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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Kommunkontoret 2006-03-23 kl 13.00-15.45 
  
Beslutande Sten Bondesson               c 
 Ann Ludvigsson              s 
 Ylva Sjöberg                   c 
 Klern Bondesson            m 
 Henrik Nilsson Bokar      s (tjg ers) 
 Eva-Kristina Berg            c (ej tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Emma Ragnefors, miljöinspektör 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör § 25 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 31 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
Utses att justera Klern Bondesson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2006-03-27 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 24-32 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Klern Bondesson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2006-03-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-03-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-04-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 24                                                Dnr 06/mn076 
Nybyggnad (ers. nedbrunnet fritidshus) Björkenäs 1:1 , fritidshus nr 53 - yttrande. 
 
Från byggnadsnämnden föreligger för yttrande ansökan om nybyggnad fritidshus nr. 53 på 
Björkenäs (ersättning för nedbrunnet fritidshus).  
Enligt uppmätningsritning har huset haft full standard med bl.a. WC och dusch. Ritning på det 
nya huset visar motsvarande VA-standard. 
 
 
Sökanden: Henry Jensen 
                  Box 89 
                  370 45 Fågelmara 
 
Vid beredning på byggnadsnämnden har byggnadsingenjören Christer Franzen konstaterar att 
bygglov för våtrumsdelen i det tidigare huset saknas. Tillstånd från miljönämnden saknas för 
WC. Enligt avloppsinventering 1996 och miljökontorets besök på plats saknas också 
tillfredsställande BDT-anläggning (bad- disk- och tvättavlopp) vid fritidshuset.  
Ärendet har diskuterats med sökanden som avser att ansluta huset till befintlig 
avloppsanläggning samtidigt meddelar han att torrtoa funnits tidigare och att mulltoa skall 
installeras i det nya i avvaktan på gemensamt VA. Ägaren redovisar också sin positiva 
inställning till en gemensam avloppsanläggning för området och att det snabbt måste ordnas. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Följande yttrande lämnas till byggnadsnämnden: 
Avstyrker för närvarande bygglov enligt ritning daterad 060301 på grund av bristfällig enskild 
avloppsanläggning, avsaknad av tillstånd till WC, dusch och tvätt samt avloppssituationen i 
området.  
Nämnden medger endast avlopp från kök och handtvättställ under kort tid i avvaktan på 
gemensam VA-anläggning. Reviderad ritning enligt detta förutsättes krävas in. 
 
 
 
 
Exp: Byggnadsnämnden 
         Henry Jensen, Box 89, 370 45 Fågelmara 
         Miljökontoret 
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§  25                                                                 Dnr.06/mn0079 
Yttrande till Länsstyrelsen ang. utbyggnad av stallar för fjäderfä, Övraby 2:29.  
 
Carl-Erik och Ingela Övgård har för avsikt att bygga ytterligare ett hönshus för 20000 
broilermödrar inkl. tuppar. Hönshuset kommer att placeras intill det befintliga stallet. 
Nuvarande verksamhet är ett hönshus med >15000 höns och tidigare har även uppfödning av 
120-200 tjurar till slakt bedrivits, den senare har upphört. Istället satsas på djurhållning med 
broilermödrar. 
Stallet måste vara färdigt för insättning av höns i februari 2007 eftersom Kronfågel då har ett 
visst antal höns som måste placeras. Alternativ till utbyggnad på andra ställen finns om det 
inte fungerar här.  
Nämnden har att besluta om verksamheten har en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid 
betydande miljöpåverkan blir prövningen mera omfattande. Klagomål på buller från 
torkanläggning och trafiken har förekommit från en närboende. I övrigt har inga klagomål 
framförts till miljökontoret. 
 
Samråd har genomförts med Carl-Erik och Ingela Övgård, Håkan Andersson Agellus 
Miljökonsulter, Per-Axel Aronsson Länsstyrelsen och Solveig Eriksson miljökontoret. 
 
Motivering 
De lokala miljö- och hälsoeffekterna är transporter, buller, luftutsläpp, stallgödsel och 
kemikalier. 
Transport av foder blir inte fler eftersom en silo till kommer att uppföras. Bil och släp kan  
lasta 38 ton. Idag köps 15-18 ton in per gång.  
Gödselkörningen ökar men transport av handelsgödsel upphör. 
Buller från fläktar i stallarna ökar troligtvis.  
Svämgödseln från tjuruppfödningen luktar mycket vid utkörning och omrörning, hönsgödseln 
betydligt mindre. 
Utsläpp till luft blir större, problem är ammoniakavgång och damm.  
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden lämnar följande yttrande: 
Eftersom det har förekommit en omfattande djurhållning på gården tidigare så anser nämnden 
att det inte blir någon betydande förändring och därmed ingen betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Länsstyrelsen i Kalmar län, 392 86 Kalmar 
      Ingela och Karl-Erik Övgård, Övraby 2, 385 50 Söderåkra 
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§ 26         2006/mn0086 
NATURVÅRDSVERKET  Remiss- faktablad Egenkontroll för C-verksamheter 
 
 
Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har till ett urval av Centrala myndigheter, Länsstyrelser, kommuner (varav 
Torsås är en) samt andra intressenter skickat ut ett en Remiss gällande Faktablad Egenkontroll 
för C-verksamheter. De som fått Remissen har möjlighet att inkomma med synpunkter på det 
nya faktabladet. 
Faktabladet innehåller snabb och lättillgänglig information om miljöbalkens krav på 
egenkontroll för C-verksamheter. Faktabladet beskriver en arbetsmetod för att starta upp 
arbetet med egenkontroll samt hur arbetet med att förbättra egenkontrollen kan bedrivas.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden har inga synpunkter att tillföra. 
 
 
Exp:  
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
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§ 27        2006/mn0051 
Avfallsförbränning, anmälan om misstanke om brott mot miljöbalken, Ek, Billy, 
Ugglemad 1:32  
 
Ärendebeskrivning 
2006-02-22 besökte  miljöinspektörer Nilsson och Eriksson fastigheten Ugglemad 1:32. På 
tomten fanns en brännplats bestående av två plåtar uppställda i vinkel. Vid dessa plåtar syntes 
tydliga spår av avfallsförbränning. Bland resterna noterades bl.a. dryckesburkar i metall, 
kaviartub el. liknande, bröd, samt ett oljefilter. Vid telefonkontakt med Billy Ek senare under 
dagen medgav han att han utfört eldning av avfall på platsen.  
 
Viss fotodokumentation från platsen finns hos miljökontoret. 
 
Enligt miljöbalken gäller bl.a. följande: 
• Hushållsavfall ska lämnas till kommunen eller dess entreprenör för bortforsling 

(kommunalt monopol). 
• Annat bortskaffande än ovanstående får endast göras efter anmälan och godkännande av 

miljönämnden.  
• Miljönämnden ska enligt miljöbalken 26 kap 2 § lämna misstanke om brott mot 

miljöbalken till åklagare. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar med stöd av miljöbalken 26 kap 2 § ärendet till åklagare för utredning. 
 
 
 
 
Exp: 
Åklagarkammaren, Box 516, 351 06 VÄXJÖ 
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§ 28        2005/mn0326 
Felaktigt förvaring av farligt avfall, misstanke om brott mot miljöbalken, Söderberg, 
Roger Svärtan 4,  
 
Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har vid olika tillfällen, bl.a. vecka 26 och 43 år 2005 samt v 6 2006 besökt 
fastigheten Svärtan 4 i Bergkvara samhälle. På tomten har noterats en del farligt avfall som ur 
miljöskyddssynpunkt inte kan anses tillfredsställande förvarat. Det handlar om en handfull 
skrotbilar (som enligt Söderberg inte är tömda på alla vätskor), utrangerad kylmöbel (skulle 
enligt Söderberg byggas om till rök) med kompressor och ledningar kvar, ett par blybatterier 
(startbatterier) i dåligt skick mm. Avfallet har inte förvarats skyddat för nederbörd eller med 
uppsamlingsanordningar. 
 
Miljökontoret har vid besöket vecka 26 2005 meddelat Söderberg att det ovanstående är att 
betrakta som farligt avfall och det omgående ska lämnas till godkänd anläggning. Söderberg 
har inte samtyckt i bedömningen utan menade att det inte var tal om avfall utan bilarna skulle 
säljas/repareras/användas till folkrace, batteriernas blyplattor lämnas till nedsmältning och 
kylmöbeln byggas om till rök.  
 
Miljöinspektör Mikael Nilsson har i november 2005 på delegation (beslutet daterat 2005-11-
02) beslutat förelägga Söderberg att rätta till förvaringen på tomten vilket inte har efterlevts.  
 
Söderberg har uppgett för miljöinspektör att inga egentliga ekonomiska tillgångar finns varför 
ett vitesföreläggande kan anses verkningslöst.  
 
Viss fotodokumentation finns. Även byggnadsinspektör Christer Franzén har varit med vid 
besök på platsen. 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar, med hänvisning till Miljöbalken 26 kap 2 § samt 15 kap 5a §, ärendet 
till åklagare då det bedöms som regelvidrig förvaring av farligt avfall (farligt avfall enligt 
definition i avfallsförordning 2001:1063). 
 
Bedömning 
Farligt avfall bör lämnas till godkänd anläggning/mottagare så snart som möjligt och i väntan 
på inlämning förvaras så risken för skador/läckage etc. minimeras. I aktuellt fall har farligt 
avfall under längre tid förvarats på olämpligt sätt och fastighetsägaren har heller inte visat 
någon större vilja att lämna in avfallet. 
 
 
Exp: 
Åklagarkammaren, Box 516, 351 06 VÄXJÖ  
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§ 29           Dnr 06/mn099 
Ändrad delegationsordning för den kommunala livsmedelskontrollen med anledning av 
ny livsmedelslagstiftning 
 
Från den 1 januari 2006 gäller ny livsmedelslagstiftning inom EU genom ikraftträdande av 
EG-förordningarna 852/2004, 853/2004, 854/2004 och 882/2004. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden fastställer delegationsordning enligt följande: 
 
Ansvarig handläggare får besluta enligt EG-förordning nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 
  
Avdelnings II kapitel V. Offentliga kontroller av införseln av foder och livsmedel från 
tredjeländer 
 
Art. 18 – Utförande av offentliga kontroller för att bekräfta eller undanröja misstankar eller 
tveksamheter samt beslut om att omhänderta sändning till dess att resultat erhållits av den 
offentliga kontrollen. 
 
Art. 19.1. – Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte 
överensstämmer med bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att 
 

a) Förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet 
med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande 
av andra lämpliga åtgärder 
 

b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, övervaka livsmedlet eller 
förordna om att det återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de 
åtgärder som anges ovan vidtas. 
 

Art 19.2 
 

a) Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. 
 

b) Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare 
kontroller i enlighet med art 15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet 
med art. 17, se till att livsmedlet återkallas och omhändertas och att det därefter 
antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art 21. 

 
 
Forts 
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§ 29 forts 
 
Avdelning II. Kapitel VII Övriga bestämmelser 
 
Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar 
 
Art 31.1 a) och b) samt artikel 6.2 i EG-förordning 852/2004. Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 
Art 31.2 c) Beslut om godkännande av livsmedelsanläggning 
 
Art 31.2 d) Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 
 
Art 31.2 e) Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. 
 
Avdelning VII kapitel 1 
 
Åtgärder vid bristande efterlevnad 
 
Art 54.2 a) Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till 
att livsmedel är säkra eller att lagstiftning följs. 
 
Art 54.2 b) Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och 
import eller export av livsmedel. 
 
Art 54.2 c) Beslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel återkallas, dras 
tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 
 
Art 54.2 d) Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än dem som de 
ursprungligen var avsedda för. 
 
Art 54.2 e) I brådskande fall besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller 
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. 
 
Art 54.2 f) Beslut om att tillfälligt återkalla anläggningens godkännande. 
 
Art 54.2 g) Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 för sändningar från tredjeländer. 
 
Art 54.2 h) Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade. 
 
EG-förordning 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförande 
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som 
livsmedel 
 
Art 3.1 a) (ändrad genom artikel 60 i EG-förordning 882/2004). Beslut om att godkänna 
anläggning för animaliska livsmedel. 
 
Art 3.1 b) (ändrad genom artikel 60 iEG-förordning 882/2004). Beslut om villkorat 
godkännande av anläggning för animaliska livsmedel. 
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§ 30        2006/mn0102 
Bergkvara avloppsreningsverk Bergkvara 2:33, tillståndsansökan – yttrande till 
länsstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
Till Länsstyrelsen har inkommit ärende enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) om 
verksamhet eller åtgärd kan anses innebära betydande miljöpåverkan eller ej.  
 
Länsstyrelsen anhåller om tillsynsmyndighetens yttrande i ärendet.  
 
Gällande lagstiftning: 
Verksamheten, som enligt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
har kod 90.001-1, finns upptagen i den förteckning över verksamheter som alltid skall antas 
medföra betydande miljöpåverkan, bilaga 1 i förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Med stöd av bilaga 1 i förordning (1998:905) anses Bergkvara avloppsreningsverk innebära 
betydande miljöpåverkan.  
 
 
 
Exp: Länsstyrelsen i Kalmar Län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar 
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§ 31         Dnr 06/0100 
Naturvårdsplan  
 
Kerstin Ahlberg, kommunekolog, har arbetat fram ett förslag till Naturvårdsplan för Torsås 
kommun, vilken hon presenterar. 
 
Torsås kommun ansökte 2004 om lokala naturvårdsmedel för att skriva en Naturvårdsplan.  
Stadsbidrag tilldelades med 55 000 kronor. Bidraget finansierar planen till 50 %. Torsås 
kommun bidrar med resterande 55 000 kronor. Syftet med Naturvårdsplanen är att synliggöra 
kommunens natur – och kulturvärden. Planen är avsedd att ingå i kommunens översiktsplan. 
Naturvårdsplanen är en del i uppdraget att uppfylla riksdagens nationella miljökvalitetsmål. 
 
   
Miljönämndens beslut  
Miljönämnden godkänner upprättat förslag till naturvårdsplan för Torsås kommun. 
Naturvårdsplanen lämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
 
 
 
 
 
Exp: Kommunfullmäktige 
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§ 32 
Information 
1.  Bo Lönnqvist och Karl-Erik Gustavsson lämnar efter begäran sina synpunkter kring 
försäljning av fastigheterna Torsås 2:50 och 2:51 från kommunen till PST AB och Åke 
Nyströms Mekaniska i Torsås AB med anledning av förorenad mark på fastigheterna. 
 
2.  Efterbehandling av förorenade områden i Emnabo, Torsås kommun diskuteras. 
 
3.  Jan Andersson redovisar budgetläget. 
 
4.  Jan Andersson redovisar de nämndsspecifika prioriterade mål som kommunfullmäktige  
beslutat om i budget för 2006; 

• Arbete med säker livsmedelshantering 
• Fortsätta ett aktivt arbete med kustmiljö 
• Minska miljöpåverkan från enskilda avlopp 

Kommunfullmäktige förväntar sig att nämnderna arbetar fram en strategi om hur man arbetar 
med/uppnår målen. 
Redovisning av hur och på vilket sätt målen har uppfyllts redovisas i samband med delårs-
bokslut och årsbokslut.  
Jan Andersson ger sin syn på hur vi skall försöka uppfylla målen och efterfrågar nämndens 
synpunkter. 
-Säker livsmedelshantering: Ny EU-gemensam lagstiftning är mer omfattande och krävande 
än vad som förutsågs för ett år sedan. Detta och 0,4 tjänst utgör begränsning vad som utföras. 
Ansvarig handläggare: Miljöinspektör Kristina Strand. 
 
-Kustmiljöåtgärder: Maximalt upp till halva kommunekologtjänsten kan läggas på detta när 
nyligen framtagen naturvårdsplan blir helt klar och antagen. 
Ansvarig handläggare: Kommunekolog Kerstin Ahlberg 
 
-Inventering, åtgärder och beslut enskilda avlopp. Inga särskilda medel finns avsatta för 
detta. Handläggning ansökningar kommer att bli mera komplicerade med anledning av nya 
föreskrifter och allmänna råd från Naturvårdsverket. För att klara av anhopning av 
ansökningar med anledning av förra årets inventeringar har Annika Persson Åberg 
visstidsanställts på 10 % nu under fyra månader, förhoppningen är att tillgängliga medel 
räcker till 50 % tjänst under andra halvåret. Ett omfattande arbete som måste pågå i åtskilliga 
år framåt. 

 Ansvarig handläggare: Miljöinspektör Annika Persson Åberg/Miljöchef Jan Andersson 
 
Miljönämndens beslut 
1. Miljönämnden beslutar, att innan beslut fattas i ärendet, att sammankalla till ett möte 

mellan miljönämnden, representanter för berörda företag samt kommunledningen. Jan 
Andersson är sammankallande. 
 

2. Miljönämnden beslutar att gå vidare med ansökan om medel för åtgärder samt presentera 
projektet för kommunstyrelsen. 

 
3. Informationen noteras. 

 
4. Enligt miljöchefens förslag/vidtagna åtgärder. 
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§ 34 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
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Delgivningsärenden 
 
Länsstyrelsens beslut, 2006-03-02, tillstånd till skyddsjakt på storskarv/mellanskarv. 
 
Jordbruksverkets beslut, 2006-02-27, behörighet för att använda bekämpningsmedel i 
stormskadad skog i södra Sverige. 
 
Åklagarkammaren i Växjö, underrättelse 2006-03-10 ang Karlslunda Brunnsborrning AB. 
Förundersökning läggs ned. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen 


