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Plats och tid Kommunhuset Torsås 2016-05-11 kl 17.15-18.30 
      
Beslutande Hans Larsson, S 
 Agneta Eriksson, S 
 Bengt Rydahl, M 
 Mikael Nilsson, MP 

Anita Petersson, C 
 Nils Gustling, C 
 Lisa Klasson, C 

Per-Olov Karlsson, SD 
Tommie Sigvardsson, S, tjg ers 
 
 

Övriga deltagande Ingemar Larsson, S, ej tjg ers 
Kjell Mattsson, KD, ej tjg ers 
Martin Storm, samhällsbyggnadschef,  
Pernilla Landin, miljöinspektör, § 30 
Kristina Strand, sekreterare 

   
Utses att justera Bengt Rydahl § 30-32,34-35, Mikael Nilsson § 33 
  

Justeringens    Kommunhuset, 2016-05-16 
plats och tid  
 
Underskrifter   ..............................................................................................................Paragrafer Sekreterare       Paragrafer  30-35 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
   ..............................................................................................................  Hans Larsson § 30-32, 34-35, Bengt Rydahl § 33  

 Justerande  

   .................................................................................................................................................................   Bengt Rydahl § 30-32,34-35, Mikael Nilsson § 33 

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bygg- och miljönämnden    

Sammanträdesdatum 2016-05-11    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-05-19 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-06-09 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret    lol 

    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 30-35 
 

  Upprop  
  Val av justerare 

§ 30 Informationsärenden 
- Skyddsavstånd besprutning 
- Information Lova-projekt 
- Cirkulär ekonomi 
- Utbildning kemikaliehantering lantbruk 
- Planprogram Ica/Konsum 

§ 31 Anmälan delegationsbeslut 160401-160430 
§ 32 Lantmäteriförrättning Norra Kärr 1:18 
§ 33 Övrigt ärende - Beslut att inte påbörja tillsynsärende, ppvindkraft  
§ 34 Övrigt ärende - Kompletteringsbudget 2016 
§ 35 Övrigt ärende - Statligt stöd migrationsuppdraget
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BMN § 30 
Informationsärenden 

 
Skyddsavstånd besprutning 
Förvaltningen informerar om föreskrivna bestämmelser. 
 
Information projekt 
LOVA – Grisbäcken steg 2 pågår i 3 år t o m december 2018. Fokus på att 
hålla näringen kvar på åkermarken, samt förlängning av Greppa näringens 
rådgivning. 
 
Cirkulär ekonomi 
Innebär att strukturkalkning görs på några provområden hos några 
lantbrukare för att få dem att vilja satsa på det. Utvärdering sensommar 
2016. 
 
Utbildning kemikaliehantering inom lantbruk 
Görs som grupprådgivni 
 
ng till lantbrukare i samarbete med Greppa näringen. 14 st deltog vid tillfälle 
den 11 maj. 
 
Planprogram ICA/Konsumområdet 
Martin Storm visar framtagna skisser till planprogram för 
ICA/Konsumområdet Torsås. 
 
---------------------- 
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BMN § 31  Dnr 2016BMN129 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för tiden 160401-160430 redovisas, enligt aktbilaga. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
-----------------  
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BMN § 32  Dnr 2016BMN277 
Norra Kärr 1:18 
Lantmäteriförrättning 
 
Bakgrund 
Lantmäteriet har begärt samråd med bygg- och miljönämnden angående en 
fastighetsreglering mellan Norra kärr 1:18 och Gata 3:3.  
Skäppeviks camping önskar utöka sin camping på mark belägen norr om 
befintligt campingområde. Ett avtal mellan fastighetsägarna har tagits fram 
och därefter har fastighetsreglering sökts.  

 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktades av fastighetsägarna i ett tidigt 
skede av diskussionerna. Man har därefter sökt och fått bygglov för 
markens ändrade användning till camping. Se bifogat beslut akt.  
 
Enligt förrättningsansökan avses marken att även användas för 
fritidsbostad.  
Inte något av de aktuella markområdena är idag planlagt för 
bostadsändamål. För att säkerställa att marken är varaktigt lämplig för 
bostadsbebyggelse måste åtgärden prövas enligt plan- och bygglagen, innan 
bebyggelse ev kan ske.  
 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Att bygg- och miljönämnden godkänner föreslaget yttrande som sitt eget. 
 

 
Aktbilaga: 
Bygglovsbeslut, BMN 2016-03-16 §16 

 
 
-------------- 
 
 
Sändlista: 
Akten 
Lantmäteriet, Box 302, 291 23 Kristianstad 
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BMN § 33  Dnr 2016BMN156 
Kvilla 2:9, 2:13 OCH 5:19 
Tillsynsanmälan 
 
Ärendebeskrivning 
Den 29 mars 2016 inkom till Bygg- och miljönämnden en tillsynsanmälan 
från Claes-Erik Simonbacka. 
Enligt skrivelsen har det skett en avvikelse enligt 11 kap 5 § Plan- och 
bygglagen (PBL), verksamhetsutövaren Green Extreme AB har inte bevisat 
att vindkraftverken på fastigheterna Kvilla 2:9, 2:13 och 5:19 uppfyller 
maskindirektivets krav för CE-märkning. 
CE-märkningen har intygats av verksamhetsutövaren Green Extreme AB. 
Handlingar inkom till Bygg- och miljönämnden den 6 maj 2015.  
Yrkan från Claes-Erik Simonbacka: att Torsås kommuns byggnadsnämnd 
med stöd av 11 kap 33 § PBL ska förbjuda de berörda vindkraftverkens 
nyttjande. 
 

Bedömning 
Bygg- och miljönämnden avser att inte starta ett tillsynsärende. Tillsyn av 
CE-märkning för vindkraftverk enligt maskindirektivet ligger på 
Arbetsmiljöverket. 
 

Jäv  
Hans Larsson (S) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Att avskriva ärendet då tillsyn enligt maskindirektivet inte ligger inom bygg- 
och miljönämndens uppdrag. 
 
------------------------------- 
 
Ärendet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshandling.  
 
 
 
Sändlista: 
Claes-Erik Simonbacka, Köpmangatan 8, 932 52 Bureå, delgivningskvitto 
med besvärshandling. 
Akten. 
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BMN § 34  Dnr 2016BMN131 
Kompletteringsbudget investeringar 
Bygg- och miljönämnden 
 
Kommunstyrelsen diskuterade vid sitt sammanträde 160426 § 85 
kompletteringsbudgeten och beslutade om fortsatt beredning. Som ett led i 
beredningen tas kompletteringsbudgeten upp i Bygg- och miljönämnden för 
en förnyad diskussion och beslut. 
Bygg- och miljönämnden har för 2015 avsatt pengar i driftsbudgeten för 
planering av ett vattenvårdsprojekt i Torsåsån med bl.a våtmarker. Pengar 
från investeringsbudgeten ska användas till anläggande av två våtmarker. 
Genomförandet av våtmarkerna har blivit försenat, främst beroende på 
utgrävningar av en komposthög i anslutning till kyrkans parkering.  
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Investeringspengarna föreslås överföras till 2016 års investeringsbudget.   
 
------------------- 
 
 
 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige
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BMN 35  Dnr 2016BMN319 
Statligt stöd p g a migrationsuppdraget 
Bygg- och miljönämnden 
 
I kommunstyrelsens budget 2016 är extra resurser avsatta för att täcka 
nämndernas extra kostnader med anledning av det ökade 
migrationsuppdraget. Kommunstyrelsen efterfrågar därför vilka ökade 
kostnader av engångskaraktär som genereras av nämnderna med anledning 
av detta. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden meddelar at man inte har någon volymökning 
 p g a det ökade migrationsuppdraget. 
 
---------------------- 
 
 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 


