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Övriga deltagande Solveig Eriksson, miljöinspektör § 10 
 Jan Andersson, miljöchef och sekreterare 
 Kristina Strand, miljöinspektör § 10 
 Jörgen Wehre, länsveterinär, länsstyrelsen § 10 
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§ 10 
Information om livsmedel- och djurskyddskontroll 
 
Länsveterinär Jörgen Wehre, länsveterinär och statsinspektör Bo Svensson, Livsmedelsverket 
informerar om djurskydds- respektive livsmedelskontrollen, lagstiftning, nämndens uppgifter 
och skyldigheter. 
 
 
Djurskyddskontroll 
Jörgen Wehre informerar: 
 
En kontrollplan har framtagits för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan (2007-2009). Planen 
omfattar kontroll av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd i enlighet med EG-
förordning nr 882/2004 som reglerar den offentliga kontrollen enligt foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Planen beskriver 
ett kontrollsystem som möjliggör kontroll genom hela livsmedelskedjan, för att säkerställa en 
hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen. 
 
Den rättsliga grunden för djurskyddskontrollen är förordning (EG) nr 882/2004 som 
kompletteras av djurskyddslag och förordning. Djurskyddslagen är en s.k. ramlag som 
reglerar vård/behandling. 
 
Miljönämnden är myndighetsnämnd för djurkontrollen i Torsås kommun och ansvarar för 
mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Nämnden ska vidare i samband med detta besluta om 
verksamhetsmål, inventera resursbehovet, upprätta tillsynsplan, prioritera verksamheten och 
följa upp den. Rutiner för anmälningsärenden, akuta ärenden, förbudsärenden, oplanerad 
personalbrist m m ska finnas. 
 
Miljönämnden ska bedriva den operativa offentliga tillsynen d v s regelbunden, rutinmässig 
djurskyddskontroll, projektinriktad kontroll, kontroll efter anmälan, tillståndsgivning m m. 
 
Nämnden ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 
 
Vid ett projekt som genomfördes i länet 2003, ”Allmänna råd om tillsynen” framtogs antal 
tillsynsobjekt kontra resursbehov hos kommunerna. Det framkom då att resursbristen i länet 
ligger på ca 40 % av behovet. 
 
I november 2006 gjorde länsstyrelsen ett kommunbesök i Torsås kommun, där framkom 
anmärkningar på resursbrist, dålig uppföljning, saknar mål, prioriteringar m m. Fullständig 
rapport från besöket kommer. 
 
Forts 
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§ 10 forts 
Livsmedelskontroll 
Bo Svensson informerar: 
Fr.o.m. den 1 januari 2006 styr fyra EG-förordningar (852/2004, 853/2004, 854/2004 och 
882/2004) den kommunala livsmedelskontrollen. Hygien- och kontrollförordningarna bygger 
på den grund som lades i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. EG-
förordningarna kompletteras av en livsmedelslag och förordning samt en del nya nationella 
föreskrifter. Det betyder att många av Livsmedelsverkets gamla föreskrifter upphävdes den 1 
januari 2006. 
 
De nya hygien- och kontrollförordningarna är inriktade på de mål som ska nås, och de ger 
därför företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. I vissa fall är de nya 
reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala förutsättningar. 
 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2007-2009 gäller även för 
livsmedelstillsyn i landet. 
 
Liksom Jörgen Wehre betonar Bo Svensson nämndens ansvar som myndighetsnämnd samt 
ansvaret för mål, inriktning, prioritering och uppföljning av arbetet. 
 
Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för den kommunala livsmedelskontrollen. I november 
2006 gjordes ett kommunbesök i Torsås som ett led i en försöksverksamhet som omfattade 
totalt 20 kommuner i vissa län. Försöket syftar till att utforma en modell för revision av 
kommunernas livsmedelskontroll och till att länsstyrelserna skall ta över detta ansvar på 
samma sätt som är fallet med djurskyddet. Ett förslag till revision av kommunernas 
livsmedelstillsyn överlämnades som bl a innehåller följande: 
- organisationen i kommunen, 
- resurser som behövs för att leva upp till lagstiftningen 
- tillsynsplan 
- kompetensförsörjning 
- uppföljning av egen livsmedelstillsyn 
- mätmetoder 
- förändring m m. 

 
En fullständig rapport över kommunbesöket kommer snart att överlämnas. 
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§ 11 
2007/mn0022 
Bergkvara hamn och stuveri AB Bergkvara 2:1, 2:33, 2:48, 2:49, begäran om 
dispens/ändring 
 
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB har till Länsstyrelsen ansökt om ändring av villkor för 
gällande bullervärden för att hantera utskeppning av timmer som uppstått till följd av storm. 
Önskemålet är att bullervärden dagtid på norra kajen ska få gälla även kvällstid tre dagar per 
vecka samt att bullervärden kvällstid på södra kajen skall få gälla även nattetid. Dessa 
ändringar önskas gälla tom 31/12 2008. 
 
Verksamhetsutövaren anger att det är omöjligt att förutse vilka exakt miljömässiga 
konsekvenser som kan uppstå av detta.  
 
En liknande ändring/dispens som detta ansöktes om, och beviljades, efter stormen ”Gudrun” i 
början av 2005. Denna dispens gällde fram till 2006-12-31.  
Till miljökontoret har det inte inkommit uppgift om några klagomål på buller.  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar följande yttrande: 
Den ändring som önskas ska bero på hantering av stormfällt/ barkborreskadat timmer och 
gälla fram till 2008-12-31. 
 
Miljönämnden vill inte ange särskilda bullervärden som kan vara lämpliga men anser, med 
avseende på den föregående dispensen efter stormen ”Gudrun” och att det under dispensen 
inte till miljökontoret inkommit uppgifter om några klagomål på buller, följande: 
 
Norra kajen 
Att en eventuell dispens från bullervillkoren begränsas till att gälla max tre dagar/vecka. Vid 
dessa tillfällen bör eventuell dispens för bullrande verksamhet enligt nämnden gälla som 
längst till kl. 20.00 eller längst till dess att fartyg som börjat lastas före kl. 18.00 är 
färdiglastat.   
 
Södra kajen 
Att det är rimligt att ge dispens så att bullervärden kvällstid kan gälla även nattetid i avseende 
att verksamheten tillåts avsluta lastning som påbörjats före 22.00.  
 
Exp: 
Länsstyrelsen i Kalmar Län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar 
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§ 12 
Ekonomi - besparingar miljönämnden – budget 2007 
 
Ärendet har tidigare behandlats mn § 7/07. 
 
Jan Andersson har i uppdrag av Kommunchef Tommy Nyberg att spara 150 tkr och endast 
informera miljönämnd och fack om sitt förslag samt beskriva konsekvenserna. 
 
Jan Andersson informerar enligt följande: 

 

Nämndens budget 2006 tkr utgör knappt 0,7 %  av kommunens budget 
 

Uppdrag: att spara 150 tkr, utgör 7.5% av nämndens budget 
 

Nämnden har förutom myndighetsdelen, ansvar för ca 12 fortlöpande projekt för kommunen 
som ej är av myndighetskaraktär men som kräver vissa resurser och den kompetens som finns 
på miljökontoret.  
Bl.a. har skötsel, underhåll våtmarker och inventering, åtgärder enskilda avlopp hållits på en 
låg nivå för att särskilt avsatta medel saknas, ändå tillhör de kommunens prioriterade mål 
2006. 
Tidigare besparingar: Övertagande från kommunstyrelsen av olika kostnader utan 
kompensation, alltifrån kostnader Kalmar Läns Luftvårdsförbund till kostnader för leasingbil 
m.m.  Alla kostnader provtagning strandbad belastar nämnden. 
 

Miljöchefens förslag 

t. bespar. enl. uppd.    Konsekvenser 

 
Gratis ”barnvattenprover” slopas      15 tkr Hälsopåverkan upptäcks ej 
 
  Gratis  radonundersökning slopas     15 tkr  -   ”    -          -  ”  -     -”- 

 
VA-bidrag ensk. anl. slopas          100 tkr Vissa förbättringar görs ej (utan tvång) 

 
Intäktsökningar myndighetsärenden 20 tkr Krav på pers. resurs.. 

 
 

 
Miljönämndens beslut 
Med hänsyn till det breda ansvarsområdet och de aktuella tillsynsbesöken från länsstyrelsen, 
länsveterinären och livsmedelsverket över kommunens ansvar enligt miljöbalken, 
djurskyddslagen och livsmedelslagstiftningen anser miljönämnden att det inte är möjligt att 
genomföra någon besparing. 

     
Exp: Jan Andersson 


