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Plats och tid Kommunkontoret 2007-11-23 kl 15.00-17.30 
  
Beslutande Ann Ludwigsson         s 
 Magnus Svensson       m 
 Sebina Masinovic        s 
 Leif Lindberg               tp 
 Nils Gustling                c  (tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Mikael Nilsson, miljöinspektör  
 Annette Hansell, miljöinspektör  
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Sebina Masinovic,  Magnus Svensson  
  
Justeringens   
plats och tid Kommunkontoret 2007-11-29 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 79-86 

  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Ann Ludwigsson  
 Justerande  
  Sebina Masinovic §§79-81 , Magnus Svensson §§ 83-82 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2007-11-22   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-11-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-12-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 79        2007/mn0353 
ÖVRABY 1:100. YTTRANDE FRÅN MILJÖNÄMNDEN 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden är positiv till och ser fördelar med att djur betar och håller ordning på området 
och lämnar följande yttrande: 
  
xxxxxx får utöka sin dispositionsrätt av markområdet Övraby 1:14, under förutsättning:  
• att de krav som står beskrivna i föregående beslut av tekniska nämnden även i fortsättningen 

efterföljs, 
• att det heller inte uppkommer klagomål från grannar om någon form av olägenhet från 

hållandet av hästar på området, exempel på allvarlig olägenhet kan vara allergier, 
• att stängsel hålls i ordning och är av den art och skick som är tillåten ur djurskyddssynpunkt 

och som håller hästarna i säkert förvar inom området.  
 
Miljönämnden är beredd att ge tillstånd om kommunledningen som markägare ger sitt 
medgivande om utökad dispositionsrätt till xxxxxxxx.  
 
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla häst inom område med detaljplan (lämnas på 
separat ansökningsblankett till miljökontoret, (se www.torsas.se/medborgarservice/blanketter).  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
xxxxxxx, Söderåkra har till Tekniska nämnden inkommit med en ansökan om utökad 
dispositionsrätt av ett område på Övraby 1:100 som ligger inom planlagt område. Området 
kommer att användas som rast- och beteshage för tre hästar.  
 
I ett tidigare beslut från 1984-11-20 § 192, har xxxxx ett medgivande från tekniska nämnden att få 
disponera området Övraby 1:14 beläget väster om fastigheten Övraby 1:100. 
I föregående beslut står följande; Dispositionen medgives tillsvidare, men ska upphöra så snart 
kommunen har användning för området. Området upplåtes utan ersättning mot att xxxxx åtar sig 
att hålla det städat och i ordning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2007-10-30 § 383/07, beslutar att inhämta miljönämndens 
synpunkter. 
 
De tre närmsta grannarna har tillfrågats och har inget att invända mot att området utnyttjas till 
rast- och beteshagar för hästarna.  
 
 
 
 
 
Exp: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
xxxxxxx 
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§ 80     2007/mn0328 
xxxxxxx,zxxxxxxx. UPPLÄGGNING AV ENSILAGELIMPOR 
 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden förelägger xxxxxxx med stöd av 26 kap, § 9, Miljöbalken (MB) samt 1 kap, § 6, 
MB.  
• Att i god tid innan första vallskörden, dock senast den 1 april 2008, lämna en skriftlig plan till 

miljönämnden. Planen ska innehålla förslag på platser där han vill lägga limporna. Denna 

åtgärd förenas med stöd av 26 kap, § 14, MB, med ett vite om 10 000 kronor. 

• Att han sedan enbart lägger limpor på platser som har godkänts av miljökontoret.  
 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga 

 
 
Ärendebeskrivning 
Klagomål inkom den 8/10 2007 från stugägare vid fastigheten Ragnabo 13:5. xxxxxx hade då 
börjat lägga en ensilagelimpa för lagring på en liten åker lapp i närhet till stugorna. Närvarande 
vid kontrollen var Annette Hansell från miljökontoret och xxxxxx. 
 
I ett tidigare delegationsbeslut från 2005, har xxxxx förelagts om att föranmäla platser, samt ge 
förslag till miljönämnden om platser för lagring av limpor, minst fyra veckor innan uppläggning 
sker. Han har uppenbarligen inte tagit detta föreläggande på allvar.  
Beslutet grundade sig på luktstörningar och att mycket pressvatten rann ut.  
   
Nuvarande plats ligger inom 500 meter från kustlinjen. Vilket medför att överflödigt pressvatten 
kan ge övergödande utsläpp till mark och vatten. 
    
När kontroll gjordes samma dag som anmälan inkom till miljökontoret hade 10 till 12 vagnar 
ensilage lagts på direkt på marken (utan skyddande duk under). Bedömningen på plats var att Ts- 
halten på gräset låg högt, samt att soligt och fint väder under det fortsatta arbetet skulle ge goda 
förutsättningar för en bra ensileringsprocess, vilket då bör minska risken för betydande mängder 
av överflödigt pressvatten. En bra ensileringsprocess ska dessutom inte lukta så illa att det skapar 
olägenhet för omgivningen.  
    
Trots att xxxxx ej tagit hänsyn till ett tidigare beslut av miljönämnden (som han då helt missat 
enligt honom själv) valde miljökontoret att låta limpan ligga kvar för denna gång, men att 
återkontroll av processen kommer att göras. 
Ensilagelimpan ska även fodras upp till djuren så fort detta är möjligt. 
 
 
 
 
Exp: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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§ 81        2007/mn0332 
MILJÖNÄMNDEN.  TAXOR 2008 
 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar föreslå taxor för nämndens verksamhet enligt bilagor. Det handlar om 
reviderade taxor på följande områden: 
 
• Miljöskydd 
• Djurskydd (inkl. miljöskydd vid lantbruk) 
• Strålskydd 
• Uppdragsverksamhet 
• Livsmedelskontroll. Endast timtaxan (timavgiften) ändras till 700 kr. I övrigt oförändrad taxa 

enl.KF § 187/06 tills vidare. 
 
Miljönämnden föreslår höjning av timavgiften från 600 kr till 700 kr inom samtliga områden. 
 
Taxorna förslås gälla från 1/1 2008. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Det nya förslaget till taxa är baserat på förslag till normaltaxa från Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL).  
SKL har också tagit fram ett förslag till riskbaserad taxa, en riskmodul. En majoritet av 
kommunerna har sedan SKL presenterat förslaget till riskmodul funnit att denna ej är tillräckligt 
färdigutvecklad att användas för 2008. Miljöförvaltningen delar den åsikten.   
Gällande taxa på aktuella områden är beslutad 2002 och ingen senare justering av beloppen har 
skett. Miljönämnden har bl.a. avvaktat en genomgripande förändring av bilagan till förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) som efter flera förseningar beslutats 
träda i kraft 1 jan 2008. 
 
Timavgiften är utgångspunkten för att beräkna taxa/avgift i flertalet fall. SKL: s taxeförslag anger 
t.ex. inte förslag i kronor och ören utan anger en tidsfaktor. Tidsfaktorn multipliceras sedan med 
den lokala timavgiften och ger en produkt i ett visst belopp. Timavgiften har sedan taxebeslutet 
2002 varit oförändrad 600 kr.  
 
Timavgiften för livsmedelskontrollen är fr.o.m. 2007-01-01 600:- kronor. Avgiften räknas sedan 
fram enligt en antagen riskklassificeringsmodell framtagen av Livsmedelsverket och som gäller 
fr.o.m. 2007-01-01.  
I beslut om taxa livsmedelskontroll 2007 anges att miljönämnden ser en fördel att tillämpa exakt 
samma timtaxa på miljötillsyn som livsmedelstillsyn. Vidare beslutas att översyn av timtaxan 
livsmedel görs när miljötaxan justeras nästa gång vilket regeringen aviserat till 2007. 
Regeringens förändringar har nu skett, miljötaxan ändras till timavgiften 700 kr och därmed 
föreslås också timavgiften i taxa livsmedelskontroll ändras till 700 kr. 
 
 
Exp: 
Kommunfullmäktige 
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§ 82          Dnr 07/mn0356   
DJURSKYDDSKONTROLL, STATLIG REGI – YTTRANDE 
 
Miljönämndens beslut 
 
Yttrande antas enligt förslag, bilaga 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Från Jordbruksverket har inkommit departementspromemorian Djurskyddskontroll m m i 
statlig regi (Ds 2007:33) på remiss. 
 
Miljöchef Jan Andersson presenterar förslag till yttrande. 
 
 
Exp: registrator@agriculture.ministtry.se 
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§ 83        2006/mn0333 
xxxxxx, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 
 
 
Miljönämndens beslut 
Med stöd av Miljöbalken 9 kap. 7 § samt 26 kap 9 § förelägger Miljönämnden x xxxx samt xxxxxx 
ägare till fastighet xxxxx att uppfylla följande: 
 

1. Att senast 30 dagar efter mottagandet av detta beslut komma in med en fullständig 
ansökan om enskilt avlopp. Följande kompletteringar saknas för att ansökan ska 

kunna handläggas korrekt: 
 

Ansökan ska minst innehålla  
A.  En komplett ifylld ansökningsblankett med följande punkter: 
1. fastighetsbeteckning 
2. fastighetens adress 
3. personnummer/organisationsnummer 
4. vilken slags toalett som ska användas 
 
B. Förslaget ska ritas upp på en karta (ex format 1:50) 
 
C. En profilskiss på eventuell infiltration  
 
Med stöd av Miljöbalken 26 kap 14 § samt 4 § lag om vite förenas föreläggandet med vite. Efter 
30 dagar från dess mottagande av detta beslut utdöms vite på 1500 kronor per person och punkt 
(A-C). Därefter gäller ett löpande vite på 1500 kronor per person och punkt (A-C) för varje hel 
månad tills dess att ansökan är komplett. 
 
2. Att senast 60 dagar efter mottagande av positivt godkänt avloppsbeslut anordna en 
avloppsanläggning och ta denna i bruk. 
 
Med stöd av Miljöbalken 26 kap 14 § samt 3 § lag om vite förenas föreläggandet med vite. Efter 
60 dagar från mottagande av detta beslut utdöms vite på 30 000 kronor per person.  
 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  

 

 

Ärendebeskrivning 
 

En inventering av avloppsanordningen på fastigheten xxxxxx gjordes den 30/6-2005. Då 
konstaterades att avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med utsläpp via tät ledning 
till en rämnad stenkista som ligger öppen i ena änden av tomten. Detta är inte godkänt vare sig ur 
miljö eller hälsosynpunkt.  
Utifrån ovanstående ålade Miljönämnden att följande åtgärder skulle vidtagas senast 2005-12-31 
 
Forts 
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§ 83 forts 
 
• avloppsvattnet från WC, bad, disk och tvätt ska ledas till trekammarbrunn med 

efterföljande infiltration, eller annan likvärdig reningsanläggning, 
 
• skyddsavstånd mellan infiltration och vattentäkter bör hållas med minst 50 meter.  
 
En ofullständig avloppsansökan lämnades in den 2006-09-12 (Dnr 2006/mn0333). En begäran 
att lämna in kompletteringar med hot om vite skickades ut 2006-08-15 med fordran att dessa 
senast skulle vara inlämnade den 2006-09-04. Detta har inte hörsammats.  
Kommunicering av detta beslut har skett, också utan resultat eller synpunkter. 
 
 
 
 
Exp:  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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§ 84 
KURSER OCH KONFERENSER 
 
Beslut 
1. Leif Lindberg, miljönämnden, deltar 

 
2. Magnus Svensson, miljönämnden, deltar 29-30 november. 
 
 
Ärendebeskrivning 
1. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till seminarier kring miljömålen på Brofästet i Kalmar 

onsdagen den 5 december 2007. 
 

2. Energimyndighetens program Uthållig kommun, höstkonferens i Uppsala 27-30 november 
2007 
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§ 85 
DELEGATIONSBESLUT, ANMÄLAN 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
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§ 86 
INFORMATION 
 
Beslut 
 
3. Enl. förslag 
1-2. Informationen noteras 
 
Ärendebeskrivning 
 
1. Miljösamverkan i Sydost – över alla gränser. Jan Andersson informerar om Leaderprojektet 

och att möte med politiken om helheten ska ske v. 7 2008. 
 
2. Jan Andersson redovisar aktuellt budgetläge. 
 
3. VA-situationen i Kvilla diskuteras. Leif Lindberg föreslår att miljöförvaltningen inbjuder till 

informationsmöte med berörd konsult och berörda nämnder/förvaltningar snarast. 
 

 
 
 
 
 


