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Plats och tid Kommunkontoret 2008-10-09 kl 17.00-18.30 

  
Beslutande Magnus Svensson     m 
 Gunnar Jonsson        c 
 Leif Lindberg            tp 
 Nils Gustling             c (tjg ers) 
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 50 
 Annette Hansell, miljöinspektör §§ 51-52 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Gunnar Jonsson 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2008-10-16 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 49-55 

  Kristina Strand  

 Ordförande   

  Magnus Svensson  

 Justerande  

  Gunnar Jonsson 

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

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2008-10-09   

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-10-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-11-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    

    
Underskrift    

 Kristina Strand  
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§ 49 
SAMMANTRÄDETS GILTIGHET 
 

Miljönämndens beslut 
Noteras. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att miljödomstolens dom ang Bergkvara avloppsreningsverk gick emot 
miljönämndens tidigare yttrande i ärendet och tiden för överklagande av miljödomstolens dom 
går ut 10 oktober, finns anledning för hela miljönämnden att diskutera ärendet. 
 
Dagens sammanträde har därför sammankallats av vice ordförande, eftersom ordföranden inte 
fanns tillgänglig, trots upprepade försök flera dygn, från miljöförvaltningen. 
 
Leif Lindberg (tp), anser att sammanträdets laglighet skall utredas före justering. 
 
Miljöförvaltningen redovisar att två av varandra oberoende jurister omedelbart före 
sammanträdet kontaktats. Dessa anser båda att det inte helt kan garanteras, att dagens 
sammanträde inte kan klandras, men anser att det borde vara riktigt att genomföra sammanträdet, 
särskilt med hänsyn till att ordföranden strax innan sammanträdet anmält förhinder och inte 
framfört några synpunkter kring sammanträdet till förvaltningen eller vice ordföranden. 
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§ 50          Dnr 08/mn0325 
AVVÄGNING DJURSVIK 
 
Miljönämndens beslut 
Internutredningen visar att kommunen inte är vållande till översvämningen och att ersättning ej 
kommer att betalas ut.  

 
Bakgrund 
Under senvåren 2008 inkom en muntlig klagan från xxxxxxxxxxxx angående en fritidsfastighet i 
xxxxxxxxxxxxx, som ägs av en släkting. Fritidsfastigheten hade en tid efter stormen Pers framfart 
blivit översvämmad med havsvatten. Havet steg upp ovanligt mycket vid just ett tillfälle i den 
tidsperioden. Under 2004 anlades en våtmark på fastigheterna Påboda 1:3, Kroka 4:22 och 4:16 
delvis på kommunens bekostnad. Innan grävningsarbetet påbörjades gjordes en projektering av 
Naturvårdsingenjörerna AB. Projekteringen visar genom avvägning att marknivån höjer mot 
fritidshusen. Enligt xxxxxxx har våtmarksanläggningen påverkat så att vattennivån stigit på den 
aktuella tomten. xxxxxxxx äskar ersättning  för skada på fritidshuset. Foton är insända per e-mail.  
 
Miljöförvaltningen har dokumenterat området och tillsett att området blivit avvägt.  
Miljöförvaltningen bedömmer att skadan inte uppkommit genom att vattennivån i våtmarken 
stiget eller att åtgärder i samband med entreprenaden skadat fastigheten. Miljöförvaltningens 
bedömning bygger både på de ursprungliga projekthandlingarna samt nya bedömningar i 
samband med avvägningen.  
 
En eller några fastighetsägare ansvarar för att ett mindre dike har grävts från den så kallade 
Rönnebäcken och längs med den aktuella tomtgränsen. Avvägningen samt bilder visar att 
havsvatten steg upp i Rönnebäcken samt i det mindre grävda diket och in på den låglänta tomten. 
Det mindre diket har troligtvis grävts för att avvattna tomten men vid det aktuella tillfället  
fungerade diket tvärtom och ledde in vattnet. Enligt miljöförvaltningens kännedom har tomten 
långt innan våtmarken anlades varit vattensjuk periodvis.  
 
 
 
 
Exp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (mottagningsbevis) 
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§ 51       Dnr 08/mn0234 

                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx KLAGOMÅL, HÄSTÄRENDE 
 
 

Miljönämndens beslut 
Nämnden är helt enig att miljöinspektör Annette Hansells förslag med 20 m avstånd är tillräckligt 
i detta fall samt att klaganden accepterat avståndet. 
 
Annette Hansell arbetar vidare med att nå överenskommelse/åtgärd med hästägaren och vidta 
erforderliga beslut enligt delegation. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet lyfts till nämnden med anledning av ärendets principiella beskaffenhet. 
Miljöförvaltningen efterlyser nämndens syn på avståndet. 
 
En anmälan inkom till miljöförvaltningen den 3 oktober 2008, från grannarna på fastigheten 
xxxxxxxxx. På grannfastigheten xxxxxxxx hålls totalt 5 ponnyhästar. Enligt anmälan har hästarna 
vid ett flertal tillfällen rymt från hagen och varit inne i deras trädgård och trampat sönder 
gräsmattan. Grannarna anser dessutom att nuvarande avstånd på 14 meter mellan hästhagen och 
deras fastighet av hälsoskäl inte är tillräcklig.  
 
Bedömningen är att det i samlad bebyggelse lätt skapar irritation bland närboende när hästägare 
slarvar med djurens inhägnad och misslyckas med att hålla dem inne i hagen på ett säkert och 
prydligt sätt. Diskussion har förts med de berörda grannarna, som anser att deras problem kan 
lösas om hästägaren visar sig villig att öka avståndet till 20 m från deras uppfart och husgavel, 
samt att stängslet i framtiden hålls i ordning för att minimera risken att hästarna tar sig ut ur 
hagen. 
 

 
 
 
Exp: Ägare till fastigheterna xxxxxxxxxxxxxxxx. 
         Miljöinspektör Annette Hansell 
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§ 52                                                  Dnr 08/mn0334 
DJURHÅLLNING OCH BOSTÄDER 
 
Miljönämndens beslut 
”Blekingerapporten” bedöms som mer anpassad till den landskapsbild och naturtyp samt till 
småskaligheten i djurhållningen som kännetecknar Torsås kommun. 
Miljönämnden beslutar att anta Länsstyrelsen i Blekinges rapport ”Djurhållning och bostäder – 
kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län”, som riktmärke vid nämndens 
bedömningar av ärenden vid djurhållning kontra bostäder och bebyggelse. 
 
Miljönämnden beslutar att översända ”Blekingerapporten” till Länsstyrelsen med förslag att den 
antages och används vid bedömningar i ärenden djurhållning kontra bostäder.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Blekinge län har tagit fram en rapport ”Djurhållning och bostäder – 
kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län”. Denna rapport är mer anpassad till 
hästhållning gentemot bostäder och småskalighet, än tidigare rapporter i ämnet. 
Kunskapsöversikten är tänkt att kunna användas som stöd för bl a kommunen i sin planering och 
bedömning i avvaktan på Boverkets eller Socialstyrelsens eventuella kommande råd i ämnet. 
Enligt inledningen till denna rapport ska faktauppgifter i dokumentet användas som ett stöd vid 
handläggningen, men förslagen till riktlinjer för avstånd måste anpassas till varje 
planeringssituation. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Samhällsutvecklingsenheten, framför i yttranden att man tillsammans 
med kommunerna i länet antagit ett underlag framtaget av Länsstyrelsen i Skåne län ”Hästar och 
bebyggelse 2004:17”. Någon överenskommelse om detta har dock inte kunnat presenteras av 
länsstyrelsen och är inte känd för berörda nämnder i Torsås kommun. ”Skånerapporten” som är 
framtagen för det övervägande typiska öppna slättlandskapet, är inte uppdaterad av de senaste 
forskarrönen angående hästallergen. 
 
 
 
 
 
Exp: Länsstyrelsen i Kalmar län, Samhällsutvecklingsenheten, 391 86 Kalmar 
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§ 53           Dnr 08/mn0333 
TAXOR MILJÖTILLSYN  
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden föreslår en nedräkning av befintlig djur- och miljötillsynstaxa med 25 %, för att 
fr o m 1 januari 2009 övergå till en ren miljötillsynsavgift, enligt aktbilaga. 
 
Miljönämnden beslutar att fortsätta med oförändrad ”normaltaxa” och timavgift men avser under 
2009,  inför 2010, arbeta för en övergång till riskbaserad taxa inom miljötillsyn. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Jan Andersson redovisar: 
Fr o m 1 januari 2009 övergår djurskyddskontrollen i statlig regi. Miljötillsyn lantbruk kvarstår 
som kommunens uppgift och ökar med att miljöförvaltningen nyligen fått uppdraget att 
miljöpröva lantbruk upp till 400 djurenheter. 
 
Kommunen har en taxa som är gemensam för tillsyn enligt miljöbalken och djurskyddslagen.  
Fr o m 1 januari 2009 krävs en reviderad taxa där djurskyddskontrollen särskiljs från avgiften. 
Sveriges kommuner och landsting har föreslagit en nedräkning med 25 % av den befintliga taxan 
inom miljöbalkens och djurskyddslagens områden vilket stämmer överens med 
miljöförvaltningens egen bedömning.  
 
Taxan för miljötillsyn är baserad 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 inte 
är tillräckligt färdigutvecklad att användas. Miljöförvaltningen delar den åsikten.   
 
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 för miljönämnden är  
fr om 2008, 700 kr. 
 
 
 
Bilaga: Reviderad taxa miljötillsyn lantbruk 
 
 
 
Exp: Kommunfullmäktige 
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§ 54 
INFORMATION 
 
Miljönämndens beslut 
Noterar informationen. 
 
 
Ärende beskrivning 
� Jan Andersson redovisar aktuellt budgetläge  

 
� Uno-X macken på Ragnabo 3:38 i Bergkvara har beviljats rivningslov av Torsås kommuns 

byggnadsnämnd. Norsk Hydro har till miljökontoret muntligt meddelat att fastigheten 
planeras vara återställd till årsskiftet 2008/2009. På miljökontoret pågår utredning av 
efterbehandlingsansvar för eventuella markföroreningar som kan härledas till bensinbolagets 
verksamhet samt tidigare verkstadsverksamhet. 

 
� Länsstyrelsens granskningsyttrande ang översiktsplan 2008, redovisas. 

 
� Länsstyrelsens beslut, 2008-09-26, överklagande av Miljönämndens beslut, avslag av ansökan 

om tillstånd för installation av WC på fastigheterna Järnsida 1:61 och 1:128, redovisas. 
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§ 55 
ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
 
Miljönämndens beslut 
 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas för tiden 080904-081003 (enligt bilaga) samt yttrande från 
Miljönämnden/delegation. 
 


