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Plats och tid Kommunkontoret 2007-06-12 kl 14.00-17.00 
  
Beslutande Ann Ludwigsson       s  (kl 14.45-17.00) 
 Magnus Svensson     m 
 Leif Lindberg            tp 
 Sebina Masinovic      s 
 Nils Gustling             c (tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Annika Persson Åberg, miljöinspektör §§ 41, 43 
 Mikael Nilsson, miljöinspektör §§ 42-43 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog §§ 42, 44-45 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
Utses att justera Leif Lindberg 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2007-06-14 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 41-47 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Magnus Svensson § 41, Ann Ludwigsson § 42-47  
 Justerande  
  Leif Lindberg 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2007-06-12   
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-06-14 Datum för anslags 

nedtagande 2007-07-06 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 41          Dnr 2007/mn0193 
JÄRNSIDA 1:61 & 1:128 MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar att inte utdöma miljösanktionsavgift. 
 
Yrkanden 
1. Leif Lindberg (tp) och Magnus Svensson (m), miljösanktionsavgift utdöms ej. 
2. Sebina Masinovic (s) och Nils Gustling (c), miljösanktionsavgift utdöms. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enligt med 
Leif Lindbergs och Magnus Svenssons förslag, med ordförandens utslagsröst. 
 
Miljökontorets förslag till beslut 
Miljönämnden utdömer miljösanktionsavgift med beloppet 5 000 kr för överträdelse enligt 
miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 2.1.1 i bilagan till förordning (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter. De betalningsskyldiga är … så som ägare av de aktuella fastigheter. 
 
Ärendebeskrivning 
… har en sommarfastighet på Järnsida 1:61. Här har de anlagt ett avlopp som är tillståndspliktig 
enligt de ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås kommun” 
Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:78,  
 
Enligt förordningen 1998:899 13 § tredje stycke får kommunen föreskriva att tillstånd ska gälla 
för anmälningspliktiga inrättningar i vissa delar av kommunen för att skydda människors hälsa 
eller miljön. För Järnsida krävs det tillstånd av miljönämnden för att inrätta avloppsanordningar 
för bad-, disk- och tvättavloppsvatten enligt ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön inom Torsås kommun”, Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:78. Dessa 
reviderades 2 november 2005. Bestämmelserna om avlopp har varit oförändrade sedan 1988 då 
de infördes. 
 
Den 20 april 2007 fick miljökontoret veta att en avloppsanläggning uppfördes på Järnsida 1:61 
och 1:128. Anläggningen består av en slamavskiljare, pumpbrunn samt en infiltration. Ägaren 
kontaktades och efter ett tag lämnades en ansökan om BDT-anläggning in till miljönämnden den 
8 maj 2007.  
 
Enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift om 5 000 kr 
betalas av den avgiftsskyldige som gjort överträdelsen enligt förordning 1998:999. Miljönämnden 
är enligt miljöbalken skyldig att ta ut avgift vid konstaterad överträdelse, dock skall avgift inte tas 
ut om det är uppenbart oskäligt i det enskilda fallet. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten. 
Oskäligt är i stort sett endast sjukdom. 
 
Exp: 
… 
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§ 42          2006/mn0102 
BERGKVARA AVLOPPSRENINGSVERK BERGKVARA 2:33 ANSÖKAN OM 
TILLSTÅND FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET B-NIVÅ 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden lämnar följande yttrande: 
 
Reningseffekt 
Miljönämnden anser att följande riktvärde (årsmedelvärde) bör gälla för utgående vatten: 
P-tot  0,3 mg/l samt reningsgrad 95 %  
BOD7 10 mg/l samt reningsgrad 95 % 
 
Användning av slammet 
Av ansökningshandlingarna framgår att slammet från reningsverket används som täckmassor vid 
en byggtipp i Norrköping. Detta är enligt miljönämnden ett dåligt utnyttjande av värdefulla 
näringsämnen. Endast i det översta lagret på täckmassorna (där man avsiktligt vill etablera ett 
vegetationsskikt) kan det anses vettigt att använda slam eller motsvarande. Verksamhetsutövaren 
bör förpliktigas att (eventuellt efter övergångstid) ordna mer kretsloppsanpassat 
omhändertagande.  
 
 
Kväverening 
Östersjön och Kalmarsund är ett känsligt vattenområde. Hänsynskraven enligt miljöbalken att 
använda bästa möjliga teknik, ”förorenaren betalar” mm. bör därför kunna tolkas tämligen 
strängt i det aktuella fallet. Miljönämnden är dock medveten om att konventionell kväverening 
inom reningsverket kan vara tämligen kostnadskrävande. Att ålägga verksamhetsutövaren att 
ordna med kväverening genom andra åtgärder (musselodling, våtmarker etc.) kan kanske vara 
mer kostnadseffektivt men är samtidigt svårare att kvantifiera effekterna av. Kunskapsläget på 
området är dessutom något oklart och olika teorier förekommer om nyttan med kväverening från 
avloppsreningsverk i dessa trakter. 
 
Miljönämnden rekommenderar att verksamhetsutövaren under en prövotid åläggs att vidare 
utreda möjligheterna till kvävereduktion (direkt i verket eller indirekt via musselodling, våtmark 
etc.). Förhoppningsvis kommer även kunskapsläget att klarna under den närmaste framtiden.  
 
Ovidkommande vatten (inläckage) 
Mängden ovidkommande vatten är orimligt hög (snittet under senaste fem verksamhetsåren är 52 
%). Detta har tillsynsmyndigheten påtalat/kommenterat under ett flertal år i samband med 
miljörapporten. Verksamhetsutövaren hänvisar till interna ”Sanerings/åtgärdsplaner” men 
framhåller ekonomin som begränsande faktor.  
 
Det finns flera nackdelar med att få in ovidkommande vatten i ett reningsverk bl.a.  

• processande och kemikalieförbrukning av ovidkommande volymer. 
• svårare att rena ett utspätt vatten jämfört med ett mer koncentrerat 
• ojämnt flöde med stora toppar vid kraftig nederbörd vilket ökar risken för bräddning. 
• totala kapaciteten minskar 

 
Forts 
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§ 42 forts 
 
Tillståndet bör reglera vilken andel ovidkommande vatten som verket ska få ta emot och/eller 
tidsbestämd åtgärds/saneringsplan. 
 
Miljönämnden har i dagsläget inget övrigt att erinra 
 
Yrkanden 
1. Ann Ludwigsson (s), Sebina Masinovic (s), Magnus Svensson (m), Nils Gustling (c), enligt 

miljökontorets förslag. 
2. Leif Lindberg (tp), enligt miljökontorets förslag men avvikande vad gäller kväverening. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar enligt förslag 
nr 1. 
 
Reservation 
Leif Lindberg (tp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande (se bilaga). 
 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås kommun har vid länsstyrelsen i Kalmar sökt om tillstånd till fortsatt drift av Bergkvara 
reningsverk.  
 
 
 
 
 
 
Exp: Länsstyrelsen Miljöskyddsfunktionen, 391 86 Kalmar Att: Lisa Eriksson 
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§ 43          2007/mn0195 
GULLABOAFFÄREN AB BINNARETORP 1:37, MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar döma ut miljösanktionsavgift för överträdelse enligt miljöbalken 30 kap  
,1 § och pkt 6.5.5 i bilagan till förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter för 
Gullaboaffären AB (org.nr. 556454-8385 ) med beloppet 1000 kr. Överträdelsen har bestått i att 
föreskriven rapport från köldmediekontrollen för verksamhetsåret 2006 ej lämnats in till 
miljönämnden i tid. 
  
 
Avgiften ska betalas till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (sänds ut av 
kammarkollegiet) senast 35 dagar efter delfåendet av detta beslut. 
Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken verkställas 
såsom en lagakraftvunnen dom. 
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga 
 
 
Ärendebeskrivning 
Gullaboaffären AB driver livsmedelsverksamhet med kyl/frysanläggningar på fastigheten 
Binnaretorp 1:37.  
 
Kyl/frysanläggningen är så stor (> 10 kg köldmedia) att den omfattas av krav på dels 
återkommande årlig kontroll av ackrediterat serviceföretag och dels krav på rapportering till 
miljönämnden av resultatet från kontrollen. Kontrollrapporten ska vara miljönämnden tillhanda 
senast 31 mars året efter det år som kontrollen avser. Kontrollrapporten för år 2006 inkom till 
miljönämnden 2 maj 2007.  
 
Miljökontoret hade inför sista inlämningsdag påmint verksamheten om kravet på att inkomma 
med rapporteringen.  
 
Enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift om 1000 kr 
betalas av den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen av 
kylanläggningar som innehåller CFC, haloner, HCFC och HFC.  
 
Miljönämnden är enligt miljöbalken skyldig att ta ut avgift vid konstaterad överträdelse, dock skall 
avgift ej tas ut om det är uppenbart oskäligt i det enskilda fallet. Miljösanktionsavgifter tillfaller 
staten. 
 
Yttrande 
Jan-Åke Ehrnborg har för verksamhetens räkning inkommit med ett yttrande daterat 070531. I 
yttrandet redogörs i tre punkter verksamhetens syn på varför rapporten inte inkommit i tid, bl.a. 
har servicefirman pga. ekonomiska mellanhavanden inte skickat rapporten till verksamheten, 
påminnelserna från miljökontoret har sänts till fel adressat samt så fort fastighetsbolaget fick 
kännedom om bristen så ordnades detta inom ett par dagar.   
 
Forts 
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§ 43 forts 
 
Övrigt 
Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och näringsidkaren därefter 
upprepar en sådan överträdelse inom två år från föregående beslut skall avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med dubbla beloppet, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. 
 
 
 
 
Exp: 
Gullaboaffären AB, Gullabov. 32, 385 92 Gullabo (delgivningskvitto)  (inkl. informationsblad om 
betalning) 
Kammarkollegiet (inkl. försättsblad samt kopia på delgivningskvitto) 
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§ 44          Dnr 07/mn0201 
ANLÄGGANDE AV VÅTMARK VID ÖSTERBRO, TORSÅS – 
MEDBORGARFÖRSLAG 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden beslutar anta miljökontorets förslag till yttrande som sitt eget med ett tillägg att 
miljökontoret tittar på hur de ekonomiska bitarna skall lösas.  
   
 
Miljökontorets förslag till yttrande  
Enligt hörsägen har det tidigare funnits en kvarn med kvarndamm i området. Miljökontoret har 
inspekterat platsen och anser att det finns möjlighet att anlägga en eller flera mindre våtmarker 
under förutsättning att samtliga grannar är positiva till förslaget. Flera alternativ finns för att 
möjliggöra anläggning. Våtmarkerna bör i första hand ses ur ett kulturhistoriskt och biologiskt 
perspektiv och i andra hand i näringsreducerande syfte. Fattas ett positivt beslut i frågan bör 
synpunkter inhämtas från personer som vet hur det tidigare sett ut i området. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag från Pär Axelsson Österbrogatan angående anläggande 
av våtmark vid Österbro cirka 300 – 400 meter öster om broarna alldeles intill Österbrogatan. 
Kommunfullmäktige beslutar 2007 -04 -25 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutar överlämna medborgarförslaget till 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande.   
 
 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 45         Dnr 07/mn0200  
ÅRENSNINGAR – MEDBORGARFÖRSLAG 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar anta miljökontorets förslag till yttrande som sitt eget. 
 
 
Miljökontorets förslag till yttrande 
 
 Miljökontoret har granskat åsträckningen och dokumenterat med foto.  
 
Vattendragen spelar en stor roll för den biologiska mångfalden. Där trädridåer skuggar vattnet är 
det gynnsamt för vissa levande bottenlevande djur och för fisk. Kullfallna träd utgör gömställen 
för vattenlevande djur. Vegetation binder jorden med sina rötter och förhindrar erosion vilket i 
sin tur bidrar till att partikelbundet fosfor  inte förs med vattnet till kusten. Skuggande träd 
minskar ljusexponering vilket förhindrar en tilltagande växtlighet i vattendraget.      
 
Ur biologisk synvinkel är det olämpligt med för mycket ”städning” av naturen. Att skynda på 
vattnets lopp medför att å-vattnet kommer fortare, utan fullgod rening, till våra kustvatten och 
bidrar till övergödningseffekter. Endast om det är uppenbart att dämning på grund av nedfallna 
träd eller ansamling av grenar förstör fastigheter eller källarutrymmen bör en upprensning utföras. 
Man får se till det enskilda fallet och endast vid uppenbar risk för skada på skild eller allmän 
egendom bör träd eller ansamlade grenar rensas upp från ån. 
 
Angående dammluckorna bör en utvärdering göra av kommunteknik och miljökontoret för att 
utreda nyttan med att öppna och stänga dammluckorna.  
 
Ärendebeskrivning 
Det föreligger från Christer Thörn, Torsås ett medborgarförslag angående årensning i 
Bruatorpsåns vattensystem. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna medborgarförslaget till miljönämnden och kommunteknik 
för beredning.  
 
Torsås kommunfullmäktige tillkännager för kommunteknik och privata markägare längs 
kommunens vattendrag att de med egen förmåga eller med hjälp av entreprenörer rensar upp i 
respektive del av åsystemet att det medför bättre vattenföring, i synnerhet på våren med det 
ökade vattenflödet, givetvis med de regler i åtanke som gäller för årensningar och våtmarker. Det 
finns kanske möjligheter att få ekonomiska anslag från EU eller svenska staten för 
naturvårdsåtgärder av detta slag för att förhindra återkommande översvämningar på grund av 
igenväxning med träd och buskar, oönskade uppdämningar m.m.  
 
 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 46 
INFORMATION 
 
Miljönämndens beslut 
1. Noterar informationen och beslutar att ett extra sammanträde ska hållas i september där 

miljönämndens mål, tillsynsplan, behovsutredning, prioriteringar m m diskuteras. 
2. Noterar informationen. 
3. Noterar informationen och beslutar att till nästa sammanträde i augusti bjuda in 

folkhälsosamordnare Malin Weinholtz för information och diskussion. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
1. Jan Andersson redovisar Länsstyrelsens inspektionsrapport från tillsynsbesök den 7 mars 

2007.  
 

2. Jan Andersson redovisar miljönämndens budgetläge. 
 

3. Sebina Masinovic, ordförande i folkhälsorådet redovisar följande: 
    - På Torsås kommuns hemsida kan man nu läsa om folkhälsorådet. 

- Sebina påtalar att närvaron av politiker vid mötena är dålig vilket får till följd att beslutande      
rätten uteblir. Övriga medlemmar har inte mandat att besluta. Hon önskar lyfta frågan till 
diskussion. 
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§ 47 
DELEGATIONSBESLUT 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 


