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Plats och tid Kommunhuset 2008-10-09 kl 16.00-17.00 

  
Beslutande Magnus Svensson       m 
 Gunnar Jonsson           c 
 Leif Lindberg              tp 
 Nils Gustling               c  (tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Jan Andersson, miljöchef 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Gunnar Jonsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret, 2008-10-09 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 48 

  Kristina Strand  

 Ordförande   

  Magnus Svensson  

 Justerande  

  Gunnar Jonsson 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2008-10-09   

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-10-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-11-28 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    

    
Underskrift    

 Kristina Strand  
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§ 48         Dnr 06/mn0102 

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN BERGKVARA 
AVLOPPSRENINGSVERK, BERGKVARA 2:33  
 
Överklagan av dom gällande utredningsvillkor för Bergkvara 
avloppsreningsverk, Torsås kommun och ansökan om beviljande av 
prövningstillstånd. 
 
MÅL nr M 373-08, Växjö tingsrätt, miljödomstolen 

  
 
MILJÖNÄMNDENS BESLUT 
 
Miljönämnden ansöker om prövningstillstånd hos miljööverdomstolen med anledning av skäl 
förekommer till ändring i det slut miljödomstolen kommit.   
Miljönämnden överklagar som tillsynsmyndighet, Miljödomstolens dom nr M 373-08, 2008-09-
19, till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt och yrkar att Växjö Tingsrätt Miljödomstolens dom 
(enl. ovan) undanröjs och att utredningsföreskriften U 1 i Miljöprövningsdelegationens beslut 
2008-01-08, dnr 551-15275-08, fastställs.  
Miljönämnden anhåller om anstånd att, på grund av tidsskäl senast den 31 oktober 2008 närmare 
utveckla sin talan.  
Nämnden ger i uppdrag till tjänstgörande ordförande och justeringsman att underteckna 
grunderna/skälen till överklagandet. 
 
Yrkanden 

1. Leif Lindberg (tp) yrkar att miljönämnden inte överklagar Miljödomstolens dom, enligt ovan. 
2. Magnus Svensson (m) och Nils Gustling (c) yrkar att miljönämnden överklagar 

Miljödomstolens dom, enligt ovan. 
 

Gunnar Johnsson (c), avstår att rösta. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i ärendet 
enligt yrkande nr 2. 
 

Reservation 
Leif Lindberg(tp), anser att sammanträdets laglighet skall utredas före justering. 
 
ÄRENDEBESKRIVNING 
Torsås kommun har hos länsstyrelsen i Kalmar sökt om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av 
avloppsvatten och fortsatt drift av Bergkvara reningsverk. 
 
Länsstyrelsen har i beslut, 2008-01-08, lämnat tillstånd med villkor. Länsstyrelsen uppskjuter 
frågan om villkor som slutligt ska föreskrivas för utsläpp av kväve till recipienten att avgöras efter 
den 31 december 2010. Enligt Länsstyrelsens beslut ska Torsås kommun under tiden, i samråd 
med tillsynsmyndigheten utreda vidare möjligheten att uppnå 50 % reduktion av totalkväve. 
Utredningen med förslag till åtgärder till slutgiltiga villkor skall inges till 
Miljöprövningsdelegationen senast den 31 december 2010. 
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Torsås kommun, Tekniska nämnden har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen, 
avseende utredningskravet för reduktion av kväve. 
 
Miljödomstolen har i dom, 2008-09-19, bifallit Torsås kommuns överklagan och undanröjer 
Länsstyrelsens beslut om utredningsföreskriften. 
 
Miljöförvaltningen redovisar att  olika vidtalad juridisk expertis inte klart kan uttala att dels 
nämnden kan överklaga ärendet och dels att det inte helt kan klargöras att dagens tidigarelagda 
sammanträde, inte kan klandras. 
 
 
 
 
 
 
Exp: Växjö tingsrätt, miljödomstolen, Box 81, 351 03 VÄXJÖ 
 
 
 
 
 


