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Plats och tid Kommunkontoret 2006-02-17 kl 13.00-16.00 
  
Beslutande Sten Bondesson      c   (ordf kl 13.00-15.00, §§ 15-19) 
 Ann Ludvigsson     s   (ordf  §§ 20-23) 
 Klern Bondesson    m 
 Ylva Sjöberg           c    (deltog ej i § 19 p g a jäv) 
 Sebine Masinovic    s 
 Jessica Lundgren     mp (ej tjg ers §§ 15-18, tjg ers §§19-23) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Mikael Nilsson, miljöinspektör §§ 15-18 
 KerstinAhlberg, kommunekolog § 19 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör §§ 22-23 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
Utses att justera Ylva Sjöberg §§ 15-18, 20-23, Ann Ludvigsson § 19 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2006-02-27 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 15- 23 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson       Ann Ludvigsson  
 Justerande  
  Ylva Sjöberg           Ann Ludvigsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2006-02-16   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-02-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-03-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 15          2003/mn0151 
BERGKVARA HAMN, BERGKVARA 2:1, 2:33, 2:48, 2:49 Medborgarförslag om 
anstånd/ändring av villkoret betr. 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) samt att resultaten från provtagningen ska kommenteras av 
sakkunnig. Detta har utförts av en miljökonsult vid ALcontrol.  
 
Provtagningen har inte varit helt komplett då vissa provpunkter saknat vatten att provta vid 
provtillfället.  
 
De ämnen som analyserats har varit metaller (bly, kadmium, koppar, zink) samt vissa 
organiska föreningar (totalt extraherbara alifater respektive  aromater samt opolära alifatiska 
kolväten). Bedömningen har gjorts utifrån två rapporter från Naturvårdsverket 
(Bedömningsgrunder för grundvatten samt Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag) där 
en femgradig skala används (mycket låg, låg, måttlig, hög, och mycket hög) för att klassa 
provet utifrån hur det avviker från ett ”normaltillstånd”.   
 
Sammanfattning av provanalyserna 
De allra flesta halterna klassas som låga eller mycket låga. I flera fall är halterna ej 
detekterbara. Ett undantag är station 1 där bly och koppar var måttligt hög halt både 2003 och 
2005. Enligt miljökonsulten kan detta bero på ”naturligt förekommande organiskt material” 
som kan binda metaller.  
 
Den försiktiga trend som kan uttydas av resultaten är att halterna överlag är högre 2005 än 
2003. Dock ska denna ökning tolkas med försiktighet eftersom det endast rör sig om två 
provtagningstillfällen och vid olika årstider. Nederbördsförhållanden och grundvattennivå kan 
påverka resultaten. 
 
Metallhalterna uppfyller kraven på dricksvattenkvalitet i enskilda brunnar. 
 
 
 
 
Forts 
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§ 15 forts 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden delar i stora drag synpunkterna och tankarna i medborgarförslaget. I och med 
de analyssvar med tillhörande kommentarer som inkommit till miljönämnden (kommentarer 
inkomna 2006-01-23) bedömer miljönämnden att asfaltering kan anstå tills vidare utan att 
miljöeffekterna blir oacceptabla. Större miljöförbättring per investerad krona kan i dagsläget 
troligen uppnås inom andra åtgärdsområden.  
 
En anledning till tillståndsmyndighetens krav på asfaltering var dessutom att städning skulle 
underlättas. Några klagomål på bristfällig städning med nuvarande markförhållanden har inte 
inkommit till miljönämnden på flera år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
KS   
  
Länsstyrelsen Att: Åsa Axheden Miljöresursfunktionen, 391 86 Kalmar (för kännedom) 
Bergkvara hamn och stuveri AB, Hamngatan 1, 385 42 Bergkvara (för kännedom) 
2002/mn109 
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§ 16 
BERGKVARA HAMN OCH STUVERI AB BERGKVARA 2:1, 2:33, 2:48, 2:49 
Kontrollprogram för avfallsdeponin inom området. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljönämnden har i beslut 2003-01-22 § 9 förelagt Bergkvara Hamn och Stuveri att följa ett 
kontrollprogram avseende den gamla kommunala deponin inom hamnens 
verksamhetsområde. Kontrollen ska enligt förelagt program bestå av en provtagning av Bly, 
Koppar, Zink, Kadmium och Olja i sex provpunkter vardera under 2003 samt 2005. 
Provtagningen har inte varit helt komplett då vissa provpunkter saknat vatten att provta vid 
provtillfället.  
 
Utvärdering/bedömning ska enligt kontrollprogrammet göras av sakkunnig kemist. Detta har 
utförts av en miljökonsult vid ALcontrol. Den kompletta utvärderingen är daterad 2006-01-
23.  
 
Bedömningen har gjorts utifrån två rapporter från Naturvårdsverket (Bedömningsgrunder för 

grundvatten samt Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag) där en femgradig skala 
används (mycket låg, låg, måttlig, hög, och mycket hög) för att klassa provet utifrån hur det 
avviker från ett ”normaltillstånd”.   
 
Sammanfattning av provanalyserna 
De allra flesta halterna klassas som låga eller mycket låga. I flera fall är halterna ej 
detekterbara. Ett undantag är station 1 där bly och koppar var måttligt hög halt både 2003 och 
2005. Enligt miljökonsulten kan detta bero på ”naturligt förekommande organiskt material” 
som kan binda metaller.  
 
Den försiktiga trend som kan uttydas av resultaten är att halterna överlag är högre 2005 än 
2003. Dock ska denna ökning tolkas med försiktighet eftersom det endast rör sig om två 
provtagningstillfällen och vid olika årstider. Nederbördsförhållanden och grundvattennivå kan 
påverka resultaten. 
 
Metallhalterna uppfyller kraven på dricksvattenkvalitet i enskilda brunnar. 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden har noterat resultaten och utvärderingen. Utifrån dessa gör miljönämnden 
bedömningen att den gamla deponin på hamnområdet inte utgör något akut hot mot 
människors hälsa eller miljön. Kontrollprogrammet beträffande provtagning som beslutades 
av miljönämnden 2003-01-22 § 9 är genomfört och upphävs härmed. Nya omständigheter och 
fakta som eventuellt framkommer kan dock medföra att nya krav på kontroll och åtgärder 
riktas mot verksamhetsutövaren. 
 
Exp: 
Bergkvara hamn och stuveri AB, Hamngatan 1, 385 42 Bergkvara 
Länsstyrelsen i Kalmar län Att: Åsa Axheden Miljöresursfunktionen, 391 86 Kalmar (för 
kännedom) 
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§ 17          2006/mn033 
Ställ klimatkrav på transporter, motion – remiss KS AU 
 
Ärendebeskrivning 
Remiss från KS AU till miljönämnden (för beredning) med anledning av motion från Jessica 
Lundgren (mp) daterad 2005-12-10. 
 
Lundgren konstaterar i motionen att den pågående klimatförändringen inte är helt naturlig. 
Det nationella miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” slår fast att våra utsläpp ska minska. 
Transportsektorn står för ungefär 30 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige idag. 
 
Offentlig upphandling inom t.ex. kommunen är en stor maktfaktor för att kunna påverka mot 
mer miljövänliga transporter. 
 
Lundgren yrkar –att kommunen i fortsättningen ställer konkreta och klimatrelaterade krav vid 
all upphandling av transporttjänster. 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar följande yttrande: 
Torsås kommun bör använda sina möjligheter att vid upphandlingar styra transporterna mot 
mindre miljöbelastande dito. Genom att skriva in miljökrav i en upphandlingspolicy eller 
liknande visar kommunen sin goda ambition och inte minst ger det en tydlig signal till de som 
erbjuder transporttjänster att det kan löna sig att satsa på miljövänliga alternativ. Det är tyvärr 
vanligt att de som satsar på miljövänliga alternativ har ett något sämre ekonomiskt slagläge 
vid upphandlingar då tekniken eller driften ofta är något dyrare, inte minst i ett 
inledningsskede.  
 
Exempelvis saknar kommunen idag tankställen för alternativa drivmedel (etanol, biogas etc). 
Det ligger ett uppenbart Moment 22 över den situationen. Så länge inte bränslet finns på nära 
håll vill man inte satsa på den tekniken i fordonen och om inte så många miljöfordon säljs 
kommer inte heller drivmedelsförsäljaren att se det som ett ekonomiskt rimligt alternativ att 
erbjuda de bränslealternativen. Kommuner och andra offentliga aktörer har här en stor 
möjlighet att lösa upp Moment 22 situationen och bana väg även för allmänheten som kanske 
är något tveksamma. Det medför i så fall en uppväxling av insatsen med enbart vinnare på 
spelplanen.  
 
I miljöbalken finns krav på att vid yrkesmässig verksamhet ska bästa tillgängliga teknik 
användas så länge det är skäligt även ur andra perspektiv. 
 
Sammanfattande utlåtande: 
Miljönämnden ställer sig positiv till att all upphandling av transporter bör ske med ett tungt 
vägande miljöperspektiv. 
 
Exp: 
KS AU 
Miljöpartiet, Jessica Lundgren (för kännedom)  
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§ 18          2006/mn0041 
Plåt- och spiralteknik AB, Torsås 2:50, Förorenad mark 
 
Ärendebeskrivning 
I ärendet föreligger en PM upprättat av WSP ”Torsås 2:50 och 2:51, Miljöteknisk 
undersökning” daterad 2005-09-14 samt ett utlåtande från Plåt & Spiralteknik AB (PST) 
daterad 2006-02-06. Dessutom har tjänsteanteckning upprättas av miljöinspektör Mikael 
Nilsson omkring dec 2005. 
 
Fastigheten Torsås 2:50 har använts av numera upplösta bolag för doppimpregnering av virke. 
Fastigheterna hade då en annan indelning och platsen för doppning ingick i stora 
Ramsågstomten. Impregneringsvätskan innehöll bl.a pentaklorfenoler och detta är ett 
svårnedbrytbart bekämpningsmedel med hög giftighet. Doppningen (den kända omfattningen) 
och miljötekniska undersökningen är koncentrerad till ett mindre område (ca 20 x 30 meter). 
 
Enligt promemorian från WSP finns pentaklorfenoler (och andra gifter som troligen kan 
hänföras till impregneringen) i de uttagna jordproven. Halterna är inte extremt höga men 
varierar inom proverna och enstaka tämligen höga värden har noterats.  
 
Marken används idag som industrimark, några kända vattentäkter finns inte inom flera hundra 
meters radie. 
 
Ansvarsfrågan är något otydlig. Förmodligen kan inte den första kretsen av ansvariga (den 
som utfört åtgärderna/verksamheten som gett upphov till föroreningen) ställas till svars pga. 
att bolagen inte längre existerar. Den andra kretsen av ansvarig är enligt miljöbalken 10 kap 
den som efter 1 jan 1999 förvärvat en industrifastighet, i detta fall PST AB (köpte av 
kommunen våren 1999).  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden återremitterar ärendet. 
 
Miljönämnden önskar innan beslut fattas bl.a höra Bo Lönnqvist och Karl-Erik Gustavsson 
vid Torsås kommun för att belysa turerna kring fastighetsförsäljningen från kommunen till 
PST AB.  
 
 
 
Exp: 
Bo Lönnqvist, Torsås kommun 
Karl-Erik Gustavsson, Torsås kommun 
 
PST AB, Ramsågsatan 8, 385 34 Torsås, för kännedom  
Länsstyrelsen, Att Åsa Axheden Miljöresursfunktionen, 391 86 Kalmar, för kännedom. 
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§ 19         Dnr 06/mn048 
Naturvårdspengar, ansökningar 
Genom stadsbidrag ska lokala och kommunala naturvårdsprojekt stimuleras. 
Kommunen har en mycket viktig roll i arbetet med att nå de av riksdagen fastlagda 
miljökvalitetsmålen och delmålen. 
Åtgärden som man söker för skall inrymmas inom något av följande områden: 
Kunskapsuppbyggnad 
Framtagande av underlag t. ex. kommunal naturvårdsplan. 
Områdesskydd 
Vård och förvaltning av områden eller naturtyper.  
Restaurering av områden. 
Information, fortbildning eller annan kunskapsspridning. 
Lokala och kommunala naturvårdprojekt kan finansieras med upp till femtio procent genom 
bidrag via länsstyrelsen. Grundtanken är att kommunerna tillsammans med ideella föreningar, 
organisationer och övriga intressenter ska kunna skapa lokala naturvårdsprojekt. 
Lokala aktörer – föreningar, jord- och skogsbrukare, näringslivet och enskilda – kan ta 
initiativ till projekt. 
Den formella ansökan till länsstyrelsen görs av kommunen och beslut tas av länsstyrelsen.  
Projekten kan röra såväl naturvård som friluftsliv. Satsningen har på detta sätt även en 
koppling till folkhälsomålen. 
Nedanstående ansökningar har kommit in till kommunen. Ytterligare två intresseanmälningar 
har inkommit men har ej uppfyllt kraven för ansökan.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden prioriterar enligt följande: 
 
1. Restaurering av kanal Båtastan 
2. Förbättra förutsättningarna för Sumpviolen i Appleryd 
3. Ängsrestaurering Eket, Kvilla 
4. Ängsrestaurering i Bastubo 
5. Vassrensning vid Pålaskär 
6. Vandringsled, Kvarntorpet, Binnaretorp 
7. Ekaryd, stenuppläggning vid slåtteräng 
8. Återskapa betesmark Järnsida. Projektet är ej att förorda på grund av att området är av 
skoglig karaktär samt är placerad i anslutning till stugområde. Risk för konflikter. 
 
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Ylva Sjöberg (c) i handläggningen.  
 
 
 
 
 
 
Exp: Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 26 Kalmar 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8  

Miljönämnden 2006-02-16                                              

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 20 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista.
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§ 21 
Kurser, konferenser 
 
1. Konferens Avlopp & Kretslopp 7-8 mars 2006 i Linköping. 
 
2. Världsvattendagen den 22 mars i Västervik. 
 
3. Inbjudan till temadag: Hur påverkar skolan barns hälsa? 29 mars 2006 i Oskarshamn. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
1. Jessica Lundgren deltar i Avlopp & Kretslopp i Linköping. 
 
2. Jessica Lundgren och Ylva Sjöberg deltar på Världsvattendagen i Västervik. 
 
3. Sten Bondesson beredes tillfälle att deltaga i kursen Hur påverkar skolan barns hälsa? 
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§ 22 
Information 
 
1. Solveig Eriksson meddelar lägesrapport om aviär influensa och om de rapporter som 

Länsstyrelsen lämnar om smittläget samt om eventuella skyddsåtgärder. 
 

2. Jan Andersson redovisar budgetläget. 
 
3. VA- Kvilla by. Jan Andersson redogör för den information som framkommit vid 

telefonkontakt med  den konsult som gjort VA-utredning Kvilla by. VA-utredningen 
diskuteras och främst de tre olika alternativa förslagen  till avloppslösning som framförs i 
utredningen.  Något slutgiltigt beslut tas inte i detta läget men efter en lång diskussion 
framkommer enighet kring följande:  

- angeläget med ett möte med konsulten i Torsås snarast. 
- utredningen instämmer med kommunekolog Kerstin Ahlbergs och miljönämndens 

tidigare slutsats, enskilda individuella lösningar är inte möjliga inom den tätare 
delen av Kvilla, på grusåsen. 

- nämnden är negativ till lokala gemensamhetsanläggningar ur miljö, teknisk, 
juridisk och organisatorisk synpunkt. I ett flertal fall föreslås markbädd och 
utsläpp i ån. En markbädd läcker efterhand mer och mer näringsämnen, främst 
fosfor och reduktionen av kväve är låg. Vidare reduceras mikroorganismer sämre 
än vid infiltration.  

 
Miljönämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
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§ 23         Dnr 05/mn049 
Delegation, miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring  SJVFS 2005:74 
 
Länsstyrelsen har tidigare haft möjlighet att lämna dispens från bestämmelserna att sprida 
stallgödsel på snötäckt mark, att sprida stallgödsel under perioden 1 dec-28 febr samt att 
medge undantag från spridning av stallgödsel under perioden 1 augusti – 30 november. 

         Från 1 januari 2006 har den operativa myndigheten, alltså den kommunala       
                   Tillsynsmyndigheten, tagit över ansvaret för ovannämnda dispenser enligt SJVFS 2005:74. 
 
 

Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden fastställer delegationsordning enligt följande: 
 
Ansvarig handläggare, om det finns särskilda skäl, får medge undantag 

                   från bestämmelserna i 24 § punkterna 2-3 (SJVFS:74) att sprida stallgödsel på snötäckt och             
frusen mark. Enligt samma föreskrift § 22 får  handläggaren lämna dispens för spridning av 
stallgödsel under tiden 1 december-28 februari  samt enligt § 26 under tiden 1 augusti – 30 
november. 
 
.  
 
 


