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Plats och tid Kommunkontoret 2006-11-23 kl 12.30-16.00 
  
Beslutande Ann Ludvigsson              s (kl 12.30-14.15) 
 Klern Bondesson            m  
 Sebina Masinovic            s 
 Henrik Nilson Bokor       s  (tjg ers) 
 Eva-Kristina Berg           c   (tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Annika Persson Åberg, miljöinspektör §§ 85-88 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 89 
 Emma Ragnefors, miljöinspektör § 92 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
Utses att justera Eva-Kristina Berg 
  
Justeringens  Kommunkontoret,  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 84-94 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Ann Ludvigsson §§ 84-87, Klern Bondesson §§ 88-94  
 Justerande  
  Eva-Kristina Berg 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2006-11-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-12-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-12-30 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 84          Dnr 06/mn0352 

Taxa livsmedels- och foderkontroll 
Bakgrund 

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. 
 
Tidigare beslut 

Miljönämnden 2006-10-03 § 72 samt 2006-10-26 § 79 där det beslutades att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om en timtaxa á 600:-/timme under förutsättning att regeringen 
beslut om förordning som bemyndigar kommunen att ta ut avgift för kontroll och för prövning 
och registrering enligt livsmedelslagen. 
 
Ny avgiftsförordning (SFS 2006:1166) 
Ny avgiftsförordning (SFS 2006:1166) är beslutad av regeringen och kommer att träda i kraft 
den 1 december 2006. Förordningen gäller de avgifter som ska betalas för 
livsmedelskontrollen. Reglerna gäller både avgifter för den kontroll som utförs av 
Livsmedelsverket och för den kontroll som utföras av kommunen 
 
Förordningen har tillkommit främst för att anpassa regelsystemet till de krav som ställs i EU:s 
kontrollförordning 882/2004/EG och till den nya livsmedelslagen (2006:804). 
 
Sveriges Kommuner och landsting har meddelat att man arbetar med att ta fram ett reviderat 
förslag på taxa. De meddelar vidare att eftersom mycket är oklart beträffande foderkontrollen 
kommer detta förslag enbart vara inriktat på livsmedelskontrollen. Förslaget på ny 
livsmedelstaxa skall vara klar senast under vecka 48. 
 
Kristina Strand och Jan Andersson, miljökontoret redogör för avgiftsförordningen samt 
förslag till livsmedelstaxa som tagits fram av Sveriges Kommuner och landsting. Ett reviderat 
förslag håller på att tas fram av SKL vilket förväntas presenteras inom några dagar. 
 
Kristina  redogör för avgiftsmodellen, en modell framtagen av Livsmedelsverket, där 
kontrolltiden bestäms genom riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter 
av verksamheten. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Kommunfullmäktige förslås besluta att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedel 
 
Vad gäller fodertaxa, avvakta förslag från SKL. 
 
Exp: Kommunfullmäktige 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 

Miljönämnden 2006-11-23                                              

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
§ 85 
Enskilda avloppsanläggningar, nya allmänna råd, pågående inventering 
 
Nya allmänna råd 
Miljöinspektör Annika Persson Åberg redogör för de nya allmänna råden som gäller för 
enskilda avloppsanordningar upp till 25 personekvivalenter. Man har gått från teknik till 
funktionskrav. De nya råden ställer högre krav på fastighetsägare, att ansökan ska bli mer 
detaljerad och mer undersökning krävs innan godkännande. 
 
Den högre nivån bestäms av: 
- Ex vattenmyndighetens register över skyddade områden. 
- Andra närliggande yt- och grundvattentäkter i området. 
- Skyddsintressen enl kap 7 Miljöbalken (strandskydd, djur- och växtskyddsområden) 
- Omvandlingsområden 
- Översiktsplan. 

 
Detta gör att kraven på de enskilda fastighetsägarna kan bli högre än vad de kommunala 
reningsverken har. 
Enligt de nya allmänna råden skall varje anläggning ses över vart tionde år, detta kan 
underlättas om alla nya beslut tidsbegränsades på 10 år sedan skulle en inspektion ske innan 
det förlängdes ytterligare i 10 år. 
 
Pågående inventering 
Hittills har 61 fastigheter inventerats i höst, av dessa bör 11 fastigheter åtgärdas snarast och 
25 på längre sikt. Det kvarstår lika många att inventera inom det planerade området.  
Från inventeringen finns fem hushåll som kräver en akut åtgärd. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Informationen noteras och frågan om tidsbegränsade avloppsbeslut behandlas vid nästa 
sammanträde i december. 
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§ 86              Dnr 2006/0382, 0372, 0403, 0395, 0396 
Bristande avlopp längs E22:an 
 
Ärendebeskrivning 
Två avlopp i Skällenäs kräver åtgärder¸ var av det ena är Bergkvaras fotbollsplan 
(Skällenäs 2:12) där avloppet består av en rensbrunn. Efter brunnen tillkommer 
omklädningsrum för domare om detta kopplas på efter slamavskiljaren är oklart. 
Därefter finns någon slags infiltration som troligtvis inte fungerar på grund av alla 
kväveälskande växter som frodas där infiltrationen är belägen.  
Den andra fastigheten är Skällenäs 1:38. Denna avloppsanläggning består av en 
enkammarbrunn (vars in- och utlopp är trasigt så den fungerar som en rensbrunn) 
samt en tvåkammarbrunn där utloppsröret är trasigt. Infiltrationen sker i kanten intill 
fotbollsplanen.  
 

Fastigheterna Kärrabo 1:14 och 1:6 infiltrationer avslutas med ett rör som går ut i bäcken. 
Även Kärrabo 1:7 tros ha detta, men vid inventeringstillfället var floran mycket rik vilket kan 
ha dolt röret. Bild II visar vart de olika fastigheterna finns. 
 
I samband med inventeringen upptäcktes att bäckens vatten var förorenat och det luktade 
avlopp om det. Ett vattenprov intill E22 togs den 11 oktober -06 och resultatet tyder på att ett 
direktutsläpp av avloppsvatten har skett och att det troligtvis fortsätter då det ser ut såhär även 
i dagsläget.   
 
Övrigt 
Dessa fastighetsägare har fått information om att deras avlopp är dåliga och behöver åtgärdas. 
De har ännu inte blivit delgivna något beslut, men de har kontaktat handläggaren och vill 
invänta eventuell kommunal ledning. Vid samtal med tekniska chefen kan detta vara troligt 
tidigast om tre år, och vid eventuell tvångsanslutning kommer nyanläggningar troligtvis att 
kompenseras ekonomiskt. 
  
  
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden beslutade att ovan nämnda avloppsanordningar skall åtgärdas. 
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§ 87          Dnr 2006/0373, 0390, 0366 
Enskilt avlopp i Grisbäck 

 
Ärendebeskrivning 
Fastigheterna Grisbäck 2:2, 3:11, 4:1 samt 5:1 har eller ska delges beslut om att åtgärda dess 
avloppsanläggningar. Dessa fastigheter förutom xxxxxxx ligger inom 100 meter från ån vilket 
gör att man kan åberopa åns strandskydd för att kräva en högre reningsgrad. Detta har gjorts 
och krav på 90 % reduktion av fosfor samt 50 % reduktion av kväve förväntas av kommande 
reningsanläggningar. Detta innebär att fastighetsägarna måste installera minireningsverk för 
att klara dessa reningskrav.  
 
Fastighetsägarna har till miljökontoret framfört synpunkter angående för höga kostnader. 
 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden håller sig till de nya allmänna råden om enskild avloppsanordning NFS 2006:7 
och kräver att den höga skyddsnivån följs, det vill säga krav på 90 % reduktion av fosfor samt 
50 % reduktion av kväve. 

 
 
 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 

Miljönämnden 2006-11-23                                              

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
§ 88           Dnr 2006/mn0389 
Nybyggnation i Gunnarstorp 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxxx planerar att stycka av en fastighet på väg till ner Båtastan på fastigheten xxxxxxx 
5:20. Avståndet mellan det planerade huset och xxxxxx gård blir runt 210 meter. Detta 
understiger klart det riktvärdet för skyddsavstånd i Boverkets allmänna råd 1995:5; Bättre 
plats för arbete, där djurhållning i lantbruk ligger på 500 meter. Dessa råd är till för att 
minimera störningar som lukt, flugor, buller mm.  
Vid eventuellt ägarbyte  i framtiden har det i ett flertal fall visat sig att ny innehavare till huset 
ej  accepterar de störningar som ett lantbruk normalt ger upphov till och befintligt lantbruk 
kan inte utöka och i många fall även tvingas till inskränkningar i befintlig drift. Tillgängliga 
rättsfall visar att regionala och centrala myndigheter går på ovan nämnda riktvärden  och tar 
inte hänsyn till att lantbruket fanns där före den närbelägna senast tillkomna bostads-
fastigheten.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Nämnden beslutar om att meddela xxxxxxxx om de risker som finns och att han kan komma 
med ett alternativ plats för nybyggnation. Frågan tas upp till beslut på nästa sammanträde i 
december.  
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§ 89         Dnr 06/mn434 
Våtmark Påboda 
 
En våtmark kommer att anläggas på fastigheten xxxxxxx.  
Våtmarken kommer att omfatta ca 3 ha. Våtmarkens ligger i åkerlandskapet i anslutning  
till åkerholmar med grova träd. En mindre bäck kommer att rinna igenom våtmarken varvid 
en minskning av kväve och fosfor i åvattnet sker. Våtmarken kommer också att höja områdets 
naturvärden.  
 
Miljönämndens beslut 
 
Informationen noteras och föreslagna åtgärder godkännes. 
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§ 90           Dnr 2005/mn0353 
Klagomål på lukt från PK-ägg Kvilla 1:8 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ägare av fritidsbostad på xxxxxxx har inkommit med klagomål på 
besvärande lukt från PK-äggs anläggning på Kvilla 1:8.   
 
Tidigare beslut 

1. Miljönämnden 2005-12-07 § 79, avslår klagomålet. 
2. Anders Järlebratt överklagar miljönämndens beslut 2005-12-30. 
3. Miljönämnden 2006-01-26 § 6, vidhåller tidigare beslut, lämnas till länsstyrelsen. 
4. Länsstyrelsens beslut 2006-03-28, bifaller överklagandet och återförvisar ärendet till 

miljönämnden för ny handläggning. 
5. Miljönämnden 2006-06-15 § 50, avslår klagomålet. 
6. Anders Järlebratt överklagar miljönämndens beslut 2006-07-20. 
7. Länsstyrelsen beslut 2006-11-07, bifaller överklagandet och återförvisar ärendet till 

miljönämnden för ny handläggning. 
 
 

Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden återremitterar ärendet till miljökontoret för ytterligare utredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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§ 91          Dnr 2006/mn433 
Gödsling Gunnarstorp 
 
Kenneth Johnsson Gunnarstorps Gård AB ansöker om dispens för att sprida och plöja ned 
svämgödsel under sista veckan i november. Anledningen till detta är dålig bärighet på vissa 
vallar med risk för sönderkörning och problem vid skörd. Vid överläggningar med sökanden  
på plats den 23 november visar det sig att det rör sig ett fält som har avdödats kemiskt före 
vallbrott, därför krävs dispens under november. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Dispens beviljas enligt ansökan. Eftersom det verkar var ett återkommande problem att 
behöva söka dispens, bör sökanden se över lagringskapcitet och /eller arbetsplanering så att  
det ej behöver upprepas inför nästa säsong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Gunnarstorps Gård AB, Gunnarstorp 123, 385 97 Söderåkra   
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§ 92                                                 2006/mn0223 
Utbyggnad av Fjärrvärme  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ytterligare en ansökan om bergvärme i Torsås i område för planerad 
fjärrvärme måste det bestämmas om beslutet som tagits tidigare, om att fjärrvärme skall 
prioriteras framför bergvärme, skall gälla eller inte. De tre ärenden tidigare där miljönämnden 
beslutat om att inte tillåta bergvärme, för att fjärrvärme ansetts som ett bättre alternativ, har 
överklagats vilket lett till att besluten har ändrats och bergvärme tillåtits.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar om ett tillägg till beslutet tagit i miljönämnden 2006-06-15 § 46 med 
Dnr. 2006/mn0223. Tillägget; ”Fjärrvärme anses som ett bättre alternativ än bergvärme men 
miljönämnden kommer inte att neka tillåtelse att borra för bergvärme endast med hänvisning 
till att fjärrvärme finns och därmed bör väljas. Dock om någon önskar information om 
bergvärme skall det istället i första hand hänvisas till fjärrvärme för de fastigheter där den 
möjligheten finns. Dessutom bör miljökontoret hänvisa till energirådgivaren som finns i 
kommunen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Torsås fjärrvärmenät AB,  Box 503, 385 25 torsås  
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§ 93 
Delgivningsärenden 
 
- Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2006-10-16, samråd angående kabeldragning på 

fastigheten Applerum 5:16. 
- Budgetläget redovisas. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 94 
Delegationsärenden 
 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
 
 


