 6 enl. förslag 


