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Plats och tid Kalmar 2005-12-07 kl 09.30-16.00 
  
Beslutande Sten Bondesson                    c 
 Ylva Sjöberg                        c 
 Klern Bondesson                  m 
 Sebina Masinovic                 s 
 Jessica Lundgren                  mp (tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Solveig Eriksson, miljöinspektör 
 Mikael Nilsson, miljöinspektör 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekr 
  
  
Utses att justera Klern Bondesson 
  
Justeringens  Torsås 2005-12-15 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 74-82 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Jessica Lundgren 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2005-12-07   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-12-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-01-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 74          2003/mn0151 
Bergkvara hamn, Bergkvara 2:1, 2:33, 2:48, 2:49,  Medborgarförslag om 
anstånd/ändring av villkoret på asfaltering. 
 
Ärendebeskrivning 
Leif Lindberg har 2005-10-06 inkommit till KF med medborgarförslag (Dnr 05/KS0015). 
Förslaget är utsänt från KF till miljönämnden för beredning. Förslaget går i korthet ut på att 
kravet i tillståndet för hamnen att asfaltera ett område norr om reningsverket ska ändras eller 
upphävas. Området används idag av hamnen för bl.a. upplag av timmer. På platsen finns en 
gammal deponi som tjänade Bergkvara samhälle under en period i mitten av 1900-talet. 
Deponin är numera övertäckt.  
 
Enligt förslagsställaren är det inte kostnadseffektivt ur miljösynpunkt att asfaltera området då 
deponin är uttvättad av havsvatten. 
 
I hamnens kontrollprogram för den gamla deponin gäller att vattenprover ska tas vid två 
tillfällen (2003 och 2005). Detta har utförts. I kontrollprogrammet anges också att resultaten 
från provtagningen ska kommenteras av sakkunnig. Dessa kommentarer har ännu inte (2005-
12-07) inkommit till miljönämnden. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden återremitterar ärendet. Kommentarerna till provtagningen som skett 2003 och 
2005 har inte inkommit till miljönämnden och är ett nödvändigt underlag för att kunna fatta 
ett välgrundat beslut om huruvida asfaltering är lämplig eller kan undvaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: KS AU  
 
För kännedom: Länsstyrelsen i Kalmar län Att: Åsa Axheden Miljöresursfunktionen, 391 86 
Kalmar,  
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§ 75         Dnr 00/mn174 
Efterbehandling av förorenade områden – Emnabo, Torsås kommun 
 
Anders Svensson, Länsstyrelsen Kalmar län, informerar om pågående och avslutade projekt i 
länet som förorenats av tidigare verksamheter. Efter att ha beviljats statliga medel har projekt 
startats, ofta med kommunen som huvudman, för att rena marken eller havs-/sjöbotten. 
Som en grund för efterbehandlingsarbetet finns en flerårsplan som bl a slår fast hur områden i 
länet ska prioriteras. 
 
Åsa Axheden, Länsstyrelsen Kalmar län, informerar om projekt Emnabo i Torsås kommun 
som är ett av de projekt som ingår i länets flerårsplan för efterbehandling. 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har framtagits en huvudstudie som behandlar 
problematiken med bekämpningsmedel  i grundvattnet i Emnabo. År 2000 konstaterades höga 
halter av fenoxisyran MCPA i två bergborrade brunnar i Emnabo. De höga halterna gör att 
föroreningen riskerar att sprida sig och därmed slå ut fler bergbrunnar. 
 
Kostnaden för att åtgärda grundvattnet i Emnabo uppskattas i slutredovisningen till 2 205 000 
kr. Som huvudman för åtgärderna föreslås Torsås kommun. Finansieringen föreslås komma 
från Naturvårdsverket med viss hjälp från Torsås kommun, främst i form av arbets- och övrig 
resursinsats. 
 
Miljönämnden har 2005-04-27 § 36 beslutat om att upprätta ansökan om medel för åtgärder 
och förutsättningarna för medeltilldelning undersöks mer i detalj för föreslagen åtgärd. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden tackar handläggarna från Länsstyrelsen för föredragningen. 
 
Miljönämnden beslutar i enlighet med tidigare beslut att gå vidare med ansökan om medel för 
åtgärder och förutsättningarna för medeltilldelning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Jan Andersson 
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§ 76          Dnr 2005/mn0319 
Enskild avloppsanläggning, Ragnabo 15:1 – överklagande 
 
Vid inventering av avloppsanläggning på fastigheten Ragnabo 15:1 i Torsås kommun, ägare 
Åsa Haglund Rosenborg, konstaterades att avloppsvattnet från fastigheten inte genomgår 
acceptabel rening. 
Miljönämnden har 2005-10-24 med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 § samt 26 kap 9 §, förelagt 
Åsa Haglund Rosenborg såsom ägare till fastigheten Ragnabo 15.1, att senast 2006-04-30 
åtgärda avloppsanläggningen. 
 
Åsa Haglund Rosenborg har överklagat miljönämndens beslut om omläggning av avlopp, till 
den del, som berör kökets BDT-vatten.  
 
Överklagandet har inkommit i tid. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Att godkänna Åsa Haglund-Rosenborgs yrkande, att BDT-avloppet får ske som tidigare, 
under förutsättning att komplettering/utbyte av slamavskiljare sker till en tvåkammarbrunn, 
detta dock under förutsättning att ingen olägenhet för hälsa och miljö uppkommer.  
Vid olägenhet skall köksavloppet kopplas till trekammarbrunn med efterföljande infiltration.  
 
I övrigt kvarstår Miljönämndens beslut 2005-10-24 att avloppsvattnet  skall ledas till  
3-kammarbrunn med efterföljande godkänd infiltration.  
 
Vid ändring/nyanläggning skall skriftlig anmälan med erforderliga handlingar inlämnas till 
miljönämnden i god tid före påbörjande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Åsa Haglund Rosenborg, Ragnabo gård Pl 4660, 385 42 Bergkvara 
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§ 77           Dnr 03/052 
Avloppsfrågan – kustnära områden 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om den skrivelse som inkommit till kommunalråd Håkan 
Algotsson från ordföranden i Björkenäs och Norra Kärrs stugföreningar, där man påtalar 
vikten av en snar lösning av va-frågan för fritidshusområden söder om Bergkvara. 
 
Miljönämnden har i beslut 2004-08-19 § 51, påpekat att den i kommunstyrelsens beslut om 
tillsättande av en arbetsgrupp för va-planering bör tillsättas snarast samt att relevanta 
kostnader för va-anslutningar söderut bör utredas för att kunna jämföras med andra eventuella 
lösningar. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Med anledning av skrivelsen efterlyser miljönämnden på nytt: 
- arbetsgrupp för va-planering, 
- relevanta kostnader för va anslutningar till Bergkvara reningsverk för att jämföras med 

andra eventuella lösningar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 78 
Sammanträdestider 2006 
 
Lämpliga dagar och tider för 2006 års sammanträden diskuteras för att på bästa sätt passa alla 
nämndsledamöter. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämndens nästa sammanträde blir torsdagen den 26 januari 2006. Övriga sammanträden 
för 2006 beslutas på januarisammanträdet. 
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§ 79           Dnr 05/mn353 
Klagomål på lukt från hönseriet i Kvilla. 
 
Från Anders Järlebratt har inkommit skrivelse angående besvärande lukt från hönseriet i 
Kvilla, ägare Stig Pettersson. 
Anders Järlebratt fastighet är belägen ca 300 m från hönseriet med mellanliggande 
skogsmark. Fastigheten används inte för permanentboende. 
Produktionen har ändrats från kläckägg till konsumtionsägg, så i princip är det samma 
verksamhet men det har skett en ökning med dubbelt så många höns. 
Någon besvärande lukt har inte konstaterats vid miljökontorets besök på platsen, vilket inte 
utesluter att det inte luktar någon gång. Det är svårt att bedriva djurhållning utan att någon 
gång känna lukt t.ex.vid utgödsling och utkörning av gödsel. 
Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen i Kalmar län eftersom det rör sig om en B-anläggning 
enligt Miljöbalken. Tillsynen bedrivs av miljönämnden i Torsås. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden bedömer att problemet inte är av någon stor omfattning och avslår därmed 
klagomålet. Någon lösning som genom myndighetsbeslut helt tillgodoser både klagandes och 
djurhållarens intressen torde vara svårt att finna. 
 
 

 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Anders Järlebratt, Enbärsvägen 4, 426 55 Västra Frölunda 
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§ 80          Dnr 05/mn354 
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. 
 
I enlighet med den enighet som muntligt framkommit bland länets kommuner tog 
miljönämnden 2005-11-23 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. 
 
Länets kommuner har därefter gemensamt tagit fram en skrivelse (se aktbilaga) som riktar sig 
till Jordbruksverket. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden beslutar att anta den framtagna skrivelsen till Jordbruksverket. 
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§ 81 
Delgivningsärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2005-11-02 § 83, lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 82 
Information 
 
1. Jan Andersson informerar om aktuellt budgetläge 2005. 

 
2. Kerstin Ahlberg informerade om olika kustmiljöprojekt som genomförts under året. Två 

våtmarker har anlagts, en i Djursvik och en i Ragnabo.  Ett omlöp vid Åd för att 
möjliggöra för öring att vandra upp i Bruatorpsån. En kvävemur på fastigheten Kroka för 
att reducera överskottskväve- och fosfor från åkermark samt ett vassröjningsprojekt i 
anslutning till våtmarken i Ragnabo. 
 

3. Kerstin Ahlberg redogör kortfattat för årsplanering 2006, kustvårdsåtgärder. 
 

4. Mikael Nilsson informerade om fiskeprojekt i Gloen, Ragnabo där miljökontoret planerar 
uppfödning av gäddyngel. Samråd är under behandlande hos länsstyrelsen. 

 
 

Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
 
 
 
 


