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§ 60          2006/mn0092 
 Enskild avloppsanläggning på xxxxxxxxxxxxx  
 
Till Miljönämnden har 2005-12-02 inkommit en ansökan om ny enskild avloppsanläggning på 
xxxxxxxxxx. Det ansöks om att få installera en trekammarbrunn med efterföljande 
infiltrering. Fastigheten är en sjötomt och den beräknade infiltrationen kommer enligt förslag 
att ligga runt 50-60 meter från strandlinjen. Anläggningen ska belastas av två hushåll.  
 
Enligt nya Allmänna råd (NFS 2006:7) innefattas denna anläggning av en hög skyddsnivå då 
följande uppfylls:  

- Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av 
särskilda försiktighetsmått.  

7 kap. MB inkluderar strandskyddet vilket omfattar land- och vattenområdet upp till 300 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).  
 
Då hög nivå av miljöskydd uppnås enligt nya Allmänna råd, krävs det att avloppsanordningen 
kan förväntas uppnå mins 90% reduktion av fosfor och minst 50% reduktion av kväve. Detta 
fås endast om ett minireningsverk eller urinsorterande toalett installeras. 
Vid installation av urinsorterande toalett måste urinen omhändertas på något sätt, antingen 
genom att bevattna den egna trädgården eller att urinen sprids på åker. Om det senare skulle 
föredra krävs en ny policy och att det finns en bonde som är intresserad av att ta hand om 
urinen.   
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden tillåter en traditionell avloppsanordning med trekammarbrunn och infiltration, 
men den ska flyttas så att infiltrationen ligger 100 meter från strandlinjen. Detta innebär att de 
nya Allmänna råden inte följs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
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§ 61         Dnr 06/mn0334 
Naturvårdsplan Torsås kommun 
 
Ett förslag till naturvårdsplan har tagits fram av kommunekolog Kerstin Ahlberg, 
miljökontoret. Kerstin Ahlberg presenterar planen för miljönämnden och betonar vikten av 
detta inte ska ses som en fristående plan utan en plan som avses ingå i översiktsplanen för 
kommunen.  Förslag till plan har tidigare behandlats i nämnden.  
Planen ska i första hand syfta till att lyfta områden som är värdefulla ur natur- och 
kultursynpunkt, inte minst mindre områden som kan anses obetydliga men hyser stora värden. 
Naturvårdsplanen är en del i uppdraget att uppfylla riksdagens nationella miljökvalitetsmål. 
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.  
Länsstyrelsen har granskat planen utifrån reglerna för lokala naturvårdsmedel och lämnat 
vissa synpunkter. En förlängd tid för färdigställande, antagande och slutrapport har nu 
lämnats till 31 mars 2007. 
Med hänsyn till att viss revidering har skett och att fastställande av naturvårdsplanen 
samtidigt som översiktsplanen som tidigare avsågs sannolikt ej kan ske, tas ärendet upp på 
nytt, för behovet av fastställelse inom viss tid.  
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden anser att det bör vara en strävan vid framtagande av planer att målen är 
uppföljningsbara samt att framtagen naturvårdsplan bör ingå som en del i översiktsplanen för 
kommunen. 
 
Förslag till naturvårdsplan godkännes av miljönämnden och skickas till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Kommunfullmäktige
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§ 62         2006/mn0325 
Avfallsförbränning, misstanke om brott mot lokala hälsoskyddsföreskrifter och 
miljöbalken,  
 
Ärendebeskrivning 
Efter ett telefonsamtal 2006-09-06 vid 8-tiden om eldning och att det ryker mycket (Dock 
hade det enligt uppgift minskat en del i omfattning mot vad det var tidigare på morgonen) på 
en fastighet nära Industrigatan åkte Emma Ragnefors från miljökontoret till platsen. 
 
Eldning skedde på en gräsmatta precis utanför en privat tomt och det syntes att det inte endast 
var trädgårdsavfall som eldades. Ett par foton togs.  
 
Ägaren på tomten intill (xxxxxx) besöktes och det visade sig att han (xxxxxx) var den som 
eldade. 
Nilsson erkände att han bl. a (förutom trädgårdsavfall) hade eldat en högtalare samt lagt på en 
takskiva av något slag. Dessutom hade han tänt på med olja/bensin. Nilsson informerades om 
att endast trädgårdsavfall får eldas och enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter får eldning inom 
detaljplanelagt område endast ske v 40 -v 17 (nu är det v 36).  
Nilsson uppmanades att upphöra med eldning tills Emma R hade kollat upp om det var 
detaljplanelagt område. I så fall fick ingen eldning alls ske. Nilsson ville bli meddelad om 
detta per telefon till hustrun som var hemma och inomhus. Nilsson informerades även om att 
föreskriften kring eldning stod i den informationsbroschyr, från miljökontoret, som hade 
skickats ut till alla hushåll i maj/juni.  
 
Emma Ragnefors åkte tillbaka till kontoret och kollade upp vad som gällde för området och 
det visade sig vara inom detaljplanelagt område vilket meddelades per telefon till hustrun. 
Hustrun meddelades även per telefon sedan om att ärendet tas upp på miljönämndens möte 
och att det nog går vidare 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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§  63                                       Dnr 2006/mn0229 
Torsås pastorat, Torsås kyrka 1:1, anmälan av värmepumpanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås pastorat inkom 2006-06-20 med ett förtydligande av valet bergvärme som ersättning 
för uttjänta oljepannor. Miljökontoret skickade 2006-06-27 då som svar att anmälan 
behandlas först när den komplett med alla uppgifter inkommer.  
 
2006-08-04 inkom tre anmälningar (med gemensam karta) enligt 17 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bergvärmeanläggningar med kollektor på 
fastigheterna Torsås Kyrka 1:1, Torsås 9:17 (Olofsgården) respektive Torsås 9:18 
(Prästgården). Anläggningarna klassas ej som C-anläggningar (21 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningarnas uteffekt understiger 100 kW.  
Anmälningarna ansågs inte kompletta, då bl. a underskrifter saknades, och återsändes därmed. 
2006-08-17 inkom kompletta anmälningar. 

 
Anläggningen på Torsås kyrka 1:1 ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt 
anmälan finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna  
 
Anläggningen beräknas ge effekten 26,2 kW. Som köldmedium i värmepumpen används 9,5 
kg R134a och som frostskyddsmedium i kollektorn används Svedol. 
 
Enligt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223 skall fjärrvärme prioriteras framför 
värmepumpanläggningar i områden med planerat eller befintligt fjärrvärmenät.  
Miljönämndens ordförande, Sten Bondesson, har bl. a varit i kontakt med Karl-Erik 
Gustavsson vid kyrkan gällande detta så de är informerade. 
På Torsås Kyrka 1:1 planeras dock inte för fjärrvärme enligt telefonsamtal 2006-09-01 med 
Bo Sturesson, på Torsås Fjärrvärmenät AB.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Borrning för bergvärme får ske på rubricerad. 
 
Med stöd av miljöbalken 2 kap 3,4 §§ samt 26 kap 9,19 §§ föreläggs ni om följande 
försiktighetsmått: 

• Anläggningen skall utföras i enlighet med Normbrunn –97 

• Minsta avstånd till vattentäkt skall vara 20 meter. 
• Minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet skall vara 10 meter, alternativt   

       kan hålet gradas (lutas) så avståndet uppnås på senast halva brunnens djup.  
• Åtgärder skall vidtas som säkerställer att inte mer än fem liter köldbärarvätska kan 

läcka ut vid ett eventuellt haveri. 
• Närboende informeras om när borrningen ska ske. Inget vatten bör tas ut under tiden 

borrning pågår. 
• Om förhöjd kloridhalt (>100 mg/l) uppmäts vid borrningen ska borrhålet tätas på 

lämpligt sätt när installationen är klar. 
 

Forts 
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§ 63 forts 
 

• Större mängder vätska och slam från borrning och installation får ej ledas till 
vattendrag eller dag-/avlopps-vattennät utan godkännande från berörd instans 
(miljönämnd och teknisk nämnd).  

• Om avsteg sker från redovisad situationsplan skall reviderad och korrekt plan 
inlämnas snarast möjligt efter installationen.  

 
Beslutet avser endast miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni 
själva ansvarar för att söka eventuella andra tillstånd som kan komma att krävas.  
 
Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra. 
 
AVGIFT 
För handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för uttag av 
värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten tas 
en avgift ut à 900 kr. Avgiften faktureras separat. 

 
ÖVRIGT 
Berörda entreprenörer ska delges detta beslut. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Eva-Kristina Berg (c) i handläggningen. 
 
 
 

 
 

Exp: 
Torsås Pastorat, Box 151, 385 22 Torsås (Delgivningskvitto) 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Kulturmiljöenheten 
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§ 64         2006/mn0323 
Torsås pastorat, Torsås 9:18 (Prästgården) anmälan av värmepumpanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås pastorat inkom 2006-06-20 med ett förtydligande av valet bergvärme som ersättning 
för uttjänta oljepannor. Miljökontoret skickade 2006-06-27 då som svar att anmälan 
behandlas först när den komplett med alla uppgifter inkommer.  
 
2006-08-04 inkom tre anmälningar (med gemensam karta) enligt 17 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bergvärmeanläggningar med kollektor på 
fastigheterna Torsås Kyrka 1:1, Torsås 9:17 (Olofsgården) respektive Torsås 9:18 
(Prästgården). Anläggningarna klassas ej som C-anläggningar (21 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningarnas uteffekt understiger 100 kW.  
Anmälningarna ansågs inte kompletta, då bl. a underskrifter saknades, och återsändes därmed. 
2006-08-17 inkom kompletta anmälningar. 

 
Anläggningen på Torsås 9:18 ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan 
finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna  

 
Anläggningen beräknas ge effekten 10,9 kW. Som köldmedium i värmepumpen används 1,9 
kg R407c och som frostskyddsmedium i kollektorn används Svedol. 
 
Enligt beslut, mn § 3/04, Dnr04/mn014 taget av miljönämnden har det av Torsås 
Fjärrvärmenät AB tagits fram karta över de områden i Torsås där det planeras för fjärrvärme. 
Denna karta är tänkt för miljönämnden att kunna ha som underlag vid prövning av anmälan av 
värmepumpinstallationer. Torsås 9:18 ligger dock utanför det område som är planerat för 
fjärrvärme.  
 
Miljönämndens beslut 
Borrning för bergvärme får ske på rubricerad fastighet. 
 
Med stöd av miljöbalken 2 kap 3,4 §§ samt 26 kap 9,19 §§ föreläggs ni om följande 
försiktighetsmått: 
o Anläggningen skall utföras i enlighet med Normbrunn –97 
o Minsta avstånd till vattentäkt skall vara 20 meter. 
o Minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet skall vara 10 meter, alternativt   

• kan hålet gradas (lutas) så avståndet uppnås på senast halva brunnens djup.  
o Åtgärder skall vidtas som säkerställer att inte mer än fem liter köldbärarvätska kan läcka ut 

vid ett eventuellt haveri. 
o Närboende informeras om när borrningen ska ske. Inget vatten bör tas ut under tiden 

borrning pågår. 
o Om förhöjd kloridhalt (>100 mg/l) uppmäts vid borrningen ska borrhålet tätas på lämpligt 

sätt när installationen är klar. 
o Större mängder vätska och slam från borrning och installation får ej ledas till vattendrag 

eller dag-/avlopps-vattennät utan godkännande från berörd instans (miljönämnd och 
teknisk nämnd).  

o Om avsteg sker från redovisad situationsplan skall reviderad och korrekt plan inlämnas 
snarast möjligt efter installationen.  

 Forts 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8  

Miljönämnden 2006-09-12                                            

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

§ 64 forts 
 
Beslutet avser endast miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni 
själva ansvarar för att söka eventuella andra tillstånd som kan komma att krävas.  
 
Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra. 
 
AVGIFT 
För handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för uttag av 
värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten tas 
en avgift ut à 900 kr. Avgiften faktureras separat. 

 
ÖVRIGT 
Berörda entreprenörer ska delges detta beslut. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Eva-Kristina Berg (c) i handläggningen . 
 
   
 
 

 
 

Exp: 
Torsås Pastorat, Box 151, 385 22 Torsås (Delgivningskvitto) 
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§ 65          2006/mn0324 
Torsås pastorat, Torsås 9:19 (Olofsgården) anmälan av värmepumpanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås pastorat inkom 2006-06-20 med ett förtydligande av valet bergvärme som ersättning 
för uttjänta oljepannor. Miljökontoret skickade 2006-06-27 då som svar att anmälan 
behandlas först när den komplett med alla uppgifter inkommer.  
 
2006-08-04 inkom tre anmälningar (med gemensam karta) enligt 17 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bergvärmeanläggningar med kollektor på 
fastigheterna Torsås Kyrka 1:1, Torsås 9:17 (Olofsgården) respektive Torsås 9:18 
(Prästgården). Anläggningarna klassas ej som C-anläggningar (21 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningarnas understiger 100 kW.  
Anmälningarna ansågs inte kompletta, då bl. a underskrifter saknades, och återsändes därmed. 
2006-08-17 inkom kompletta anmälningar. 
Det verkar dock som om Olofsgården inte är 9:17 som de angett utan 9:19 enligt kartor. 
Göran Carlsson som är kontaktperson för ansökan har dock inte lyckats nås angående detta. 

 
Anläggningen på Torsås 9:19 ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan 
finns ej enskilda vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna  

 
Anläggningen beräknas ge effekten 21,5 kW. Som köldmedium i värmepumpen används 4,2 
kg R134-a och som frostskyddsmedium i anläggningen används Svedol. 
 
Enligt beslut, mn § 3/04, Dnr04/mn014 taget av miljönämnden har det av Torsås 
Fjärrvärmenät AB tagits fram karta över de områden i Torsås där det planeras för fjärrvärme. 
Denna karta är tänkt för miljönämnden att kunna ha som underlag vid prövning av anmälan av 
värmepumpinstallationer. Enligt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223 skall fjärrvärme 
prioriteras framför värmepumpanläggningar i områden med planerat eller befintligt 
fjärrvärmenät.  
Miljönämndens ordförande, Sten Bondesson, har bl. a varit i kontakt med Karl-Erik 
Gustavsson vid kyrkan gällande detta så de är informerade. 
 
På fastigheten som angränsar till Olofsgården finns det fjärrvärme framdragen enligt 
telefonsamtal 2006-09-01 med Bo Sturesson, på Torsås Fjärrvärmenät AB, som därför anser 
att Olofsgården bör använda sig av fjärrvärme.  
 
 
Forts 
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§ 65 forts 
 
Miljönämndens beslut 
Borrning tillåts ej på rubricerad fastighet med hänvisning till beslut mn § 3/04, Dnr04/mn014 
samt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223. Med motivering enligt besluten att fjärrvärme är 
en av de minst miljöbelastande uppvärmningsformerna och att det kräver ett förhållandevis 
tätt ”abonnentnät” och bergvärme ”splittrar” upp bostadsområden med utbyggd fjärrvärme. 
Kyrkans beräkningar om att fjärrvärme skulle bli dyrare än bergvärme räknas inte som 
tillräcklig motivering för att välja bergvärme. 
Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål för Kalmar län. Där finns inom 
målet för begränsad klimatpåverkan angivet följande; ”Anslutning till biobränsleeldade 
fjärrvärmenät eller närvärmenät sker där så är möjligt…”. Även energiplan och miljöplan för 
Torsås kommun, antagna av kommunfullmäktige, finns och skall verka i samma riktning.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Eva-Kristina Berg (c) i handläggningen 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp: 
Torsås Pastorat, Box 151, 385 22 Torsås (Delgivningskvitto) 

Torsås Fjärrvärmenät AB, Box 503, 385 25 Torsås 
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§ 66          2006/mn0271 
Kommunförråd och återvinningscentral Torsås 4:111, överklagan av miljönämndens 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Kalmarsundsregionens Renhållare inkom 2006-07-03 en anmälan om ändring av 
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har övertagit 
renhållningsansvaret för bl. a Torsås kommun. Verksamheten i Torsås drivs idag som 
anläggning för mellanlagring av avfall och farligt avfall.   
 
Miljönämnden tog 2006-08-10 beslut om anmälan och ansåg inte att verksamheten strider mot 
1 kap 1 § miljöbalken och förelade, med stöd av 2 kap 2-6 §§ samt 26 kap 9 § miljöbalken 
verksamhetsutövaren, Kalmarsundsregionens Renhållare, om vissa försiktighetsmått. 
  
2006-09-01 inkom verksamhetsutövaren med en överklagan där de anser att punkt 2 av 
försiktighetsmåtten är för långtgående: 
”2. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier skall förvaras i utrymmen försedda med tak. 
Underlagen ska vara täta, invallade och avloppslösa…”  
 
Som skäl till att de anser kravet vara för långtgående är att Miljöprövningsdelegationen i 
Kalmar beviljat nytt tillstånd för fyra återvinningscentraler där kraven inte är så långtgående. 
Enligt överklagan begär verksamhetsutövaren därför att föreläggandet ändras genom följande 
tillägg: 
”Farligt avfall i fast form, som inte är vattenlösligt, skall hanteras på tät yta och förvaras väl 
skyddat mot nederbörd. Förvaring av vitvaror behöver dock endast ske på hårdgjord yta.” 
 
På KSRR:s begäran hölls ett möte 2006-09-07. Deltagare på mötet var Jan Andersson och 
Emma Ragnefors från miljökontoret och Martin Herrold och Leif Hjärtstrand (och en del av 
mötet även Lindy Hugosson) från KSRR. KSRR ville framföra anledningen till varför de 
överklagar försiktighetsåtgärden hur vitvaror skall hanteras och även förtydliga att överklagan 
skall vara ställd till länsstyrelsen. Vitvaror kan inte hanteras under tak enligt elkretsen och 
Miljöprövningsdelegationen har gått med på avsteg från nederbördsskydd i tillstånd. 
 
Miljönämndens beslut 
Försiktighetsmåttet ändras enligt begäran med följande tillägg: 
”Farligt avfall i fast form, som inte är vattenlösligt, skall hanteras på tät yta och förvaras väl 
skyddat mot nederbörd. Förvaring av vitvaror behöver dock endast ske på hårdgjord yta.” 

 
 
 
Exp: 
Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 822, 391 82 Kalmar (delgivningskvitto) 
Tekniska kontoret, Torsås kommun 
Länsstyrelsen i Kalmar Län, miljöenheten. 
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§  67        2006/mn0320 
Anmälan av värmepumpanläggning,  
 
Ärendebeskrivning 
2006-09-01 lämnades ansökan om bergvärme in personligen xxxxxxxxx 
 
Enligt beslut, mn § 3/04, Dnr04/mn014 taget av miljönämnden har det av Torsås 
Fjärrvärmenät AB tagits fram karta över de områden i Torsås där det planeras för fjärrvärme. 
Denna karta är tänkt för miljönämnden att kunna ha som underlag vid prövning av anmälan av 
värmepumpinstallationer. Enligt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223 skall fjärrvärme 
prioriteras framför värmepumpanläggningar i områden med planerat eller befintlig 
fjärrvärmenät.  
 
Bo Sturesson på Torsås Fjärrvärmenät AB har sökts, för kommentar samt för information om 
var fjärrvärme finns närmast rubricerad fastighet, men han har inte lyckats nås. 
 
2006-09-05 kontaktades xxxxxx per telefon om att området är planerat för fjärrvärme. xxxxx 
säger att han fått uppgift om att fjärrvärme finns närmast vid banken. xxxxxs anger dock 
följande som skäl till varför han valt bergvärme istället för fjärrvärme: 
• Ekonomiska fördelar 
• Det är svårt att förutse vad som kommer att hända på energifronten framöver och han anser 

sig bli mindre uppbunden med bergvärme än fjärrvärme och bergvärme kan lättare 
kombineras med andra energikällor som t ex solvärme, som bl. a kan användas till 
pumpens elbehov. 
 

Miljönämndens beslut 
Bergvärme tillåts ej på rubricerad fastighet med hänvisning till beslut mn § 3/04, Dnr 
04/mn014 samt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223. Med motivering enligt besluten att 
fjärrvärme är en av de minst miljöbelastande uppvärmningsformerna och att det kräver ett 
förhållandevis tätt ”abonnentnät” och bergvärme ”splittrar” upp bostadsområden med utbyggd 
fjärrvärme. Miljönämnden anser även att bergvärme mitt i tätort inte är lämpligt om annat 
miljövänligt alternativ finns. 
Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål för Kalmar län. Där finns inom 
målet för begränsad klimatpåverkan angivet följande; ”Anslutning till biobränsleeldade 
fjärrvärmenät eller närvärmenät sker där så är möjligt…”. Även energiplan och miljöplan för 
Torsås kommun, antagna av kommunfullmäktige, finns och skall verka i samma riktning.  

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

 
 
 
Exp: 
Torsås Fjärrvärmenät AB, Box 503, 385 25 Torsås 
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§ 68 
Delgivningsärenden 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2006-08-21, angående telemast på fastigheten Applerum 
5:16. Sökanden är 3G Infrastructure Services AB, Karlskrona.  
 
Förundersökning läggs ned för ärende Dnr 04/mn0422 – utsläpp av petroleumprodukt i 
Bergkvara Hamn.  
 
Förundersökning läggs ned för ärende Dnr 2005/mn0326 – Felaktig förvaring av farligt avfall 
på Svärtan 4 i Bergkvara.  
 
Förundersökning inleds inte för ärende Dnr 2005/mn0357 – Nedskräpning i naturen på 
Röllekevägen i Söderåkra. 
 
Miljökontoret skall 2006-09-01 - 2006-11-15 genomföra projektet ”Farligt avfall på företag”. 
Projektet genomförs på miljökontoren i länet i samarbete med Miljösamverkan Sydost. 
 
Miljökontoret skall genomföra ett projekt kallat ”Miljötillsyn vid lantbruk”, där syftet är att 
minska närsaltsbelastningen till Östersjön från Kalmar län. Projektet genomförs över tvår år. 
Under hösten erbjuds lantbruk som kommer att besökas under 2007 en utbildning i 
upprättande av växtodlingsplaner. 
 
Dom från Växjö Tingsrätt, 2006-09-06, ang vite avseende åtgärder på gödselvårdsanläggning 
på fastigheten Gunnilkroka 1:3. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 69 
Delegationsärenden 
 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
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§ 70 
Extra sammanträde miljönämnden 
 
Miljönämndens beslut 
 
Ett extra sammanträde hålles tisdagen den 3 oktober kl 14.30, där bl a budgeten behandlas. 
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§ 71 
Information 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om budgetläget samt delårsbokslutet 2006. Viktiga 
händelser under året redovisas samt de mål som kommunstyrelsen prioriterat inom 
miljönämndens område, säker livsmedelshantering, aktivt arbete med kustmiljön samt 
minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp. 
Ekonomin är i takt med lagd planering och drift- och investeringsbudgeten för 2006 kan 
hållas. 
Jan Andersson informerar översiktligt om det inledande budgetarbetet 2007 inför 
sammanträdet den 3 oktober. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


