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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Kommunkontoret, Torsås 2008-04-01 kl 15.00-18.00 
  
Beslutande Ann Ludwigsson      s 
 Sebina Masinovic     s 
 Magnus Svensson     m 
 Gunnar Johnsson      c 
 Leif Lindberg           tp 
 Nils Gustling             c    (ej tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Annika Persson Åberg, miljöinspektör, §§ 10-11 
 Mikael Nilsson, miljöinspektör, §§ 12-13 
 Anette Hansell, miljöinspektör, § 17 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog, §§ 14,15, 19 
 Kristina Strand, sekreterare 
 Jan Andersson, miljöchef 
  
Utses att justera Gunnar Johnsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2008-04-10 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 10-19 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Ann Ludwigsson  
 Justerande  
  Gunnar Johnsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2008-04-01   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-04-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-05-02 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 10         Dnr 08/mn0135 
ANLÄGGNING FÖR BDT-AVLOPP, xxxxxx  – SKRIVELSE FRÅN 
KOMMUNREVISIONEN 
 
BESLUT 
Miljönämnden finner det anmärkningsvärt att kommunrevisorernas inte tagit kontakt med 
miljönämnden och tagit del av ärendets gång samt länsstyrelsens beslut innan man tagit ställning 
att nämnden är skyldig att ta ut miljösanktionsavgift.  
Kommunrevisorerna inbjuds till nämndens sammanträde för diskussion. 

 

 
Yrkanden 
1. Ann Ludwigsson (s), Sebina Masinovic (s), Leif  Lindberg (tp), och Magnus Svensson (m), 
noterar skrivelsen men finner det anmärkningsvärt att revisorerna inte tagit kontakt med 
miljönämnden och tagit del av ärendets gång och länsstyrelsens beslut. Revisorernas inbjuds till 
nämndens sammanträde för diskussion. 

 
2. Gunnar Johnsson (c), noterar skrivelsen och lägger den till handlingarna, men ser positivt till 
att revisorerna inbjuds till nämndens sammanträde för ett klarläggande. 

 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet 
med yrkande nr 1. 
 
 
ÄRENDEBESKRIVNING 
 
Med anledning av miljönämndens beslut 2007-06-12 § 41, att inte utdöma miljösanktionsavgift på 
xxxxxxxxx där ägaren har anlagt ett avlopp som är tillståndspliktigt, har kommunrevisionen 
inkommit till miljönämnden med en skrivelse. De påtalar att nämnden inte kan avstå att utdöma 
miljösanktionsavgift i detta fall. 
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§ 11         2008/mn0086 
xxxxxxxxxxxxxxxx, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR INSTALLATION AV WC 
 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden måste se hela Järnsida fritidshusområde som en enhet ur VA-synpunkt och 
området tål inte den belastningen som skulle kunna bli om infiltration av toaletter skulle 
godkännas i området. Av den orsaken avslår Miljönämnden ansökan om tillstånd för installation 
av WC.  
 
Motivering  
Järnsida ligger precis intill havet och mycket lågt i förhållande till havet. Detta medför att risken 
för översvämningar och högt grundvatten är mycket stora i området. Redan nu finns det en stor 
miljöbelastning i Järnsida på grund av att de ca 100 sommarstugor som finns idag har en mycket 
låg status på sina avloppsanläggningar. Husen ligger mycket tätt intill varandra och detta leder till 
att enskilda lösningar är näst intill omöjligt att göra.   
Ur hälsoskyddssynpunkt vore det ett fatalt misstag att börja släppa igenom vattentoaletter i detta 
område då de dricksvattenbrunnar som finns i området riskerar att förorenas. 
 
I detta fall måste vi se på hur följden skulle bli om alla i Järnsida valde att installera en 
vattentoalett med en egen reningsanläggning. Vi kan inte frångå detta synsätt nu även om det 
snart kommer en gemensam lösning för området.  
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxx har ansökt om tillstånd för installation av WC. Idag består anläggningen av en nyanlagd 
trekammarbrunn med efterföljande infiltration avsedd för (Bad-, Disk- och Tvättvatten) BDT-
avloppsvatten. Fastigheten ligger på Järnsida fritidshusområde som är ett omvandlings-område 
det vill säga att fastigheterna ändras för att få ett mer bekvämt och åretrunt betingat boende.  
 
Fastigheten är belägen: 
• i ett tätbebyggt planlagt fritidshusområde med 102 fritidshus med en stor andel bristfälliga 

avlopp 
• i ett område med i huvudsak låglänt mark, föga lämplig för infiltration, nära hav och 

badstrand 
• området har ursprungligen en byggnadsplan från 1962 som innehåller restriktioner kring 

avlopp 
 

 
 

 
Exp:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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§ 12          2006/mn0417 
 TORSÅS 6:1,  NEDSKRÄPNING I NATUREN 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden hemställer att kommunstyrelsen (”kommunen”) ombesörjer skyldigheterna enligt 
Lag (SFS 1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 § och återställer 
platsen i naturligt skick. 
 
Ärendet är av principiell art då det inte framgår vilken förvaltning/nämnd som har kommunens 
uppdrag enligt ovanstående lagstiftning. I normalfallet är det kommunens tekniska förvaltning i 
kommunen som innehar uppgiften enligt reglemente eller motsvarande. 
 
Då ärendet lämnades till åklagare men beslutet därifrån blev att förundersökning inte skulle 
inledas bedömer miljönämnden att nämnden uttömt möjligheterna till att någon annan än 
kommunen ska stå för åtgärderna (4 § 2 st). 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen påbörjade handläggningen av ärendet 2006 då anmälan om nedskräpning kom 
in till förvaltningen. Miljöinspektör Emma Ragnefors har dokumenterat platsen och avfallet 
november 2006. 
 
Miljönämnden beslutade 2006-12-13 om att lämna ärendet vidare till åklagare då nedskräpning är 
förbjuden enligt miljöbalken 15 kap 30 §. 
 
Ärendet återkom till förvaltningen 2007-10-16 med beslut från åklagaren att ”Förundersökning inleds 
inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”.  
 

2008-02-20 uppmärksammades förvaltningen åter på att det fanns avfall på platsen. Vid en 
kontroll på platsen kunde Mikael Nilsson konstatera att det är samma avfall som ligger kvar på 
platsen. 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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§ 13          Dnr 06/mn540, 07/mn256, 237, 06/mn449, 07/mn247 
ANMÄLAN AV MILÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING – 
VINDKRAFTVERK  
 
 
Milönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar enhälligt att inte överklaga besluten enligt nedan. 
 
Eftersom Länsstyrelsens beslut nyligen inkommit till miljönämnden och därför inte var upptagna 
på dagens föredragningslista beslutas att samtliga ärenden behandlas på miljönämndens 
sammanträde i april. 
 
 
Miljöförvaltningens redovisning 
Miljöförvaltningen har tagit fram reviderade förslag till beslut till dagens sammanträde i enlighet 
med länsstyrelsens beslut och miljöförvaltningens tidigare förslag i ärendena. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande beslut av miljönämnden överklagats till länsstyrelsen: 
 
- Länsstyrelsens beslut 2008-03-19, klagande Giro Vind Energi AB, Påboda 8:7, miljönämnden 

beslut 2007-05-10 § 31, dnr 06/mn450. 
 

- Länstyrelsens beslut 2008-03-25, klagande Kalmar Energi Försäljning AB och Giro Vind 
Energi AB, Gunnarstorp 6:1 och Kroka 3:11, miljönämndens beslut 2007-09-04 §§ 53-54, dnr 
07/mn256, 237. 
 

- Länsstyrelsens beslut 2008-03-25, klagande Eolus Vind AB, Påboda 6:15, miljönämndens 
beslut 2007-05-10 § 32, dnr 06/mn449.  
 

- Länsstyrelsen beslut 2008-03-25, klagande Eolus Vind AB, Påboda 1:7, miljönämndens beslut 
2007-09-04 § 52, dnr 07/mn247. 

 
Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen i samtliga ärenden miljönämndens beslut 
och återförvisar ärendena till nämnden för ny behandling. 
 
 
Exp: 
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm 
Kalmar Energi Försälljning Ab, Box 822, 391 28 Kalmar 
Giro Vind Energi AB, Andgatan 14, 264 36 Klippan 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6  

Miljönämnden 2008-04-01                                               

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 14        Dnr 2008/mn130 
NYA REGIONALA MILJÖMÅL FÖR KALMAR LÄN 2008  
 
Beslut 
Nämnden beslutar att ge Kerstin Ahlberg och Mikael Nilsson i uppdrag att ställa samman 
remissvaret och därefter skicka den till nämndsdeltagarna för synpunkter. Åter till miljökontoret 
senast den 10 april. Remissen skickas till Länsstyrelsen senast den 11 april.  
Kopia på miljönämndens yttrande tillsänds kommunstyrelsen för kännedom.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Ahlberg redogör för remissutgåvan – nya regionala miljömål för Kalmar län. 
Kommunens arbetsutskott har översänt remissen till miljönämnden för yttrande. Remissen skall 
vara Länsstyrelsen till handa senast 2008-04-11. Remissen beskriver femton miljökvalitetsmål 
som är relevanta för Kalmar län. Målen skall vara tydliga, överskådliga, möjliga att följa upp, 
tidsatta vara underlag för lokala mål och visa vilken effekt målet skall uppnå.  
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§ 15 
ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER. 
 
Beslut 
Investeringsbudgeten har föreslagits av miljönämnden och fastställts av kommunfullmäktige för 
angivna ändamål såsom kustmiljöplanens genomförande, minskat näringsläckage osv. Åtgärder 
överstigande 100 000 kr skall tas upp för beslut i nämnden. Övriga investeringar redovisas för 
nämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Ahlberg informerade nämnden om pågående anläggning av våtmarker.  
Ett klargörande behövs kring mindre objekt/åtgärder där det ofta behövs snabbt besked om 
miljönämnden kan stödja/bekosta insatser. 
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§ 16        Dnr 08/mn0067 
MILJÖNÄMNDENS STYRKORT 2008-09 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämndens antar förslag till styrkort för miljönämnden för 2008-09 (enligt aktbilaga). 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har i samråd med nämnden tagit fram styrkort för miljönämnden för åren 2008-09. 
Målen för miljönämndens tillsynsverksamhet ligger i ett separat måldokument. 
 
 
 
 
 
Exp: 
Kent Frost 
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§ 17         2008/mn0138 
GUNNARSTORP GÅRD AB, GUNNARSTORP 5:21  
 

 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden är positiv till utökad verksamhet och nybyggnation av lösdriftsladugård på 
fastigheten Gunnarstorp 5:21 enligt de förutsättningar som presenterats. Det är dock viktigt att 
miljöbelastningen på närliggande vattendrag och Östersjön begränsas, vilket kommer att ställas 
som villkor i beslutet efter anmälan enligt miljöbalken. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Gunnarstorps gård AB har inkommit till miljönämnden med en förfrågan om förhandsbesked 
angående byggnation av ny lösdriftsladugård.  
 
Nuvarande verksamhet är mjölkproduktion med 90 mjölkkor + rekrytering, samt uppfödning av i 
genomsnitt 80 tjurar. Djurantalet är på totalt ca 142 djurenheter. Spridningsareal i dagsläget ligger 
på 155 ha och 65 ha betesmark (naturbete).  
 
Gunnarstorps gård AB önskar utöka djurhållningen för att inför framtiden vidareutveckla 
företagets potential och möjlighet till arbetstillfällen inom familjen.  
 
Planerad verksamhet är byggnation av ny lösdriftsladugård med plats för 250 mjölkkor + 
ungdjur. Mjölkningssystem blir upplagt på tre mjölkrobotar. Uppfödning av tjurar ska upphöra. 
Djurantalet kommer då att ligga på totalt ca 300 djurenheter. Preliminärt löfte har getts om 
arrenden på upp till 100 ha. Spridningsarealen kommer då att utökas till 255 ha.  
 
Den 6/4 2008 inspekterade Jan Andersson och Annette Hansell från miljöförvaltningen den 
föreslagna platsen för nybyggnationen. Övriga närvarande var Kenneth och Torbjörn Johnsson.  
 
 
 

 
 
Exp: 
Gunnarstorps gård AB, Gunnarstorp, 385 97 Söderåkra 
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§ 18 
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
 
Miljönämndens beslut 
 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
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§ 19 
INFORMATION 
 
Miljönämndens beslut 
1 och2. Miljönämnden noterar informationen. 
3. Miljönämnden lämnar bifall. 
 
Ärendebeskrivning 
1. Jan Andersson redovisar: 
• Resultat för miljönämndens bokslut 2007.  
• Driftbudgeten hålls i stort. 
• Driftbudget -09, behov utöver ram -08 för 2009. 

 
 
2.Kerstin  Ahlberg redogör för arbetet med att bilda ett vattenråd. Torsås kommun har sedan 
tidigare insänt till Länsstyrelsen i Kalmar län, en ansökan om att få bilda ett vattenråd. Ärendet 
har ”bollats” med länsstyrelsen och tillsammans med representanter från länsstyrelsen 
genomfördes den 28/3 ett möte i nya kommunhusets foajé. Mötet var välbesökt med 22 
deltagare som visade intresse att delta i ett vattenråd. Ytterligare några personer har därefter hört 
av sig och meddelat intresse.  Kerstin Ahlberg kommer att ringa till samtliga deltagare för att 
ringa in intressebilden och för att därefter bilda arbetsgrupper. Till hösten förväntas länsstyrelsen 
komma med ett handlingsprogram.   
 
3. Leif Lindberg deltar i handläggarträff, Brofästet Kalmar den 16 april. 


