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§ 77         2006/mn0320 
,  överklagan av miljönämndens beslut 

 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxxx inkom 2006-09-01 med en anmälan, enligt 17 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, gällande en bergvärmeanläggning med kollektor på 
fastighetenxxxxxxxxx, 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. Anläggningen beräknas ge 
effekten 5,9 kW. Till köldmedium i värmepumpen används 1,35 kg R407c och som 
frostskyddsmedium i kollektorn används Bioetanol. 

 
Miljönämnden tog beslut 2006-09-12 § 67 att inte tillåta xxxxxxxx att borra för bergvärme på 
fastigheterna xxxxxxxx  
Bergvärme tilläts ej på rubricerad fastighet med hänvisning till beslut mn § 3/04, 
Dnr04/mn014 samt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223. Med motivering enligt besluten att 
fjärrvärme är en av de minst miljöbelastande uppvärmningsformerna och att det kräver ett 
förhållandevis tätt ”abonnentnät” och bergvärme ”splittrar” upp bostadsområden med utbyggd 
fjärrvärme.  
Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål för Kalmar län. Där finns inom 
målet för begränsad klimatpåverkan angivet följande; ”Anslutning till biobränsleeldade 
fjärrvärmenät eller närvärmenät sker där så är möjligt…”. 
Även energiplan och miljöplan för Torsås kommun, antagna av kommunfullmäktige, finns 
och skall verka i samma riktning.  

 
2006-10-03 inkom xxxxxx med en överklagan av beslutet. xxxxxx anser att bergvärme är bäst 
ekonomiskt för dem, att det höjer värdet på fastigheten och att det är det mest flexibelt. 
Dessutom tycker xxxxxx att alla själva ska få välja den uppvärmning som passar dem bäst.  

 
Miljönämndens beslut 
Borrning för bergvärme får ske på rubricerad fastighet. Miljönämnden anser dock fortfarande 
att fjärrvärme är ett bättre alternativ. 

 
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.  
•     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. 
 

Forts 
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 § 77 forts 
  

•     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: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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§ 78         2006/mn0324 
TORSÅS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET, TORSÅS 9:19 (Olofsgården) Överklagan av 
miljönämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås kyrkliga samfällighet inkom 2006-08-04 med en anmälan, enligt 17 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande en bergvärmeanläggning med kollektor på 
fastigheten Torsås 9:19, 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. Anläggningen med tre 
borrhål beräknas ge effekten 21,5 kW. Till köldmedium i värmepumpen används 4,2 kg 
R134a och som frostskyddsmedium i kollektorn används Svedol. 

 
Miljönämnden tog beslut 2006-09-12 § 65 att inte tillåta Torsås Kyrkliga Samfällighet att 
borra för bergvärme på fastigheten Torsås 9:19. 
Borrning tilläts ej på rubricerad fastighet med hänvisning till beslut mn § 3/04, Dnr04/mn014 
samt beslut mn § 46/06, Dnr 2006/mn0223. Med motivering enligt besluten att fjärrvärme är 
en av de minst miljöbelastande uppvärmningsformerna och att det kräver ett förhållandevis 
tätt ”abonnentnät” och bergvärme ”splittrar” upp bostadsområden med utbyggd fjärrvärme. 
Kyrkans beräkningar om att fjärrvärme skulle bli dyrare än bergvärme räknades inte som 
tillräcklig motivering för att välja bergvärme. 
Dessutom har Länsstyrelsen tagit fram Regionala miljömål för Kalmar län. Där finns inom 
målet för begränsad klimatpåverkan angivet följande; ”Anslutning till biobränsleeldade 
fjärrvärmenät eller närvärmenät sker där så är möjligt…”. Även energiplan och miljöplan för 
Torsås kommun, antagna av kommunfullmäktige, finns och skall verka i samma riktning.  
 
2006-10-11 inkom Torsås kyrkliga Samfällighet med en överklagan av beslutet. De anser att 
bergvärme är bäst ekonomiskt för dem, att det är flexibelt, ett bra miljöval och att det är ett 
enhetligt värmesystem i samtliga närliggande fastigheter.  

 
Miljönämndens beslut 
Borrning för bergvärme får ske på rubricerad fastighet. Miljönämnden anser dock fortfarande 
att fjärrvärme är ett bättre alternativ. 

 
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.  
•     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.  
 

Forts 
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 § 78 forts 
 

•     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: 
TORSÅS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BOX 116 385 22 TORSÅS (Delgivningskvitto) 
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§ 79         Dnr 06/mn0352 
Taxa foderkontroll 
 
Den 1 januari 2006 trädde en ny livsmedels- och foderlagstiftning i kraft. Lagstiftningen 
omfattar ett flertal EU-förordningar vars syfte är att öka spårbarhet och offentlig kontroll av 
foder och livsmedel. EG-förordningarna kräver att varje medlemsland skall ha en finansiering 
av foder- och livsmedelskontrollen som innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. 
Varje medlemsland får välja om finansieringen skall ske genom skatter eller avgifter. Sverige 
har valt avgifter. 
När det gäller foderkontrollen finns redan idag i förordningen (2006:814) om foder och 
animaliska produkter ett bemyndigande för kommunerna att om de så önskar ta ut avgifter 
enligt en kommunal taxa. Detta bemyndigande upphör vid årsskiftet. Regeringen kommer 
under hösten 2006 att ändra i den ovan angivna förordningen och ge kommunerna ett nytt 
bemyndigande med skyldighet att ta ut avgifter för foderkontrollen som motsvarar full 
kostnadstäckning enligt en kommunal taxa på samma sätt som för livsmedelskontrollen. 
Först skall kontrollmyndighetens specifika timavgift fastställas i en taxa som kommun-
fullmäktige beslutar. Timtaxan skall täcka kostnader för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, 
utbildning, resor och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och 
laboratorieanalyser.   
För kommunerna innebär lagen ett utökat ansvar jämfört med tidigare både i vad gäller antalet 
objekt och rent innehålls-/kompetensmässigt. Helt ny är foderlagen, i vilken primär-
producenter och de mindre foderleverantörerna ska ingå som kontrollobjekt i 
miljönämndernas tillsynsplan tillsammans med övriga verksamheter.  
Kontrollfrekvensen på respektive objekt fastställs av kommunen med hjälp av en risk- och 
erfarenhetsmodell som Jordbruksverket håller på att ta fram. Modellen har samma 
princip/uppbyggnad som Livsmedelsverkets motsvarighet gällande livsmedelsobjekt. 
Full kostnadstäckning ska gälla för kommunens kontroll och det är verksamhetsutövaren som 
är ersättningsskyldig. Avgiften blir en årlig avgift som beräknas utifrån taxan på kommunens 
timavgift och antalet kontrolltimmar Vid kontroll ska normalt en provtagning av foder ske och 
kostnaderna för att analysera dessa prover kommer att belasta verksamhetsutövaren. 
Enligt propositionen skall de nya avgifterna börja tillämpas den 1 januari 2007. För att 
kommunfullmäktige skall kunna besluta om timtaxa måste regeringens ovan nämnda 
bemyndigande att ta ut avgifter enligt lagen om foder och animaliska biprodukter vara  
beslutad (november).  
För att taxan skall kunna tillämpas den 1 januari 2007 måste taxan vara beslutad i 
kommunfullmäktige under 2006. Ev. övergångsregler är f.n. okända. 
För tillsyn enligt miljöbalken m.fl. lagar tillämpas en timtaxa på 600 kr. Miljönämnden ser en 
fördel att tillämpa exakt samma timtaxa på foder- och livsmedelstillsyn. En översyn av 
timtaxan görs när miljötaxan justeras nästa gång vilket nya regeringen aviserat till 2007.   
 
Miljönämndens beslut 
 
Kommunfullmäktige i Torsås kommun föreslås besluta enligt följande: 
 
1. att anta i bilaga X  förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom foderområdet. 

 
2. att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan skall vara 600 kr per timme kontrolltid. 

(samma som nuvarande miljöbalkstaxa). 
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§ 80        Dnr 06/mn369 
Angående anslutning av kommunalt vatten och avlopp 
 
Från Göran Nilsson, Västerås har inkommit med en skrivelse där olika synpunkter 
framkommer ang anslutning av kommunalt vatten och avlopp till Skäppevik och Björkenäs. 
Jan Andersson redogör för skrivelsen. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden noterar informationen. Skrivelsen ändrar inte miljönämndens inställning i VA-
frågan i kustområdet. 
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§ 81 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9  

Miljönämnden 2006-10-26                                               

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 82 
Delgivningsärenden 
 
Länsstyrelsens beslut 2006-10-11 ang statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i 
Torsås kommun 2006. Länsstyrelsens beslutar att betala ut 352 885 kr. 
 
Länsstyrelsen, samrådsyttrande 2006-09-15, samråd ang kabeldragning i Järnsida. 
Länsstyrelsen har inget emot att Fortum Service AB lägger ner kabel enligt anmälan. 
 
Svea Hovrätts protokoll 2006-09-08 ang prövningstillstånd för utdömande av vite. 
Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens dom står fast. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 83 
Information 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om budgetläget 2006. Ekonomin är i takt med lagd 
planering och drift- och investeringsbudgeten för 2006 kan hållas. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 
 
 
 
 
 
 


