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Plats och tid Kommunkontoret 2007-09-13 kl 14.00-17.00 
  
Beslutande Ann Ludvigsson             s 
 Magnus Svensson         m 
 Sebina Masinovic           s 
 Gunnar Johnsson            c 
 Leif Lindberg                  tp 
 Nils Gustling                   c (ej tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Malin Weinholtz, folkhälsosamordnare, § 57 
 Annika Persson Åberg, miljöinspektör, §§ 58-61 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör, § 64 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
Utses att justera Gunnar Johnsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2007-09-26 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 57-67 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Ann Ludvigsson  
 Justerande  
  Gunnar Johnsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2007-09-13   
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-09-26 Datum för anslags 

nedtagande 2007-10-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 57         Dnr 07/mn0272 
FOLKHÄLSA, FOLKHÄLSORÅDET 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ställer sig bakom folkhälsorådets framställan att rådets organisation bör ses över 
samt folkhälsosamordnarens förslag på organisering av arbetet. Ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut angående rådets organisering. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsosamordnare Malin Weinholz föredrar: 
 
Folkhälsorådet har själva tagit beslutet att rådets organisation bör ses över. Som det ser ut 
idag har rådet ingen legitimitet i kommunen. Folkhälsorådet ska vara navet i folkhälsoarbetet 
och utan ett fungerande råd blir det svårt för folkhälsosamordnaren att driva folkhälsoarbetet 
framåt. 
 
Förslag på organisering av arbetet: 
 
o Folkhälsorådet bör vara ett beslutsfattande och rådgivande organ för folkhälsofrågor. 

Folkhälsorådet bör bestå av förtroendevalda från Torsås kommun och Landstinget Kalmar.  
 

o Under folkhälsorådet bör det finnas en chefstjänstemannagrupp som ska verkställa 
besluten och främja samverkan mellan förvaltningarna. 

 
Se vidare bilagor. 

 
Folkhälsosamordnaren arbetar fram en folkhälsoprofil (kartläggning) för Torsås kommun för 
att få en överblick av hälsoläget i kommunen. Detta är ett måste för att kunna prioritera vilka 
områden folkhälsoarbetet ska inriktas på. Folkhälsoprofilen arbetas fram med utgångspunkt 
från de nationella folkhälsomålen och beräknas vara färdig innan årsskiftet. 
 
 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsen 
         Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz
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§ 58          2006/mn0396 
KÄRRABO 1:7, MEDDELANDE OM ÅTGÄRD AVLOPP 
 
 
Miljönämndens beslut 
Med hänvisning till Miljöbalken kap 9, 7 § vidhåller miljönämnden sitt tidigare beslut att avloppet 
bör åtgärdas snarast, så att den håller dagens reningskrav på 90 % BOD och 70 % fosfor 
reducering.  
Samtidigt som krav ställs för att undvika mer utsläpp medger Miljönämnden dispens för en sluten 
tank, detta som ett alternativ till den trekammarbrunn och infiltrering som har ansökts om 
tidigare. Om sökanden väljer att anlägga en sluten tank kommer detta beslut att tidsbestämmas 
med två år i taget fram till dess att den kommunala ledningen dras.   
 
 
Ärendebeskrivning 
Efter inventering på fastigheten den 19 oktober 2006 konstaterades att avloppsanordningen 
bestod av en enkammarbrunn därefter gick det ut i en stenkista på åkern. Fastighetsägarna fick 
beslut på att avloppet ska ha fullgod rening senast 2007-05-19. En avloppsansökan kom in  
2007-04-25, därefter kom en begäran om uppskov in 2007-06-05 efter det att fastighetsägarna fått 
upplysningar om att en eventuell kommunal dragning av avloppsnät kan ske snart. Enligt ägaren 
har hushållet minskat till en person och varannan vecka till tre personer.  
 
 
 
Exp: 
xxxx Kärrabo 130, 385 98 Bergkvara 
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§ 59          2007/mn0188 
JÄRNSIDA 1:61 & 1:128, ANLÄGGNING FÖR BDT-AVLOPP 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ändrar tidigare beslut 2007-05-10 § 34, och beviljar temporärt tillstånd som 
tidsbegränsas med 2 år, efter mottagande av detta beslut, under förutsättning att jordanalyserna 
visar god infiltrationsförmåga. Därefter sker omprövning av eventuell förlängning fram tills 
Järnsida fritidshusområde kopplas på det kommunala VA-nätet. 
 
Eftersom avloppsanläggning inte prövats före anläggandet kommer ersättning enligt § 40 (SFS 
2006:412) om allmänna vattentjänster ej att beviljas då det kommunala VA-nätet dras fram.  
 
Innan beslut om tillstånd kan ges ska jordanalyser  i början och slutet av  infiltrationen göras av 
ackrediterat företag, inom 1 månad från mottagandet av detta beslut. 
 
Motivering till beslut  
Miljönämnden föredrar att direkt ändra beslutet istället för att låta länsstyrelsen pröva ärendet, 
med följande motivering: 
• Miljönämnden åberopar § 14 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna (08FS 2005:78). Denna 

visar att Miljönämnden kan ge dispens då uppenbar risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.  

• Miljönämnden anser att ett temporärt tillstånd kan ges eftersom det endast är ett fåtal år kvar 
tills det kommunala VA-nätet byggs söderut.  

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Yrkanden 
1. Leif Lindberg (tp), miljönämnden ändrar tidigare beslut 2007-05-10 § 34, och beviljar 

temporärt tillstånd som tidsbegränsas 2 år. Ann Ludvigsson (s) och Magnus Johansson (m) 
ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande. 

2. Gunnar Johnsson (c), miljönämnden vidhåller tidigare beslut 2007-05-10 § 34. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslut i enlighet med 
Leif Lindbergs förslag. 
 
Reservation 
Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Sebine Masinovic (s) avstår att rösta. 
 
Tillägg 
Vid anläggande av infiltration är det brukligt att en jordanalys görs för att undersöka markens 
infiltrationsförmåga. Miljöinspektör Annika Persson Åberg efterhör om det ska göras i det här 
fallet innan beslut kan ges. Miljönämnden beslutar enhälligt att så skall ske. 
 
 
Forts 
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§ 59 forts 
 
Miljökontorets förslag till beslut 
Miljönämnden vidhåller sitt föregående beslut att inte bevilja tillstånd till BDT-anläggningen på 
Järnsida 1:61 & 1:128 med motivering att anläggandet av en BDT-anläggning på Järnsida 1:61 & 
1:128 strider mot de förutsättningar som beskrivs i Miljönämndens sammanträdesprotokoll 2007-
05-10 § 34. 
Miljökontoret anser att Miljönämnden inte kan ge dispens eftersom inga mark- och 
vattenundersökningar är gjorda vilket gör att nämnden inte vet om uppenbar risk för olägenhet 
för miljö- och hälsoskyddssynpunkt föreligger.  
 
Ärendebeskrivning 
xxxx aviserade, den 18/6-2007, om att en överklagan skulle ske. Överklagan kom in 2007-06-25. I 
överklagan yrkar de att miljönämnden omedelbart upphäver föregående beslut om att ej bevilja 
tillstånd till BDT-anläggningen på Järnsida 1:61 & 1:128.   
De anhåller att i första hand: 
o att Miljönämnden omedelbart lämnar tillstånd till aktuell anläggning.  

att i andra hand  
o att miljönämnden ska lämna dispens enligt författningssamlingen 08FS 2005:78 14§.  
 
 
 
 
 
Exp: 
xxxx, 590 13 BOXHOLM 
Länsstyrelsen i Kalmar  
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§ 60          Dnr 2006/mn0092 
AVLOPPSANLÄGGNING, GUNNARSTORP 9:8 
 
Förslag till miljönämndens beslut 
Miljönämnden godkänner anläggningen med de villkor som ställs i bifogat beslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nedläggning av ett minireningsverk på fastigheten Gunnarstorp 9:8 gjordes tidigt i våras utan 
tillstånd. Ägarna hade ansökt om att lägga ner en trekammarbrunn med efterföljande infiltration 
en ändring av ansökan till ett minireningsverk gjordes aldrig.  
Miljönämnden gav i uppdrag till Miljöinspektör Annika Persson Åberg att undersöka om 
placeringen var bra eller om verket skulle flyttas.  
Annika P Åberg har undersökt placeringen vilket inte är ett första val av platsen men alla 
tilltänkta åtgärder är gjorda för att det ska fungera. Enligt Stensö VVS har en platta gjutits i 
botten som verket står förankrat på och avloppsvattnet pumpas upp till en högre nivå för att 
sedan rinna ut i viken. Att låta avloppet gå direkt ut i viken utan en efterpolering, som det är gjort 
här, är riskabelt ur smittsynpunkt och om verket inte klarar sina krav. I beslutet finns krav om att 
anlägga en efterpolering om verket inte klarar gränsvärdena, men även om allmänheter reagerar 
negativt till utloppet skall detta göras.  
 
 
 
 
 
 
Exp: 
xxxx, 385 97 SÖDERÅKRA 
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§ 61        2007/mn0267 
AVLOPPSANLÄGGNING,  GULLABOÅS 1:39  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ger en tillfällig dispens att få anlägga en sluten tank till avloppsvattnet, denna 
kommer att vara tidsbestämd till två år med eventuell förlängning. Detta för att miljökontoret ska 
hinna med att inventera området och att grannarna ska hinna med att anlägga något nytt.  
 
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxx fastighet är belägen mitt i Gullaboås inklämd mellan två fastigheter som ingår i en 
gemensam avloppsanläggning tillsammans med tre andra fastigheter. Denna gemensamma 
anläggning härrör från då det fanns ett mejeri tvärs över Gullabovägen. Anläggningen består av 
att var och en har en slamavskiljare på sin tomt och sedan går det vidare till en stor gemensam 
tank och efter detta går det ut i ett öppet dike för infiltration. Enligt miljökontorets bedömning 
klarar inte anläggningen dagens krav utan en inventering i området borde göras för att se vilka 
fastigheter som är inkopplade och ny/nya lösningar måste ses över.   
xxxx har inte möjlighet att lägga ett avlopp på sin tomt utan måste i så fall anlägga något i skogen. 
Detta ställer till problem eftersom grannens avlopp går här och sedan vidare till den stora tanken. 
xxxx har ansökt om en sluten tank.  
 
 
 
Exp: xxxx, 352 50 VÄXJÖ 
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§ 62         Dnr 2007/0273 
TILLSTÅND FÖR VISS DJURHÅLLNING 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar att detta ärende och likartade kan beslutas på delegation. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljönämnden prövar tillstånd till den som yrkesmässigt eller i större omfattning bl a håller 
hästar. Aktuellt ärende omfattar ca 25 hästar och innebär djurhållning nära tätort 
Miljönämnden beslutar om tillståndsärenden angående djurhållning i tätortsnära bebyggelse. 
Handläggaren har idag delegation på dessa ärenden. Miljöinspektör Solveig Eriksson vill ha 
nämnden eventuella synpunkter på den här typen av ärende som kan ses som av principiell 
beskaffenhet, och om nämnden tycker att dessa ärenden i fortsättningen kan beslutas på 
delegation. 
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§ 63          Dnr 07/0255 
VERKSAMHETSKRAV FÖR LANTBRUKEN S K TVÄRVILLKOR, ÄNDRING AV 
POLICY 
 
Miljönämndens beslut  
Eftersom förutsättningarna för rapportering har ändrats till att gälla endast fyra objekt för 
Torsås kommun, istället för att samtliga skall rapporteras till länsstyrelsen, beslutas att utföra 
dessa. 
 
 
Tidigare beslut 
Miljönämnden 2005-11-23 § 68,  i enlighet med den enighet som muntligt framkommit bland 
länets kommuner tas följande beslut: 
Kopior av rutinmässiga inspektionsrapporter och förelägganden är tillgängliga. Bedömning av 
avvikelsens allvar, omfattning och varaktighet kommer inte att göras. Sannolikt kommer ett 
gemensamt skriftligt ställningstagande till stånd i länet. I så fall tas ärendet åter upp för 
slutligt ställningstagande. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2005 införde Sverige ett nytt jordbruksstöd som kallas gårdsstödet. För att 
lantbrukaren skall få full utbetalning av stödet krävs att de uppfyller olika verksamhetskrav 
(också kallade tvärvillkor) inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurskydd och 
djurhälsa. Detta enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Verksamhetskraven inom 
miljöområdena finns redan i svensk miljölagstiftning varvid dessa inte innebär nya krav för 
lantbruken. Med anledning av detta har regeringen beslutat att resultatet av den tillsyn som 
bedrivs av den kommun eller myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lagstiftning 
som utgör verksamhetskrav skall ligga till grund för prövningen av utbetalningsbeslut. Detta 
genom ”Förordning SFS 2004:760 om direktstöd för jordbrukare m m. 
 
Den 1 januari 2005 började verksamhetskraven inom miljöområdet att gälla och av dessa är 
det grundvattendirektivet, slamdirektivet och nitratdirektivet som berör kommunerna. Från 
och med år 2007 kommer dessutom djurskydd att bli ett verksamhetskrav under 
kommunernas ansvar. 
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§ 64         2007/mn0174 
GUMMEBO 2:38 RESERVATTENOMRÅDE 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutade tidigare att bekämpningsmedel får användas under förutsättning att 
SNFS föreskrifter 1997:2 om spridning av kemiska bekämpningsmedel följs. 
Om förutsättningarna förändras kan ändringar i utarbetad plan för bekämpning behöva göras. 
Miljönämnden anser att ändringar får göras men då i samarbete med miljökontoret och 
länsstyrelsens rådgivning för bekämpningsmedel eller växtodlingsrådgivare. 
  
Ärendebeskrivning 
I miljönämndens beslut 2007-05-10 § 33 angående besprutning på Gummebo 2:38, 
skyddsområde för vattentäkt, blev beslutet oklart angående användande av bekämpningsmedel. 
Rådgivning för besprutning görs av Kjell Danelius på länsstyrelsen men eftersom det är svårt att 
förutse vädret, insektsangrepp och att även ha möjlighet till en bättre växtföljd så vill brukarna ha 
möjlighet att ändra i planen, men med miljönämndens godkännande. 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: xxxx 
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§ 65          Dnr 2007/mn0270 
Gummebo vattenskyddsområde/reservvattenskyddsområde – yttrande 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 
Reservvattentäkt/-område skall skyddas på samma sätt som ordinarie vattentäktsområde. 
Miljönämnden anser därför att inga förändringar av gällande skyddsområde eller 
bestämmelser skall ske. 
 
Enligt skyddsområdesbestämmelserna kan miljönämnden efter ansökan ge tillstånd till vissa  
specifika åtgärder i området. 
 
Jäv 
Magnus Svensson (m) deltog inte i handläggningen av detta ärendet p g a jäv. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit2006-08-21 från lantbrukare/markägare inom Gummebo 
vattenskyddsområde gällande begäran om upphörande av Gummebo 
vattenskyddsområde/reservvattenskyddsområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2006-10-14 § 151 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 
ingen förändring av gällande skyddsområde ska ske. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2006-12-05 § 296, att, för att trygga behovet av 
kommunens vattenförsörjning avslå framställan från lantbrukare/markägare inom Gummebo 
vattenskyddsområde. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-06-12 att inhämta miljönämndens synpunkter. 
 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 66          2007/mn0255 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN 
 
 
Förslag till miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden fastställer miljönämndens 
  
• delegationsordning avseende behandling av personuppgifter,  
• regler för behandling av personuppgifter samt  
• ändamålet med behandling av personuppgifter inom miljönämndens verksamhetsområde. 
 
 
 
Ärendebeskrivning    
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 24 oktober 1998. Övergångsbestämmelser i 
förhållande till datalagen gällde fram till 1 oktober 2001, då det sålunda blev ”skarpt” läge för 
lagen. För manuell behandling av personuppgifter gäller lagen fullt ut först år 2007.  

En arbetsgrupp bestående av kontaktpersonerna till personuppgiftsombudet inom kommunen 
har tillsammans med nämnders personuppgiftsombud arbetat fram regler och rutiner (bilaga) 
för behandling av personuppgifter. Det är varje förvaltnings- och enhetschefs uppgift att tillse 
att personalen har erforderlig kompetens även inom PuL.   
 
Förslag till Miljönämndens delegationsordning avseende behandling av personuppgifter, 
regler för behandling av personuppgifter och förteckning över behandling över 
personuppgifter inom Miljönämndens verksamhetsområde föreligger. Aktbilaga. 
 
 
 
 
 
Exp: Kerstin Larsson, personuppgiftsombud 
         Förvaltningschef 
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§ 67 
Delegationsärenden 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 
 


