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Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

Plats och tid

Kommunhuset Torsås 2015-08-19 kl 17.15-19.00

Beslutande

Bengt Rydahl, S, ordf, tjg ers
Kerstin Ahlberg, S
Agneta Eriksson, S
Anita Petersson, C
Per-Olov Karlsson, SD
Nils Gustling, C
Mikael Nilsson, MP
Lisa Klasson, C
Ingemar Larsson, S, tjg ers
Kjell Mattsson, KD, ej tjg ers

Övriga deltagande

Martin Storm, Samhällsbyggnadschef
Pernilla Landin, miljöinspektör, § 60
Marcus Törnberg, miljöinspektör, § 60, 61
Annika Persson Åberg, § 60
Kristina Strand, sekreterare

Utses att justera

Kerstin Ahlberg

Justeringens

Kommunhuset, 2015-05-24

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

..............................................................................................................Paragrafer
Kristina Strand
Paragrafer

60-65

Ordförande

Bengt Rydahl
..............................................................................................................
Justerande
.................................................................................................................................................................
Kerstin Ahlberg

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

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2015-08-19

Datum för anslags
Uppsättande

2015-08-24

Förvaringsplats
för protokollet

Nya Kommunkontoret

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Kristina Strand
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

2015-09-15

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 60-64

§ 60

§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Upprop
Val av justerare
Informationsärenden:
- Enskilda avlopp, redovisning av läget
- Beslut från länsstyrelsen, Åd
- Lova, magasinering/fördröjning Torsås
- Tillsynsplan 2015
- Årensning Torsåsån
-Ramp Olssonska gården
Anmälan delegationsbeslut 150601-0731
Bostadsanpassningsbidrag, avslagxxxxxxxxxxxx
Bostadsanpassningsbidrag, avslag, xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ekonomi, verksamhetsplan
Övriga ärenden, Vinkraft Kvilla, pågående ärende

---------------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

BMN § 60
Informationsärenden
Enskilda avlopp
Förvaltningen redovisar hur arbetet med enskilda avlopp ligger till.
100-talet avloppsärenden är under handläggning och nu börjar det blir dags att
utdöma de första vitena på ej åtgärdade avlopp.
Beslut från länsstyrelsen ang borttagande av dammkonstruktion och
vattenkraftverk Åd
Redovisning av länsstyrelsens beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
lämnat synpunkter, om borttagande sker, vilka negativa miljöeffekter det blir i
Bruatorpsån.
Lova, magasinering/fördröjning Torsås
Miljöinspektör Pernilla Landin redovisar. Projektet fortgår, men inga våtmarker
kommer att grävas under året. Arbetet med röjning och framtagning av de
gamla ekarna är färdigt och tillgängligheten till området har ökat. Mindre
åtgärder allt från uppsättning av fågelholkar, risvasar och insektshotell har
gjorts och kommer att göras.
Tillsynsplan 2015
Lägesrapport om tillsynsplan 2015. Justering kommer att göras.
Årensning Torsåsån
Torsåsån är i behov av rensning i höjd med räddningsstationen/Österbrogatan.
Åtgärdas.
Ramp Olssonska gården
En ny ramp med ledstänger är monterad.

Bygg- och miljönämndens beslut
Noterar informationen.
----------------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 3 av 8

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN § 61
Anmälan delegationsbeslut
Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

Dnr 2015/BMN0044

Delegationsbeslut för tiden 150601-150731 redovisas.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
…………..

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

BMN § 62
Dnr 2015BMN0364
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Ansökan bostadsanpassningsbidrag
Ärendebeskrivning
En ansökan om tröskelramp från vardagsrum till befintlig uteplats och en ramp
från befintlig uteplats till marknivå inkom den 27 maj 2015.
Sökande bor i en radhuslägenhet.
Till entrén finns en ramp.
På baksidan finns en uteplats med tak. Från uteplatsen och ner till gräsmattan
finns ett steg till gräsmattan.
Bygg- och miljönämnden har beviljat ansökan om tröskelramp från vardagsrum
till befintlig uteplats.
Per brev daterat 2015-06-22 har sökande informerats av bygg-och miljönämnden
om att bidrag inte kan lämnas för en ramp från befintlig uteplats till gräsmatta.
Eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast den 20 juli 2015 till byggoch miljönämnden.
Inga synpunkter har inlämnats.
Bedömning
Rampen från uteplatsen är inte nödvändig för att bostaden ska vara
ändamålsenlig i den mening som avses i lagen.
Det är ingen primär boendefunktion (ta sig från och till lägenheten) att ta sig
från altan till marknivå.
I lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 6 § Bostadsanpassning
lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i
anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna
är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den
funktionshindrade.
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av
väsentligt andra orsaker än behovet av anpassning.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag till en ramp enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m. m 6 § då bostaden är ändamålsenlig i den mening
som avses i lagen.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.
-------------Sändlista:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arbetsterapeut, Hälso- och sjukvårdsenheten för kännedom.
Akten
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

BMN § 63
Dnr 2015BMN0381
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ansökan bostadsanpassningsbidrag
Ärendebeskrivning
En ansökan om att installeras en trapphiss till övervåningen inkom till bygg- och
miljönämnden den 27 april 2015.
Ansökan kompletterades med ett intyg från arbetsterapeut den 8 juni 2015 och
en uppdragsbekräftelse den 10 juni 2015.
Sökande bor i villa med sovrum på övervåning.
Sökande sover i ett provisoriskt sovrum på nedre plan.
Bygg- och miljönämnden har per brev daterat 2015-06-22 informerat sökande
om att bidrag inte kan lämnas för installation av trapphiss.
Eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast den 20 juli 2015 till byggoch miljönämnden.
Inga synpunkter har inlämnats.
Bedömning
Alla grundläggande funktioner finns på bottenvåningen dvs kök, vardagsrum
och hygienrum. Det rum som används idag provisoriskt kan göras om och
användas till sovrum.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
I lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 6 § Bostadsanpassning
lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i
anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna
är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den
funktionshindrade.
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av
väsentligt andra orsaker än behovet av anpassning.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag till en trapphiss enligt lag (1992:1574)
om bostadsanpassningsbidrag m. m 6 § då alla grundläggande funktioner kan
ordnas på bottenvåningen.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.
-------------Sändlista:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Arbetsterapeut, Hälso- och sjukvårdsenheten för kännedom.
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN § 64
Ekonomi m m
Bygg- och miljönämnden

2015-08-19

Dnr 2015/BMN329

Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar intäkts/kostnadsläget 2015.
De ekonomiska ramarna har fastställts av kommunfullmäktige och är
oförändrade för nämnden 2016.
Verksamhetsplan 2016 ska redovisas i september och internbudget i november
för bygg- och miljönämnden.
Nämndens mål ska tas fram utifrån mål framtagna av kommunfullmäktige.
Bygg- och miljönämndens beslut
Förvaltningen tar fram förslag till verksamhetsplan och internbudget.
Nämnden träffas en halvdag i september och arbetar med mål för 2016.
----------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

BMN § 65
Kvilla 2:9, 2:3,5:19
Green extreme AB
Pågående bullerärende

2015-08-19

Dnr 2014/BMN0336

Diskussion angående Bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-10 (dnr
2014bmn0336) uppkom gällande den vitesupplysning som framgår i beslutet.
Nämnden var vid sammanträdet enig i frågan om att beloppet kommer att
fastställas vid nästkommande nämnd efter 2015-09-30, om åtgärder ej vidtagits
avseende beslutet samt under förutsättningar att beslutet har vunnit laga kraft.
-------------------

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 8 av 8

