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§ 13
2003/mn0151
BERGKVARA HAMN OCH STUVERI AB BERGKVARA 2:1, 2:33, 2:48, 2:49 Ändring av
Anstånd med asfaltering
Ärendebeskrivning
Bergkvara hamn och Stuveri AB har vid två tillfällen hos miljönämnden begärt anstånd om
asfaltering av upplagsyta vilket finns med som villkor i det tillstånd som
Miljöprövningsdelegationens gett för verksamheten 2001-12-21. Miljönämnden har vid båda
tillfällena beslutat att tolka beslutet på ett sådant sätt att det varit möjligt att ge tidsbegränsade
uppskov för asfaltering.
2005-10-06 inkom ett medborgarförslag om att villkoret gällande asfaltering ska ändras eller
upphävas. 2006-02-16 togs sedan beslut av miljönämnden om att asfaltering kan anstå tills
vidare.
I november 2006 uppmärksammade Håkan Algotsson miljökontoret om ärendet och att han
tidigare hade varit i kontakt med Länsstyrelsen om att beslutet skall vara tidsbegränsat eller så
får verksamhetsutövaren hos Miljöprövningsdelegationen begära ändring av villkoret.
Tillsynsmyndigheten har endast frätt att tolka villkoret vilket gjorts i samband med de
tidsbegränsade anstånden. Att meddela att anståndet gäller tills vidare kan dock anses som en
ändring av villkoret. Efter att miljökontoret varit i kontakt med Länsstyrelsen har även detta
bekräftats.
Bergkvara Hamn och Stuveri AB har kontaktas i december 2006 men de önskade få lite mer
tid att undersöka ärendet. I januari 2007 kontaktades de återigen men de hade inget att
tillägga.
I januari 2007 påträffades ett beslut taget av kommunfullmäktige 2006-04-26 (som inte
framkommit i ärendet tidigare och därmed inte kommit till miljöinspektörens kännedom) där
kommunfullmäktige beslutar att tillskriva Länsstyrelsen med hänvisning till miljönämndens
beslut 2006-02-16 § 15.
Miljönämndens beslut
Tillsynsmyndigheten skall meddela Bergkvara Hamn och Stuveri AB/ Kommunstyrelsen att
de ska tillskriva Länsstyrelsen om att få villkoret om asfaltering ändrat.

Exp:
Bergkvara Hamn och Stuveri AB, Hamngatan 1, Bergkvara (delgivningskvitto)
KS (för kännedom)
Leif Lindberg (för kännedom)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-02-22

Sid 3 av

§14
Information
1. Kommunekolog Kerstin Ahlberg informerar om genomförda och pågående kustvårdsarbete
inklusive Lokala investeringsprogrammet, LIP, Åtgärden ”Minskat näringsläckage till
Östersjön.
2. Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz, nyanställd 0,5 tjänst, presenterar sig själv och sina
tankar och ambitioner om folkhälsoarbetet i kommunen.
3. Jan Andersson informerar om försurningsundersökningar, kalkningsåtgärder, uppföljning,
åtgärdsplaner, biologisk återställning, naturvärdesbedömning av vattendragen. Kalkning har
skett i miljönämndens regi sedan 1981. F.n. kalkas samtliga sjöar av någon storlek i Bruatorpsåns avrinningsområde med ca 400 ton årligen, Kalkning av Ulvasjön tillkommer under
2007(tidigare kalkats av Karlskrona kommun).
4. Jan Andersson informerar om 2006 års bokslut och förslag till kompletteringsbudget 2007.
5. Miljökontoret tar upp den fortsatta handläggningen av vindkraftsärenden.
Miljönämndens beslut
1, 2, 3 informationen noteras.
4. Kompletteringsbudget enligt förslag.
5. Överläggningar med byggnadsnämnden. Ordföranden kontaktar byggnadsnämnden.
Hela miljönämnden kallas.
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