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Plats och tid Miljönämnden 2006-08-10 kl 12.30-14.30 
  
Beslutande Sten Bondesson             c 
 Ylva Sjöberg                  c 
 Ann Ludvigsson             s 
 Klern Bondesson           m 
 Henrik Nilsson Bokar    s   tjg ers 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Emma Ragenefors, miljöinspektör  
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekr 
  
  
  
  
Utses att justera Ann Ludvigsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2006-08-17 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 55-59  
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Ann Ludvigsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2006-08-10   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-08-17 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-09-08 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 55          Dnr2006/mn0206 
xxxxxxxxxx, anmälan av värmepumpanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxxxxx inkom 2006-05-24 med en anmälan, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, gällande en bergvärmeanläggning med kollektor på fastigheten 
Torsås 4:93, Torsås kommun. Anläggningen klassas ej som C-anläggning (21 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) då anläggningens uteffekt understiger 100 kW.  

 
Anläggningen ligger ej inom skyddsområde för vattentäkt. Enligt anmälan finns ej enskilda 
vattentäkter på den egna fastigheten och/eller grannfastigheterna (förutom en grävd 
bevattningsbrunn). 

 
Anläggningen beräknas ge effekten 5,9 kW. Till köldmedium i värmepumpen används 1,3 kg 
R407c och som frostskyddsmedium i kollektorn används Bioetanol. 
 
Miljönämnden tog beslut 2006-06-15 § 47 att inte tillåta xxxxxxxxxx att borra för bergvärme 
på fastigheten xxxxxxx. Anledningen till detta var att fjärrvärme finns på fastigheten jämte 
xxxxxx fastighet. xxxxxxxxx yrkande att fjärrvärme blir dyrare än bergvärme för honom och 
att fjärrvärme innebär mycket extra grävande ansågs i beslutet inte som tillräcklig orsak för att 
godkänna bergvärme. 
 
I samband med detta togs även ett principbeslut 2006-06-15 § 46 att i de områden där det är 
planerat för fjärrvärme skall fjärrvärme prioriteras framför värmepumpanläggningar. 
 
2006-07-12 inkom xxxxxx med överklagan av beslutet. xxxxxx anser att beslutet sätter den 
fria konkurrensen på spel. xxxxxxx menar även att nämndens beslut innebär att bergvärme ej 
kan beviljas på hans fastighet eftersom det är ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen och att 
fjärrvärme enligt beslutet kan tolkas som att det troligtvis är bra för miljön. 
 
Yrkanden 
1. Henrik Nilsson Bokor (s): Ändra beslutet och tillåta bergvärme på fastigheten. 
 
2. Sten Bondesson (c): Stå fast vid tidigare beslut och sända överklagan vidare för behandling 
av länsstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet 
med Henrik Nilsson Bokors yrkande. 
 
Miljönämndens beslut 
Borrning för bergvärme får ske på rubricerad fastighet. Miljönämnden anser dock fortfarande 
att fjärrvärme är ett bättre alternativ. Beslutet är därmed inte att anse som generellt när det 
gäller tillåtelse av bergvärme i områden med planerad eller utbyggd fjärrvärme. 
 
Forts 
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§ 55 forts 
 
Med stöd av miljöbalken 2 kap 3,4 §§ samt 26 kap 9,19 §§ föreläggs ni om följande 
försiktighetsmått: 

• Anläggningen skall utföras i enlighet med Normbrunn -97 
• Minsta avstånd till vattentäkt skall vara 20 meter. (Gäller ej den grävda 

bevattningsbrunnen.) 
• Minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet skall vara 10 meter, alternativt kan 

hålet gradas (lutas) så att avståndet uppnås på senast halva brunnens djup.  
• Åtgärder skall vidtas som säkerställer att inte mer än fem liter köldbärarvätska kan 

läcka ut vid ett eventuellt haveri. 
• Närboende informeras om när borrningen ska ske. Inget vatten bör tas ut under tiden 

borrning pågår.  
• Om förhöjd kloridhalt (>100mg/l) uppmäts vid borrningen ska borrhålet tätas på 

lämpligt sätt när installationen är klar.  
• Större mängder vätska och slam från borrning och installation får ej ledas till 

vattendrag eller dag-/avloppsvattennätet utan godkännande från berörd instans 
(miljönämnd respektive teknisk nämnd). 

• Om avsteg sker från redovisad situationsplan skall reviderad och korrekt plan 
inlämnas snarast möjligt efter installationen. 

 
Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra. 

 
AVGIFT 
För handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för uttag av 
värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten tas 
en avgift ut à 900 kr. Avgiften faktureras separat. 

 
ÖVRIGT 
Berörda entreprenörer ska delges detta beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exp: 
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§ 56          Dnr 2006/mn0271 
Återviningscentral Torsås 4:111 anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet  
 
Ärendebeskrivning 
Från Kalmarsundsregionens Renhållare inkom 2006-07-03 en anmälan om ändring av 
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har övertagit 
renhållningsansvaret för bl. a Torsås kommun. KSRR planerar att upphöra med verksamheten 
på Hallagärde och önskar i samband med detta utöka återvinningscentralen (ÅVC) i Torsås 
där i stort sett allt avfall skall kunna lämnas. Verksamheten kommer att utnyttja mer av den 
mark som arrenderas på Torsås 4:111.  
Detta ses dock som en provisorisk lösning tills dess att en ny återvinningscentral kan byggas i 
Torsås.  
 
Verksamheten drivs idag som anläggning för mellanlagring av avfall och farligt avfall. Även 
om verksamheten kommer att utökas så skall samma SNI-koder, som tidigare varit aktuella, 
att vara gällande. De koder som gäller är: 
 
90.002-4  

Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men 

högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. 

 (Omfattar inte anläggning för  

- lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller 

- lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas) 

  
90.005-2 

anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen 

(2001:1063) om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om 

- oljeavfall överstiger 5 ton 

- blybatterier överstiger 10 ton 

- elektriska och elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton,  eller 

- övrigt farligt avfall överstiger 1 ton 

 
Det kommer även att anläggas en ny återvinningsstation på ca 150 m2, med behållare för 
tidningar och förpackningar, utmed Ryttarevägen, direkt norr om befintlig ÅVC,. Stationen 
ingår inte i denna anmälan utan skall ses som något eget enligt KSRR. Byggnadsnämnden 
kommer att kontaktas men stationen anses inte bli anmälningspliktig enligt miljöbalken.  
 
Rundvandring skedde på platsen 2006-08-01 med Lindy Hugosson och Leif Hjärtstrand från 
KSRR och överlag verkar ändringen vara genomtänkt. 
 
 
Forts 
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§ 56 forts 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden anser inte att verksamheten strider mot 1 kap 1 § miljöbalken.  
 
Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 2-6 §§ samt 26 kap 9 § miljöbalken 
verksamhetsutövaren, Kalmarsundsregionens Renhållare, följande försiktighetsmått: 
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad verksamhetsutövaren åtagit sig i 

inlämnade handlingar i ärendet. 
2. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier skall förvaras i utrymmen försedda med tak. 

Underlagen ska vara täta, invallade och avloppslösa. Invallningen för flytande gods skall 
rymma största behållarens volym samt tio procent av övriga behållares samtliga volym. 

3. Farligt avfall får endast tas emot då personal finns på plats. Övriga tider ska sådana 
avlämningsplatser och kärl genom låsanordningar eller motsvarande var oåtkomliga för 
allmänheten. Obehöriga får ej lov att hantera eller hämta det farliga avfallet. 

4. Personalen skall ha vederbörlig utbildning för att hantera de olika avfallsslagen. 
5. Verksamhetsutövaren skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 

motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljö (26 kap 19 § MB) 
samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens 
egenkontroll. 

6. På området ska det vara markerat med skyltar eller liknande så att det tydligt framgår var 
de olika avfallsslagen skall slängas.   

 
Detta beslut gäller under förutsättning att byggnadsnämnden ger sitt godkännande för 
asfaltering samt för återvinningsstationen på området norr om befintlig ÅVC, så att 
tillräckligt med utrymme finns för att allt avfall ska kunna tas om hand.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (gäller den beslutet gått emot). Se bilaga 

 
Miljönämnden erinrar också om  
1. Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om tillämpliga avfallskoder. Det framgår t ex inte 

var däck ingår i för avfallskod.  
2. Följande bestämmelser enligt Avfallsförordning (2001:1063) är tillämpliga på aktuell 

verksamhet: 
o Det föreligger anteckningsskyldighet för verksamheter där mellanlagring av avfall 

sker. 
o Vid överlämnandet av avfallet till transportör föreligger skyldighet att kontrollera att 

transportören uppfyller kraven på tillstånd/anmälan och vid farligt avfall även 
skyldighet att kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera 
avfallet.    

o Krav på transportdokument för farligt avfall. Avsteg från detta kan leda till s.k. 
miljösanktionsavgift.  

 
Miljönämnden har för närvarande inget övrigt att erinra.  
 
 
Exp: 
Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 822, 391 82 Kalmar (delgivningskvitto) 
Tekniska kontoret, Torsås kommun 
Länsstyrelsen i Kalmar Län, miljöenheten. 
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§ 57          Dnr 2005/mn353 
Klagomål på lukt från PK-ägg Kvilla 1:8 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ägare av fritidsbostad på xxxxxxx har inkommit med 
klagomål på besvärande lukt från PK-äggs anläggning på Kvilla 1:8.  
 
Miljönämnden avslog klagomålet 2005-12-07, § 79. Ärendet överklagades 2005-12-30 och 
miljönämnden vidhöll sitt beslut, § 6, 2006-01-26, varvid ärendet lämnades till länsstyrelsen 
för prövning. 
Länsstyrelsen återförvisade ärendet till miljönämnden för förnyad handläggning eftersom 
besiktningsprotokoll eller annat dokument som visar på vad inspektionen gått ut på och om 
Miljöprövningsdelegationens villkor för verksamheten uppfylls eller ej. 
Förnyad handläggning har gjorts av miljökontoret enligt redogörelse av miljönämnden  
2006-06-15 § 50.  
Ärendet har överklagats 2006-07-20 av xxxxxxxxx. 
 
De permanent boende i närområdet har inte inkommit med några klagomål på lukt från  
PK-ägg, 
 
Överklagan har inkommit i tid. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Eftersom inget nytt framkommit vid den förnyade handläggningen vidhåller miljönämnden 
tidigare beslut och lämnar ärendet till länsstyrelsen för prövning. 
 
 
 
Bifogas: Miljönämndens handlingar i ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp:  
  Länsstyrelsen i Kalmar, rättsenheten, 391 86 Kalmar 
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§ 58 
Delgivningsärenden 
 

1. Länsstyrelsens beslut 2006-06-07 ang avgränsning av allmänna farleder för 
vattenskotertrafik och områden där vattenskoter får användas i Kalmar län. 

 
2. Miljöinspektör Emma Ragnefors informerar om kontroll av förordningen gällande 

retursystem för platsflaskor och returburkar. Besök har skett på olika butiker och 
pizzerior etc. för att undersöka efterlevnaden av förordningen samt för att informera 
om vad som gäller enligt förordningen. Totalt har 16 företag besökts. Ingen av de 
besökta företagen har sålt plastflaskor eller returburkar med olaglig märkning. 

 
3. Jan Andersson redovisar budgetläget. 

 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 59 
Miljönämndens sammanträde september 2006 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Eftersom några av nämndens ärenden måste behandlas tidigare flyttas nämndens 
sammanträde den 21 september till den 12 september kl 12.30. 
I samband med sammanträdes delas årets landskapsvårdspris ut. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


