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§ 68         2008/mn0358 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx DISPENS STRANDSKYDD 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden har ur naturvärdessynpunkt inget att erinra mot den tänkta placeringen av huset, 
ca 50 m från ån på trädbeväxt kulle. Dock bör planering av tomten vid byggnation ske i samråd 
med miljöförvaltningen med tanke på de naturvärden som finns.  
Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen för beslut avseende strandskyddsdispens. 
 
Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning ska inlämnas till miljönämnden i samband 
med byggnation. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, plan- och bostadsfunktionen, har inbjudit representanter för respektive 
kommuners miljö/byggnad att närvara vid dispensgruppens möte 2008-10-24 för Torsås del 
angående dispens, xxxxxxxxxxxxxxxx, för uppförande av bostadshus. Enligt inbjudan från 
Länsstyrelsen avser ansökan dispens för uppförande av bostadshus om ca 100 kvm. Byggnaden 
avses uppföras ca 20 meter från vattendrag (å) enligt Länsstyrelsens dagordning för 
dispensgruppens möte.  
 
2008-11-06 inkom en skrivelse från xxxxxxx, där han önskar att miljönämnden kommer ut och 
tittar på området. Bostadshuset placering har i skrivelsen ändrats till 50 m från ån, se beslut 
081112 § 61. 
 
Miljönämnden har 2008-11-26, tillsammans med tjänstemän från miljöförvaltningen och 
represenant för byggnadsnämnden besökt platsen tillsammans med xxxxxxxx. Xxxxxx 
redogjorde för var huset ska placeras. 
 
Tidigare beslut 
Miljönämnden 2008-11-12 § 61, ärendet återremmiteras till miljöförvaltningen som kontaktar 
xxxxxxxxxxx och tillsammans med honom, tjänstemän samt represenanter för miljö- och 
byggnadsnämnderna besöker platsen. 
 
 
 
 
Exp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Länsstyrelsen Kalmar län, plan- och bostadsfunktionen, 391 86 Kalmar  
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§ 69         Dnr 08/mn0374 
AVLOPPSPOLICY FÖR TORSÅS KOMMUN 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden antager framtagen policy för enskilda avlopp i Torsås kommun med följande 
ändringar, enligt aktbilaga: 
 
Sid 3; 
”Där så är möjligt ska anslutning till kommunalt VA ske.” ska infogas innan samordnande 
lösningar…. 
 
” allt avloppsvatten ” ska infogas vid En sluten tank… 
 
Sid 4; 
”Vid förändring av äldre anläggningar ställs samma skyddskrav som vid nyanläggning.” ska 
infogas under rubriken; Åtgärdande av befintliga avlopp.  
 
Under krav på ansökan ska ”planlagda områden” infogas både under tillstånd och anmälan.  
 
Sid 5; 
Avgift som är beslutad… Här ska formuleringen förändras.  
 
Miljöförvaltningen kommer att revidera policy… ändras till 
Miljönämnden kommer att revidera policy… 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöinspektör Annika Persson Åberg redovisar framtagen policy för enskilda avlopp i Torsås 
kommun (se aktbilaga). 
 
Syftet med denna policy är dels att säkerställa en enhetlig bedömning och handläggning på 
förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör kommunens riktlinjer för hur avloppsvattenbehandling 
ska hanteras i olika situationer och med hänsyn till naturens förutsättningar. 
 
Policyn stödjer sig på gällande lagstiftning samt de nationella miljömålen. 
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§ 70         2008/mn0086 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR INSTALLATION AV WC 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden motsätter yrkandet i målet och vidhåller sitt föregående beslut (2008-04-01 § 11) 
att inte bevilja tillstånd för installation av WC på xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   
 

 
Vidare bemöter nämnden klagandes yrkande enligt följande 
� Järnsida är ett planlagt fritidsområde och ligger precis intill havet. Området ligger mycket lågt 

i förhållande till havet detta medför att risken för översvämningar och högt grundvatten är 
mycket stora.  

� Redan nu finns det en stor miljöbelastning i Järnsida på grund av 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.  

� Järnsida är ett omvandlingsområde, många är intresserade av att få större bekvämligheter då 
intresset för permanentboende ökar. I området finns också fem vattentäkter för områdets 
vattenförsörjning.  

� Avloppstillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanordning med vattentoalett har inte 
beviljats för Skeppevik 4:1 (2003) och Skeppevik 1:3, 1:4 (2000) med likartade motiveringar.  

� Avloppstillstånd på fastigheten Norra Kärr 1:16, närbeläget till fritidsområdet, har fått avslag 
på avloppsanläggning, se MD rotel 11 målnr. M833-05.  

� Ett principbeslut om utbyggnad av kommunalt avlopp i området är taget av 
kommunstyrelsen § 117/07.  

� Miljönämnden måste vid prövning beakta hela områdets VA-situation och eventuella 
miljöbelastning samt risk för framtida olägenheter som skulle kunna bli till följd av att alla i 
Järnsida valde att installera en vattentoalett med en egen anläggning.  

 
 
 Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen har fått ett föreläggande från miljödomstolen att lämna in ett yttrande 
angående överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar län beslut 2008-09-26 angående installation av 
WC på fastigheten xxxxxxxxx.  
 
xxxxxxx har ansökt om tillstånd för installation av WC. Idag består anläggningen av en nyanlagd 
trekammarbrunn med efterföljande infiltration avsedd för BDT-avloppsvatten (Bad-, Disk- och 
Tvättvatten).  
 
 
Exp: Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö 
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§ 71         Dnr 08/mn0373 
DETALJPLAN FÖR NY KOMMUNIKATIONSLED I SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET I 
TORSÅS , TORSÅS KOMMUN.  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar följande yttrande:  
 
att nämnden noterar miljöförvaltningens synpunkter och förslag till beslut (se aktbilaga), samt   
 
att nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget med hänvisning till Vatten och Samhällsteknik AB:s 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Ärendebeskrivning 
Förslag till miljökonsekvensbeskrivning för ny kommunikationsled i Södra industriområdet i 
Torsås har inkommit för granskning från byggnadsnämnden. 
 
 
 
Exp: Byggnadsnämnden, Torsås kommun 
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§ 72         2008/mn0347 
BERGKVARA HAMN OCH STUVERI AB, BERGKVARA 2:1, 2:33, 2:48, 2:49 
TILLSYNSAVGIFT 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar svar till Bergkvara Hamn och Stuveri enligt miljöförvaltningens förslag till 
svar. 
 
Miljöförvaltningens förslag till svar 

Vid beräkning av kommunens kostnader för prövning och tillsyn ingår bl.a.: 
 
Registrering och komplettering av ärende, inläsning och beredning av ärende, kontroll av 
verksamheter, samråd och samverkan med övriga tillsynsmyndigheter eller sakkunniga, 
projektliknande inventeringar/undersökningar/kontroller inom visst geografiskt område, 
viss bransch eller liknande, klagomålsärenden om klagomålen är befogade, databehandling av 
insamlade fakta, upprättande av skrivelser, beslutsfattande, påföljdsfrågor 
(miljösanktionsavgifter, förelägganden och åtalsanmälan), expediering, resor. 

Baserat på föreslagen avgift är kommunens tidsåtgång för ovanstående prövning och tillsyn 
51 timmar per år, vilket inte bedöms orimligt avseende tidsåtgång för berörda tjänstemän 
samt nämndsledamöter.  

Kommunförbundet anger i sitt underlag för utformning av tillsynstaxa för ”allmän hamn 
med fler än 50 anlöp per år” en årlig tillsynstid på 180-200 timmar. Föreslagen årlig avgift för 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB kan därför anses vara redan kraftigt reducerad. 

Miljönämnden vidhåller därför vid årlig tillsynsavgift på 35 700 kr enligt taxa beslutad av 
kommunfullmäktige 2007-12-12. Separat beslut/delegation upprättas. 

Yrkanden 

1. Leif Lindberg (tp) yrkar att nämnden på ett tydligare och mer konkret sätt besvarar 
skivelsen från Bergkvara hamn, 
 

2. Sylvette Ludwig (s), Magnus Svensson (m) och Nils Gustling (c) yrkar bifall till 
miljöförvaltningens förslag till svar på skrivelsen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämndens beslutar i ärendet 
enligt yrkande nr 2. 

Jäv 

Bernt Nykvist (s) deltar inte i handläggningen p.g.a. jäv. 

 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse har inkommit till miljönämnden 2008-11-17 från Bergkvara Hamn och Stuveri AB. 
Skrivelsen är en följd av miljönämndens kommunicering av årlig tillsynsavgift på 35 700 kr för 
hamnens verksamhet från och med 2008. 
Forts 
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§ forts 
 
I skrivelsen ”motsäger sig Bergkvara hamn sig på det bestämdaste en höjning av avgiften på 
hamnen på 58 % ”. Vidare begärs en redovisning över tidsåtgång för miljönämndens 
tillsynsansvar över Bergkvara hamns verksamhet. 
 
Bakgrund 
Miljönämnden bedriver tillsyn över Bergkvara Hamn och Stuveri AB på fastigheterna Bergkvara 
2:1, 2:33, 2:48 samt 2:49, Torsås kommun. Verksamheter som faller inom miljönämndens 
tillsynsansvar enligt miljöbalken ska erlägga avgift enligt taxa som antagits av kommunfullmäktige 
med stöd av miljöbalken 27 kap 1§.  
 
Från och med år 2003 till och med år 2007 har hamnen betalat årlig tillsynsavgift enligt taxa 
antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-27. Verksamheten lydde då under följande 
verksamhetsdefinition, enligt dåvarande bilaga till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (FMH-bilagan): 
 

• 63.22-1 – ”Hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en 
bruttodräktighet av minst 1 350 ton” 

 
Årlig tillsynsavgift för verksamheter tillhörande denna kod var enlig dåvarande taxa 30 000 kr. 
Miljönämnden beslutade dock 2003-11-20 § 97, att reducera avgiften för hamnen till 22 500 kr 
per år med motiveringen att taxan inte tar hänsyn till antal anlöp (vilket var ringa ca 45 st/år 
under 2002 och 2003). Miljönämnden ansåg det heller inte motiverat att höja avgiften från 
föregående år (2002) eftersom tillsynsbehovet inte bedömdes öka under 2003 och framåt. 
 
2007-12-12 antog Kommunfullmäktige en ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är 
grundad på underlag från kommunförbundet där bedömning av tillsynsbehov (antal timmar) för 
olika typer av verksamheter har gjorts. Timavgiften höjdes även från 600 kr till 700 kr. 
 
Taxan utgår från den nya klassificeringen av verksamheter (koder med definition) i den omgjorda 
FMH-bilagan som trädde i kraft 2008-01-01.  
 
Bergkvara Hamn och Stuveri AB:s lyder fr.o.m. 2008 under följande koder, enligt nya FMH-
bilagan: 
 

• 63.10 (huvudverksamhet) - ”Allmän hamn med mer än 50 anlöp per år”  
• 90.60 (delverksamhet)- ”Anläggning för mellanlagring av farligt avfall…” 
 

Eftersom verksamheten innefattar fler än en avgiftspliktig process räknas den totala avgiften fram 
som hela huvudverksamhetens taxebelopp (35 000 kr) plus 25 % av delverksamhetens taxebelopp 
(0,25 x 2800).  

Den årliga avgiften fr.o.m. 2008 för Bergkvara Hamn och Stuveri AB blir således 35 700 kr per 
år. 

 
 
 
Exp: Bergkvara Hamn och Stuveri AB 
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          § 73 

MILJÖKONFERENS  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden vill påminna kommunstyrelsen om det beslut som miljönämnden tog i februari 
2008 om att miljönämnden/miljöförvaltningen ska stå som arrangör av en kustmiljökonferens. 
Nämnden har dock inte ännu kommit fram till ett bärande förslag om hur konferensen ska 
utformas.  
Miljöförvaltningen får i uppdrag att kontakta berörda parter för diskussion om det är samma eller 
två olika konferenser som avses. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har nu, 2008-11-25, beslutat att uppdra åt Anders Adelgren att undersöka 
möjligheterna till ett Leaderprojekt med inriktning att skapa en vattenmiljökonferens i Bergkvara 
 
Gällande beslut miljönämnden 
Kustmiljögruppen har meddelade i december 2007 att man inte längre ensamma orkar stå som 
huvudarrangör för kustmiljökonferensen. 
Överläggningar har skett direkt med företrädare för kustmiljögruppen vid miljönämndens 
decembersammanträde 2007.  
Ytterligare kontakter med kustmiljögruppen har gett vid handen att man fullt ut stödjer att 
miljöförvaltningen i samråd med dem arrangerar kustmiljökonferensen. 
Miljöförvaltningens upplägg är att det är nödvändigt och oerhört värdefullt att kustmiljögruppen 
även fortsättningsvis ska ha ett stort inflytande på upplägg och program. 
 
Miljönämnden beslutade 2008-02-13 att i samråd med kustmiljögruppen stå som arrangör för 
kustmiljökonferens 2009. 
 
 
 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsens arbetsutskott 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9  

Miljönämnden 2008-12-10                                             

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 74         Dnr 08/mn0378 
SKÖTSELPLAN VÅTMARKER 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden godkänner och antar upprättat program. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunekolog Kerstin Ahlberg redovisar förslag till skötselplan för våtmarker, Torsås 
kommun, se aktbilaga.
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§ 75 
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
 
Miljönämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisning av beslutade delegationsärenden samt yttranden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut för tiden 081105-081203 samt yttranden 080905-081203, enligt bilaga. 
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§ 76 
INFORMATION, REDOVISNING M. M. 
 
Miljönämndens beslut 
Nämnden noterar informationen enligt nr 1 och nr 4-5.  
 
Nämnden godkänner vidtagna åtgärder och redovisning enligt nr. 2. 
 
Nämnden avvaktar med beslut i nr. 3 tills efter överläggningar med tekniska nämnden/berörd  
konsult beträffande hela va-området söder Bergkvara, för att kunna beakta miljö- och 
hälsoskyddsaspekterna inom hela området.  
 
 
Ärendebeskrivning 

1 ) Miljöinspektör Annika Persson Åberg redovisar arbetet med projektet uthållig kommun 
där kommunstyrelsen står som styrgrupp och miljöförvaltningen påtagit sig uppgiften som 
kontaktperson. En arbetsgrupp har bildats med deltagare från olika verksamheter i 
kommunorganisationen. Detta för att få en stor bredd på arbetet. Arbetet med att ta fram en 
klimat- och energistrategi med tillhörande mål, som ska antas politiskt pågår. 

 
2) (dnr 08/mn0378) Kommunekolog Kerstin Ahlberg redovisar anlagda våtmarker under 2008: 
2 st Påboda 
1 st Ekelunda 
2 st Laduryd 
1 st Torestorp 
1 st Glosebo 
1 st Troxhult 
1 st Appleryd, 

 
våtmark som är projekterad och precis nyligen fått beslut om samråd från Länsstyrelsen 
Grisbäck,  

 
samt markägare som hört av sig och fått anmälningsblanketter och vill anlägga våtmark 
Skörebo 
Kroka 
Gunnarstorp 
Oxlehall 
Troxhult. 
 
3) I skrivelse till miljönämnden ansöker Göran Widehav, Grisbäck, om dispens från anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp. Som skäl anges att ny avloppsanläggning anlades 2001 i 
enlighet med anvisningar från Torsås kommun samt att färskvattenbrunn djupborrades 1996 och 
har mycket god kapacitet. I skrivelsen framförs vidare att fastighetens behov av vattenförsörjning 
och avloppssystem utförts med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och uppfyller 
de krav som Torsås kommun ställer. 
 
4) Jan Andersson redovisar miljönämndens budgetläge 2008. 
 
5) Jan Andersson redovisar styrkort för 2008/09 och måluppfyllelse. 
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§ 77 
ANLÄGGANDE AV VÅTMARK PÅ GRISBÄCK 3:11 OCH 5:1 
 

Miljönämndens beslut 
Nämnden beslutar att bekosta arkeologisk undersökning i detta projekt och i övrigt 
medfinansiera projektet. Om möjligt skall samordning ske med kommunalteknik beträffande 
arkeologisk undersökning i området. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2008-11-20, Dnr. 535 7209-08 angående anmälan om anläggande av 
våtmark på fastigheten Grisbäck 3:11 och 5:1, krävt en arkeologisk undersökning enligt kultur- 
minneslagen (KML). 
Verksamheten får därför inte påbörjas förrän en sådan har utförts. 
Kostnaden uppgår till 60 000 – 100 000 kr. 
Eventuellt kan samordning ske med den arkeologiska undersökningen för kommande va-ledning 
genom området. 
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§ 78         Dnr 08/mn0381 
DISPENS TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV SLUTEN TANK 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om Leif Lindbergs(tp) förslag är 
möjligt, med hänsyn till miljönämndens tidigare principbeslut beträffande slutna tankar, juridiska 
aspekter samt risken för ersättningskrav vid senare kommunal anslutning.  
 
Ärendebeskrivning 
För den kustnära bebyggelsen söder om Bergkvara gäller sedan länge restriktioner för avlopp, 
som bl a innebär att sluten tank inte accepteras. Principbeslut har nu fattats om utbyggnad av VA 
i hela området. 
 
Leif Lindberg (tp) förslår att det så snart bindande beslut om VA med tidtabell för verkställighet 
faller ska dispens ges för tillfällig användning av sluten tank fram till dess VA-anslutning kan 
göras. Detta för att möjliggöra att byggnation tidigare kan beviljas, att om- och tillbyggnader kan 
göras och att de nya faciliteterna för de som så önskar omgående ska kunna tas i bruk. 
Några ersättningskrav ska inte kunna riktas mot kommunen när de slutna tankarna inte längre får 
användas. 


