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Plats och tid Kommunkontoret 2008-09-10 kl 15.00-16.30 
  
Beslutande Magnus Svensson      m 
 Leif Lindberg             tp 
 Nils Gustling              c (tjg ers) 
 Klern Bondesson        m (tjg ers) kl 15.00-16.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Kerstin Ahlberg, kommunekolog, § 47  
 Annika Persson Åberg, miljöinspektör §§ 39, 40, 41, 47  
 Hanna Gustafsson, miljöinspektör §§ 43, 44, 47 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
Utses att justera Nils Gustling 
  
Justeringens  Kommunkontoret,  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 39-47  
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Magnus Svensson  
 Justerande  
  Nils Gustling 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2008-09-10   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-09-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-10-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 39         2008/mn0093 
xxxxxxxxxxxxx, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ENSKILD 
AVLOPPSANLÄGGNING 
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden avslår ansökan om att anlägga en sluten tank på fastigheten.  
Samtidigt förordar miljönämnden att avloppet bör ses över på grund av ålder och dålig 
reningsförmåga vilket gör att det inte håller dagens reningskrav.  
 
Motivering till beslut  
Enligt beslut § 41 1982, Hälsovårdsnämnden får slutna tankar endast beviljas i undantagsfall, det 
vill säga vid platser där annan rening inte är tekniskt möjligt eller sanitärt olämpligt.  
Då det inte finns en undersökning av platsen som påvisar detta, kan inte nämnden godkänna en 
sluten tank.     
 
 
Ärendebeskrivning 
Idag finns det på fastigheten en torrtoa medan BDT-avloppet består av en rensbrunn med 
efterföljande stenkista.   
 
Fastigheten används som fritidsbostad ett antal veckor under året därför har Hans-Dieter ansökt 
om att få lägga ner en sluten tank dit wc, dusch och diskbänk ska anslutas. Han påpekar att de 
inte planerar att installera någon disk eller tvättmaskin . Han har också gett förslaget att han kan 
koppla toaletten till en sluten tank och låta resterande vara som det är idag.  
 
Handläggaren har påpekat att en infiltration borde gå att få till men troligtvis inte inom den egna 
fastigheten, samt att Miljöförvaltningen har höga restriktionen på att godkänna en sluten tank 
som lösning i kommunen. Enligt gamla beslut finns det i området en sluten tank. 
 

 
 
Exp:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
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§ 40          Dnr 2008/mn0256 
 TORSÅS KOMMUN AVLOPPSINVENTERING 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar att inte godkänna stenkista i någon form som reningsmetod i kommunen. 
Samtidigt beslutar nämnden att följande riktlinjer ska gälla i kommunen, se bilaga.  
 
Motivering till beslut 
I de nya allmänna råden kan inte en stenkista längre betraktas som ett reningsalternativ. Det vill 
säga att en anläggning som består av en slamavskiljare med efterföljande stenkista betraktas som 
att avloppsvattnet endast genomgått slamavskiljning. Detta bryter mot 9 kap § 7 där det står 
följande; 
 
”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras.” 
 
Anledningen till att nämnden tar detta beslut lutar sig även mot att sedan två år tillbaka 
tidsbegränsas alla avloppsbeslut till tio år. Därefter krävs en undersökning av anläggningen innan 
en förlängning av beslutet kan ske. Det innebär att kommunens alla avlopp måste vara 
inventerade tills 2016, för att kunna motivera dagens tidsbegränsade avloppsbeslut.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Det var först på 1980-talet som det blev praxis här i kommunen att anlägga infiltrationen istället 
för stenkistor. Det betyder att antalet åldersstigna avlopp i kommunen är många.  
 
Ett beslut om att inte godkänna en reningsanläggning som består av en stenkista skulle underlätta 
och effektivisera inventeringsarbetet.  
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§ 41         Dnr 2008/mn0270 
MODERN WATER MANAGEMENT – EU-PROJEKT 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden åtar sig uppdraget som huvudman för Torsås kommuns deltagande i  EU-
projektet Modern Water Management enligt kommunstyrelsens godkännande. 
 

Ärendebeskrivning 
Torsås kommun har blivit inbjuden att delta i ett EU-projekt som innebär att man arbetar med 
modern vattenplanering genom vattenråd. Berörda aktörer möts och diskuterar sig fram till 
gemensamma lösningar och förbättringar av Östersjön. Aktörerna kan vara representanter från 
jord- och skogsnäring, fiskenäring, företagare samt olika föreningar och intressegrupper. Kalmar 
kommun, Mönsterås, Regionförbundet, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund samt Polen, 
Litauen, Ryssland och Danmark deltar. 
 
Ärendet har tidigare behandlats i Miljönämnden, 2008-06-18 § 38. 
 
I Torsås har Grisebäckens avrinningsområde valts ut för åtgärder.  
 
Projektet finansieras genom befintlig budget, med stabil budget, prognos för dagen, endast i 
undantagsfall i behov av tilläggsanslag. I satsad krona godkänd egen insats, ger 2 kronor från EU. 
Max egen insats under 3 år ca 2.8 Mkr. 
 
Kommunstyrelsens har 2008-09-02 § 217, godkänt att miljönämnden deltar i projektet och är 
huvudman. 
 
 
 
 
Exp: Kerstin Ahlberg, miljöförvaltningen 
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§ 42          Dnr 2008/mn0271 
VA-SITUATIONEN KVILLA BY 
 
Miljönämndens beslut 
Med hänvisning till nedanstående motivering föreslår miljönämnden att kommunstyrelsen anslår 
medel och ger Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för VA-anslutning i Kvilla by till 
kommunalt VA-nät. 
 
Motivering 
Miljökontoret har tidigare i protokoll 2004-04-21, § 22 redovisat och vilket fortfarande gäller 
: 

- VA-problemen kvarstår, bl.a. har miljökontoret nyligen kontaktats av fastighetsägare för 
rådgivning, de har avloppsproblem, men har inte anmält intresse av kommunalt VA. 

- Miljönämnden har visst tillsynsansvar och är prövningsmyndighet för tillstånds-
/anmälnings enskilt VA. Uppfylls inte vissa kriterier kan tillstånd eller ändringar inte 
beviljas och användningen av enskild avloppsanläggning kan också förbjudas. 

- Miljönämnden har vid prövning av enskilda ärenden också att beakta förhållandena inom 
aktuellt bebyggelseområde/by som helhet och risken för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön nu eller på sikt. Inom området finns också ett eller flera obebodda hus utan 
avlopp och området är till synes attraktivt för framtida boende på landet men nära tätort. 
Löses inte VA-problemen är nyetableringar omöjliga. 

- Nuvarande situation är inte i samklang med miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, 

Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Slutbetänkandet av 
havsmiljö-kommissionen  (SOU 2003:72). 

Enligt VA-tjänstlagen är det en uppgift för det allmänna att se till att det finns fungerande 
vattenförsörjning och avlopp, när det finns behov av samlade lösningar för hälsoskyddet och 
miljön. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ursprungligen 2005 genom teknisk chef Rune Fransén gett konsulten 
Ramböll Sverige AB i uppdrag att ta fram en dricksvatten- och avloppsutredning för Kvilla By, 
där det föreslås en principlösning för VA i Kvilla by för att lösa problem med dricksvatten och 
föroreningar orsakat av tät bebyggelse, undermålig avloppsrening samt geologiska orsaker. I 
utredningen jämförs olika VA-lösningar ur ekonomisk och miljömässig vinkel. 
 
Av olika anledningar har en muntlig redovisning av VA-utredningen ej skett för kommunen. 
 
Miljönämnden har nu gett Ramböll Sverige AB, Sofia Åkerman, uppdrag att uppdatera VA-
utredningen och redovisa den för berörda. 
 
Sofia Åkerman, Ramböll Sverige AB, redovisar VA-utredningen Kvilla By, uppdaterad 2008-09-
06, Byggnadsnämndens, Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens ordf och vice ordf samt 
berörda tjänsteman har inbjudits till redovisningen. 
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§ 43          Dnr 2008/mn0177 
SÖDERÅKRA SNICKERIER AB, SÖDERÅKRA 6:15, ANMÄLAN OM ÄNDRING 
AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-nivå 
 

Miljönämndens beslut 
Söderåkra Snickerier AB (org nr 556386-3967) klassas tillsvidare inte längre som sk. C-anläggning 
enligt miljöbalken och förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Verksamhetens omfattning och typ underskrider, utifrån företagets uppgifter C-nivå vilket 
innebär att varken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller. 
 
Miljönämnden upplyser er om att de allmänna hänsysnsreglerna (2 kap. miljöbalken) gäller för er 
verksamhet. Det gäller bland annat att det är verksamhetsutövaren som är skyldig att visa att de 
förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas, att verksamhetsutövaren har kunskap om 
verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
Vidare gäller bland annat försiktighetsprincipen, principen om att använda bästa möjliga teknik 
samt produktvalsprincipen.  
 
De specifika försiktighetsmått som ålagts verksamhetsutövaren genom delegationsbeslut daterat 
2006-10-03 dnr. 06/mn338 ska fortsatt gälla i tillämpliga delar.  
 
Ärendebeskrivning 
I bilagan till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förtecknas de 
verksamheter, processer mm. som medför att en verksamhet blir klassad som A- B- eller C-
anläggning. Söderåkra Snickerier AB har tidigare varit klassad med kod –o3 C. En ändring i 
bilagan har gjort att koden –o3 utgått och ersatts av en kod med en annan 
verksamhetsbeskrivning. Ändringen innebär (något förenklat) att gränsen för anmälningsplikt 
höjts från 500 kg till åtminstone 2 ton årlig förbrukning av organiska lösningsmedel (varierande 
beroende på användningsområde). Enligt uppgifter (sammanställning från kemikalieleverantör) 
som inkommit från Fredrik Andersson vid bolaget 2008-05-13 uppgår mängden lösningsmedel 
till ca 1450 kg i årsförbrukning och bolaget har därför ansökt om ändrad klassning från C-nivå till 
sk. U-nivå (ej anmälnings- eller tillståndsplikt).  
 
 
Övrigt 
Verksamheten finns (med de nya förutsättningarna som icke anmälningspliktigt) med i taxan för 
miljöfarlig verksamhet. Enligt denna taxa är avgiften 2400 kr per år vilket fastställs i separat 
beslut.  
 
Det åligger verksamhetsutövaren att klassa sin verksamhet och att anmäla ändringar som medför 
ändrad klassning. De lagrum som styr klassningen kan förändras efterhand vilket 
verksamhetsutövaren bör vara uppmärksam på. 
 

 
Exp: 
Söderåkra Snickerier AB, Gustaf Byggs väg 4, 385 51 Söderåkra 
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§ 44          Dnr 08/mn0266 
AVFALLSPLAN, RENHÅLLNINGSORDNING – YTTRANDE 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ger miljöförvaltningen i uppdrag att utforma yttrande. Tjänstgörande ordförande 
och justeringsman undertecknar. 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har framtagit förslag till avfallsplan och 
renhållningsordning inom kommunalförbundet. Eventuella yttranden ska var inlämnade till 
KSRR senast den 1 oktober. 
Hanna Gustafsson och Jan Andersson, miljöförvaltningen, redogör översiktligt för planerna.  
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8  

Miljönämnden 2008-09-10                                           

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 45 
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
 
Miljönämndens beslut 
 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas för tiden 080513-080903 (enligt bilaga) samt yttrande från 
Miljönämnden/delegation. 
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§ 46 
KURSER OCH KONFERENSER 
 
Miljönämndens beslut 
Magnus Svensson, Nils Gustling och Leif Lindberg bereds tillfälle att delta vid Gasdag i Kalmar 
den 25 september. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuella kurser och konferenser redovisas. 
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§ 47 
INFORMATION 
 
Miljönämndens beslut 
Nr 1 och 6, enligt förslag. 
Nr 2-5, informationen noteras. 
 
Ärendebeskrivning 
1. Kerstin Ahlberg informerar om anläggande av våtmark i Grisbäck och föreslår att nämnden 

godkänner förslaget. 
 

2. Miljönämnden beslutade 2007-10-02 att bevilja en sluten tank på fastigheten Gullaboås 1:39, 
men p g a av ändrade omständigheter har istället en infiltration anlagts. 

3. Jan Andersson och Kristina Strand informerar om nytt avtal om laboratorietjänster. Genom 
central upphandling i länet anlitas fr o m 1 september Eurofins. Enskilda brunnsvatten har i 
och med denna nya tjänst avsevärt fördyrats för den enskilde brunnsägaren och kan få den 
direkta konsekvensen att man drar sig för eller rent av avstår från analys av sitt dricksvatten 
pga den höga kostnaden. Föredragande väcker frågan om eventuell subvention från 
kommunens sida av analyser av enskilda dricksvatten. 
 

4. Jan Andersson redovisar aktuellt budgetläge. 
 

5. Jan Andersson redovisar angående detaljplan för Binnaretorp 2:3 ”Gullabo prästgård”, 
ärendegången och miljönämndens yttrande till Byggnadsnämnden. 
 

6. Annika Persson Åberg redogör för Energimyndighetens program Uthållig kommun som är 
ett samarbete mellan Energimyndigheten och mer än en femtedel av landets kommuner. 
Kommunerna är vikiga aktörer för att uppnå hållbar energianvändning inom energisystem 
som är trygga, kostnadseffektiva och ger låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Målet är att 
kommunerna med energi som utgångspunkt ska jobba fram ett samhälle som är ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart. Energimyndigheten bidrar med kunskap, 
information och nätverksbyggande och att man ska lära sig av varandras erfarenheter. 
Programmet pågår 2008-2011 och tanken är att kommunernas ska fortsätta detta arbete även 
efter att programmet avslutas. Kommunens kontaktperson är miljöinspektör Annika Persson 
Åberg. Medel för verksamheten, kan behöva lyftas i budgetbehandlingen eftersom uthållig 
kommun avser hela kommunen. 
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BILAGA  
Miljönämnden 2008-09-10 § 40 
 

Klass /MR kod Innebörd Exempel 
 

Prioritet 1 

Stor risk för allvarlig påverkan 
på miljön eller människans 
hälsa 

rening saknas, direktutsläpp 
eller via dräneringsrör  

 

Prioritet 2 

stor risk för påverkan utsläpp i mark men utan 
infiltrering eller gamla 
infiltreringar (>30 år) 

 

Prioritet 3 

enklare brister komplettering slamavskiljning, 
åtgärder av befintlig 
infiltrering, rening av för BDT-
vatten saknas  

 

Prioritet 0 

OK inga eller obetydliga risker godkända avlopp, enklare 
reningstekniker vid endast 
köksavlopp 

 
 

 
 
 


