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Plats och tid Stufvenäs Gästgiveri 2006-12-13 kl 09.30-16.00 
  
Beslutande Sten Bondesson              c 
 Ylva Sjöberg                  c              
 Ann Ludvigsson             s 
 Klern Bondesson            m 
 Henrik Nilsson Bokor     s   (tjg ers) 
 Jessica Rydell                 mp (ej tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Jan Andersson, miljöchef 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör 
 Emma Ragnefors, miljöinspektör 
 Annika Persson Åberg, miljöinspektör 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
Utses att justera Henrik Nilsson Bokor 
  
Justeringens  2006-12-22 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 95-104 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Henrik Nilsson Bokor 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2006-12-13   
    

Datum för anslags  
uppsättande 

2006-12-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-01-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 95                                                   Dnr 2006/mn0389 
xxxxxxxxxxxxxxx nybyggnad bostadshus och ansökan om tillstånd för enskild 
avloppsanläggning – yttrande. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx planerar att stycka av en fastighet på väg till ner Båtastan på fastigheten 
xxxxxxxxx. Avståndet mellan det planerade huset och xxxxxxxx blir ca 250 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 bostadsfastig-
heten.  
Sökanden har tagit del av miljönämndens synpunkter och meddelat att han är medveten om 
störningsrisken och vill fortfarande bygga på samma plats. 
 
Ur VA-synpunkt är området kustnära och ganska tätt bebyggt vilket med ytterligare förtätning 
ökar risken för framtida VA-problem och behov av gemensamma VA-lösningar. 
2006-11-02 kom ansökan in om tillstånd för enskild avloppsanordning av nybyggnation på 
Gunnarstorp 5:20. Sökande har accepterat minireningsverk som anläggning där det renade 
vattnet skall släppas ut i dammen bakom det planerade huset.  
  
Miljönämnde besökte platsen 2006-12-13 och uppmärksammade att platsen var låglänt och 
sannolikt omöjliggör avloppsinfiltration, men havsnära och låglänt är i övrigt en sak för 
byggnadsnämnden att bedöma.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden tillstyrker att bygglov beviljas av byggnadsnämnden. 
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanordning med krav på minireningsverk kommer att 
beviljas om byggnadsnämnden ger bygglov, men med förbehåll att ny lokalisering av 
dricksvattenbrunn skall inkomma.  
 
 
 
Exp: Byggnadsnämnden 
         Sökanden 
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§ 96 
Tidsbegränsning av avlopp 
 
Enligt de nya allmänna råden bör miljönämnden vid tillstånd till inrättande av avloppsanord-
ning eller vid anmälan enligt 13§ FMH ställa krav på att varje anläggning kontrolleras av 
sakkunnig minst vart tionde år. Detta kan underlättas om alla nya beslut tidsbegränsades på 10 
år sedan skulle en kontroll av sakkunnig ske och protokoll uppvisas, innan det förlängdes 
ytterligare i 10 år. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Enligt förslag, med omedelbar tillämpning i berörda ärenden. 
Utvärdering efter 2 år, december 2008. 
 
 
Exp: Miljökontorets handläggare 
        Bevakning MILJÖREDA
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§ 97 
Delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen 
 
Fr o m 2006 gäller ny livsmedelslagstiftning genom EG-förordningar och ny livsmedelslag- 
och förordning. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram förslag till 
delegationsordning. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden fastställer delegationsordning för ansvarig handläggare enligt Sveriges 
kommuner och landstings förslag till delegationsordning (se bilaga). 
 
 
 
Exp: Kristina Strand 
      Jan Andersson
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§ 98         2006/mn0417 
Torsås 6:1,  nedskräpning i naturen 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av en anmälan 2006-11-23 om nedskräpning vid en liten skogsväg utmed 
Karlskronavägen strax söder om Torsås samhälle, på fastighet xxxxxxxx, åkte Kristina Strand 
och Emma Ragnefors till platsen 2006-11-24. Foton togs som dock fick tas om 2006-11-27 på 
grund av problem med kameran. På platsen fanns en samling med plastpåsar med 
hushållssopor. Innehållet var delvis nedbrutet men innehöll även konservburkar och gamla 
mjölkpaket varav något med utgångsdatum 2005. Dessutom fanns en större hög med delvis 
trädgårdsavfall samt till stor del strö, från exempelvis en bur för ett mindre djur. Ströet var 
delvis ganska färskt utan början till nedbrytning. Ingen person har lyckats kopplas till avfallet 
och fastighetsägaren var den som själv anmälde ärendet.  
Enligt Miljöbalken 15 kap 30 § är det förbjudet att skräpa ned på en plats som allmänheten 
har tillträde eller insyn till.  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ska lämna misstänkta överträdelser av miljöbalkens bestämmelser till åklagare 
enligt Miljöbalken 26 kap 2 §. Ärendet lämnas således till åklagare. 
 
Bilagor: 
Foton tagna på platsen 2006-11-27 
Karta 
 
 
Exp: 
Åklagarkammaren, Box 516, 351 06 Växjö 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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§ 99         2005/mn0159 
Eolus vind AB Ekaryd 3:16 anmälan av ändring av miljöfarlig verksamhet c-anläggning 
 
Ärendebeskrivning 
2006-05-04 tog miljönämnden beslut om godkänna anmälan, från Eolus Vind AB, gällande 
vindkraftverk på Ekaryd 3:16. Anmälan gällde ett vindkraftverk med 76 m navhöjd och 48 m 
rotordiameter vilket ger en totalhöjd om 100 meter.  
Nu har leverantören utvecklat en ny modell av detta vindkraftverk. Den nya modellen har 73 
m navhöjd och 53 m rotordiameter vilket ger en totalhöjd om 99.5 meter. Eolus Vind AB 
anmäler därför att de har för avsikt att på Ekaryd 3:16 etablera vindkraftverk med 73 m 
navhöjd och 53 m rotordiameter. 
 
Ljudet ifrån de båda vindkraftverken, har enligt Eolus Vind AB, samma nivå vilket innebär att 
de inlämnade bullerberäkningarna för de den ursprungliga modellen fortfarande stämmer.  
Eftersom rotordiametern är större blir dock skuggtiderna högre för det nya verket. De 
beräknade skuggtiderna kommer dock att ligga under det rekommenderade maximala värde 
om 30 timmar per år som värsta fall. 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden anser att de förändringar som det nya verket innebär är marginella och 
godkänner ändringen och därmed uppförande av den nya modellen av vindkraftverk med 73 
m navhöjd och 53 m rotordiameter. De villkor som togs i beslutet 2006-05-04 skall dessutom 
fortsätta gälla.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (gäller den beslutet gått emot). Se bilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässlehom, Delgivningskvitto 

Länsstyrelsen i Kalmar Län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar 
Kommunstyrelsen, Torsås kommun 
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§ 100           Dnr 06/mn444 
Granskning av kommunens miljöverksamhet – revisionsrapport 
 
På uppdrag av kommunens revisorer i Borgholm, Torsås, Mönsterås och Oskarshamn har 
Komrev inom Öhrings PricewaterhouseCoopers  fått i uppdrag att genomföra en granskning 
av de fyra kommunernas miljöverksamhet. 
 
Kommunens revisorer har översänt upprättad revisionsrapport till miljönämnden för 
beaktande och åtgärd. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Pär Sturesson från Öhrlings revisionsbyrå har inbjudits till miljönämndens sammanträde i 
januari för en redovisning av rapporten. Eventuella åtgärder till följd av rapporten beslutas 
efter denna genomgång. 
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§ 101          Dnr 05/mn282 
Kvävemur 
 
Kerstin Ahlberg informerar om att på fastigheten Ragnabo 13:3 anlägga en försöks-
anläggning, en kvävemur, i stället för en enskild infiltrationsanläggning. Helsingborgs 
kommun har bedrivit försök med kvävemur med goda resultat. Försökets går ut på att utröna, 
under hur lång tid en kvävemur  i syfte att rena avloppsvatten har en renande funktion. Platsen 
synes lämplig och försöksanläggningen är ett led i kustmiljöarbetet. Ärendet har tidigare 
diskuterats i nämnden. 
Prov kan tas på utgående avloppsvatten. Ett avtal kommer att skrivas mellan fastighetsägaren 
och kommunen. 
 
Miljönämndens beslut. 
 
Förslaget tillstyrkes. 
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§ 102 
Information 
 
1. Emma Ragnefors informerar om att handläggarna på miljökontoret håller på att arbeta 

fram en ny tillsynsplan för miljökontoret och att Emma har ansvaret för 
sammanställningen av denna. Utkast för vissa av de delar som tagits fram hittills visats för 
miljönämnden. Förhoppningen är att tillsynsplanen är klar under första kvartalet av 2007.  
 

2. Emma Ragnefors och Jan Andersson informerar om vindkraftverk i kommunen. Läget är 
idag att flera anmälningar har kommit in och skall handläggas, och fler anmälningar är att 
vänta. Dessutom är det troligt att anmälningarna ökar i framtiden då en lagändring 
medfört att många av de vindkraftverk som tidigare var tillståndspliktiga nu endast blir 
anmälningspliktiga och då skall handläggas av kommunens miljökontor. Miljökontoret 
kommer alltså fortsättningsvis att handlägga anmälningar för vindkraftverk på land upp 
till 25 MW istället för tidigare upp till 1 MW.  
 

3. Solveig Eriksson informerar om ett allt ökande problem med hemlösa katter som orsakar 
problem både för människor och för djuren själva. Under 2007 kommer Djurskyddet 
Sverige att genomföra en kampanj vars syfte är att öka kunskapen om kattens behov och 
kattens status. Hon meddelar att det är miljökontorets avsikt att även från miljökontorets 
sida under året 2007 genomföra en kampanj för att sprida information om katten och även 
öka människors medvetenhet om problemet. 
 

4. Jan Andersson redovisar budgetläget. 
 

5. Jan Andersson informerar om pågående miljöärenden, PK-Ägg AB, Kvilla och Övraby 
lantbruk AB och problemet med Kalmarsundsregionens Renhållares övertagande av 
beslut enligt lokal renhållningsordning.  

 
6.    Jan Andersson informerar om aktuella ärenden förorenad mark.  
 
7.    För kommunen gäller policy för leasing av bilar antagen av kommunfullmäktige 2001-           

04-25 § 45. Enligt beslutet är det nämnderna som beslutar om utnyttjande av leasing- 
möjligheten. Kommunstyrelsen har under 2006 antagit regler för resor i tjänsten. Där 
anges att om möjligt skall kommunens fordon utnyttjas. Kommunens försäkringsmäklare 
har nyligen redogjort för att vid olycka vid färd med egen bil i tjänsten , erhålls ingen 
ersättning från kommunen eller kommunens försäkringsbolag. 
Miljökontorets tjänstebil räcker inte till, utan en hel del resor måste ske med egen bil. 
Miljökontoret efterlyser antingen en bilpool eller att ytterligare ett fordon leasas till 
miljökontoret. 

 
8.    Kerstin Ahlberg informerar om kommunen och kustmiljöföreningen, som tillsammans 

med Bengt Elofsson, konstruktör, har påbörjat ett projekt med Kalmar högskola. Projektet 
kommer att innebär att högskolan tittar närmare på olika alternativ och funktioner för 
injektorn (syresättningsmaskinen) för att förbättra kustmiljön. Kontinuerlig provtagning 
kommer att genomföras. Jan Andersson, miljöchef, och Bo Lönnqvist, kommundirektör  
skall se över finansieringen, 50 000 kronor  för att starta upp projektet.   
Forts 
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§ 102 forts 
 

9. Med anledning av frågor om framtida verksamhet och resursfrågor från ledamöterna 
Henrik Nilsson Bokor och Jessica Rydell redovisar Jan Andersson följande:  
- de revisioner som gjorts av verksamheten se ovan samt nyligen livsmedel/                      
djurskyddsrevision och tillkommande miljöbalksrevision i början av 2007, kommer att  
påtala vissa brister som måste åtgärdas.    
- EU- gemensam lagstiftning inom fler områden innebär att vi måste ha resurser att göra 
det som skall göras om  inte verksamhetsinnehavarna skall bli utan ekonomiskt stöd 
m.m. 
- Vindkraft, från att ha varit ett fåtal ärenden har vi nu ett flertal ärenden på gång på land. 
Ökat intresse och prövning av verk upp till 25 MW på land fr. o. m. 1 december.    
Akut behov av planering för vindkraft i hela kommunen och söka bidrag för detta. 30 
miljoner finns inom kort att söka. 
Vindkraftsamordare Rune Fransen har sagt upp sitt uppdrag. 
Till detta kommer medverkan, bevakning befintliga prövningar vindkraftsparker till havs. 
- Kustmiljöarbetet måste intensifieras i linje med centrala och regionala syn och i  
enhetlighet med en reviderad kustmiljöplan i nära samarbete med kustmiljöföreningarna 
samt vattendirektivets lokala effekter bevakas. 
- Landsbygdsprogrammets nya möjligheter måste tas tillvara och EU-medel tas tillbaka 
både till kommunen.  
- Inventeringar/åtgärder enskilda avlopp måste pågå kontinuerligt och resursen borde 
ökas, med nuvarande takt kommer det att ta 8-10 år innan samtliga är åtgärdade. Nya 
bestämmelser har gjort det mer arbetskrävande. Naturvårdsverket kommer att föreslå ett 
statligt stöd till enskilda avlopp, vilket vi måste har resurser att söka och fördela. 
-Kalkningsverksamheten utökas till att omfatta hela Bruatorpsåns tillrinningsområde 
inkl. Blekingedelen. Behovet av biologisk återställning och statligt bidrag till detta 
kommer att öka. Som bidragstagare på 4-500 tkr måste vi sköta verksamheten och de 
krav i avtal som ligger till grund för statsbidraget. 
-Ledningsgruppen (f.d. chefsgruppen) har antagit nya bestämmelser för sitt arbete. 
Obligatorisk närvaro, inga ersättare, flera möten, projekt, gemensamma arbeten för 
kommunens bästa, vilket kommer att ta betydligt mer resurser i anspråk. Tendensen är 
samma i länet för kommunernas miljöchefer. 
Mer tid till planering, uppföljning och personalfrågor måste avsättas.  
 
 
Miljönämndens beslut 
 
1 - 2, 4 - 6, 9 Informationen noteras och beaktas. 
 
3. Enligt förslag 
 
7. Nämnden instämmer i problemet, tas åter upp i miljönämnden i mars-april med 
bedömning. 
 
8. Nämnden är försiktigt positiv till delfinansiering under förutsättning att 
kommundirektören presenterar ett skriftligt underlag.
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§ 103 
Delegationsärenden 
 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
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§ 104 
Avtackning av avgående ledamöter 
 
Eftersom detta var miljönämndens sisa sammanträde för mandatperioden 2003-2006 
avtackades de avgående ledamöterna, ordförande Sten Bondesson,ordinarie ledamoten Ylva 
Sjöberg och ersättarna Henrik Nilsson Bokor och Jessica Rydell. 
Ordföranden Sten Bondesson tackade nämndsledamöter och miljökontorets tjänstemän för 
gott arbete och samarbete under perioden. 
 
 
 
 
 
 
 


