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 Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2017-09-13 
  

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Kommunhuset Torsås 2017-09-13 kl 17.15-18.15 
      
Beslutande Hans Larsson (S), ordförande 
 Agneta Eriksson ( S) 

Bengt Rydahl (M) 
Anita Petersson (C) 
Mikael Nilsson (MP) 
Lisa Klasson (C) 
Kerstin Ahlberg (S) 
Per-Olov Karlsson (SD) 

Christofer Johansson (C), tjg ers för Nils Gustling (C) 
Kenneth Kinberg (SD), ej tjg ers 
Kjell Mattsson (KD), ej tjg ers 
Ingemar Larsson (S), ej tjg ers 

 
Övriga deltagande 

 
Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef 
Hanna Gustafsson, miljöinspektör,  
Jan Andersson, miljöinspektör, § 43  
Kristina Strand, sekreterare 
 

Utses att justera Bengt Rydahl 
 

Justeringens    Kommunkontoret, 2017-09-15 
plats och tid  
 
Underskrifter   ..............................................................................................................Paragrafer Sekreterare       Paragrafer  43-48 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
   ..............................................................................................................  Hans Larsson  

 Justerande  

   .................................................................................................................................................................   Bengt Rydahl 

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bygg- och miljönämnden    

Sammanträdesdatum 2017-09-13    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2017-09-18 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-10-10 
 
 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret    lol 

    
    
Underskrift Kristina Strand   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 43-48 
    
  
 Upprop 
          Val av justerare 
§ 43 Informationsärenden: 
 - Omlöpe Ådholmen 
 - Skrotverksamhet Slätafly 
 - Emnabo grundvattenförorening 
 - Enkät bygg- och miljönämnden/förvaltning 
 - Vindkraft Trolleboda 
 - Vindkraft Strömby 
 - Fastställande av villkor fosfor, Övraby Lantbruk AB 
 - Vattenverksamhet Oxlehall 1:16 
 - Vindkraft Kvilla 
§ 44 Anmälan delegationsärenden 170601-0831 
§ 45 Olovligt byggande, slutförande, Ragnabo 3:28 
§ 46 Klagomål, otillräcklig tillgänglighet, Bergkvara 2:1 
§ 47 Klagomål, förfallet hus och ovårdad tomt, Sloalycke 2:15 
§ 48 Delårsrapport 
 
------------------- 
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BMN § 43/17 
Information 

  
Omlöpe Ådholmen 
För att säkerställa fiskens vandring i Bruatorpsån vid omlöpe vid Ådholmen krävs 
insatser av kommunen. 
 
Skrotverksamhet Slätafly 
Efter föreläggande om städning är det dock inte klart men man kommer ändå att gå 
vidare med undersökning av området och offertfrågningar har gjorts. 
 
Emnabo grundvattenförorening 
Framtagande av kontrollprogram är i sitt slutskede. Vid informationsmöte med 
berörda framkom önskemål att kommunen står för en provtagning av brunnarna. 
Kostnad för detta redovisades. 
 
Enkät bygg- och miljönämnden/förvaltning 
Redovisning av sammanställning av enkätsvar. Lämnas till kansliavdelningen för 
utvärdering. 
 
Vindkraft Trolleboda 
Ansökan om förlängning av arbetstid och igångsättningstid för uppförande av 
vindkraftsparken Trolleboda i Kalmarsund, Karlskrona och Torsås kommuner. 
Mark- och miljödomstolen i Växjö avslår ansökan om förlängd tid. 
Skäl: Enbart förändrade ekonomiska förutsättningar utgör inte ett skäl för 
förlängning, ej heller att nyprövning av verksamheter innebär synnerlig olägenhet 
som kan läggas till grund för en förlängning. 
 
Vindkraft Strömby 
Hemvind AB har meddelat länsstyrelsen 170627 att de återkallar sin ansökan om 
uppförande av vindkraftspark på Strömby 3:9 m fl. Miljöprövningsdelegationen 
avskriver ärendet 170907. 
 
Fastställande av villkor fosfor, Övraby Lantbruk AB 
Miljöprövningsdelegationen till Övraby Lantbruk AB ang fastställande av villkor nr 
25 i gällande tillståndsbeslut om åtgärder för begränsning av fosforutsläpp till 
vattendrag. Åtgärder enligt redovisad plan, mars 2017, ska uformas i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet ges möjlighet att vid behov kräva ytterligare 
stallbalanser efter åren 2017-2022. 
 
Vattenverksamhet Oxlehall 1:16 
Länsstyrelsens beslut att godkänna anmäld vattenverksamhet, våtmark på Oxlehall 
1:16 samt godkännande att ta jjordbruksmark ur produktion på samma fastighet. 
 
Forts 
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BMN § 43/17 forts 
 
Vindkraft Kvilla 
Mark- och miljödomstolen översänt för kännedom ytterligare handling angående 
pågående mål angående Kvilla vindpark, M 2579-17, försiktighetsmått och P 2577-
17, bygglov. Kompletteringen utgörs av Arbetsmiljöverkets beslut ang brister i 
arbetsmiljön. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar informationen. 
 
 
--------------------------- 
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BMN § 44/17 Dnr 2017BMN32 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för tiden 170601-170831 redovisas, enligt aktbilaga. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
------------------- 
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BMN § 45/17 Dnr 2017BMN34 
Ragnabo 3:51 
Tillsyn - Anmälan om olovligt byggande på fastigheten del av 
Ragnabo 3:28 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en anmälan om att det har uppförts ett båtskydd på del av fastigheten 
Ragnabo 3:28. Markägare är Torsås kommun. 
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft 1976-05-05. 
 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 maj 2017 att förelägga ägare till 
båtskyddet vidta rättelse genom att riva båtskyddet. 
Besök på plats den 1 augusti 2017 konstaterades att båtskyddet var rivet. 

 
Beslutsmotivering 
Bedömningen är att rättelse har vidtagits enligt föreläggandet och att ärendet ska 
avslutas. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Att avsluta ärendet då rättelse har vidtagits enligt föreläggandet. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
Anders Mårtensson, delgivningskvitto, besvärshänvisning 
Torsås kommun för kännedom 
Akten 
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BMN § 46/17 Dnr 2015BMN123 
Bergkvara 2:1 
Klagomål - otillräcklig tillgänglighet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ett klagomål om otillräcklig tillgänglighet på fastigheten Bergkvara 2:1, 
det som kallas för Vågen. 
Enligt Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN ska enkelt avhjälpta hinder 
avhjälpas, om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna. 
Bygg- och miljönämndens bedömning är att fastighetsägaren Torsås kommun inte 
följt bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. 
 

Beslutsmotivering 
Bedömningen är att rättelse har vidtagits enligt föreläggandet och att ärendet ska 
avslutas. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avsluta ärendet då rättelse har vidtagits enligt 
föreläggandet. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
Socialnämnden, delgivningskvitto, besvärshänvisning 
Kjell Olofsson för kännedom 
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BMN 47/17 Dnr 2016BMN240 
Sloalycke 2:15 
Klagomål -Förfallet hus och ovårdad tomt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ett klagomål om förfallna byggnader och ovårdad tomt på fastigheten 
Sloalycke 2:15. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt och sammanhållen bebyggelse. 
 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 april 2017 att förelägga fastighetsägare till 
Sloalycke 2:15 att åtgärda följande senast den 15 juli 2017: 
- rivning av uthus 
- städning av tomt 
- byte av tegelpannor på boningshuset 
- sätta skivor för de sönderslagna fönsterna på boningshuset. 
 

Beslutsmotivering 
Bedömningen är att rättelse har vidtagits enligt föreläggandet och att ärendet ska 
avslutas. 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avsluta ärendet då rättelse har vidtagits enligt 
föreläggandet. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
Roger Olausson, delgivningskvitto, besvärshänvisning 
Akten 
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BMN § 48/17 Dnr 2017BMN595 
Delårsbokslut med måluppfyllelse 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag till delårsbokslut och kommentarer till måluppfyllelse. 

 
Ärendet 
Nämnderna ska till kommunfullmäktige redogöra för och analysera delårsbokslutet 
2017-08-31 och helårsprognosen för 2017. För de nämnder som befarar underskott 
mot budget ska de åtgärder som har vidtagits eller som kommer att vidtas för att 
komma till rätta med det ekonomiska resultatet redovisas. 
 
Vidare ska nämnden kommentera huruvida samtliga åtaganden utifrån 
kommunfullmäktiges uppdrag kommer att genomföras inom avsatt tid. Om 
nämnden ser svårigheter med detta ska  nämnden beskriva vilka de största 
hindren/utmaningarna är. Övrigt som ska kommenteras är personalsituationen 2017, 
arbetet med nämndens internkontrollplan, händelser 2017 och framtiden. 
Förslag till delårsbokslut och kommentarer till måluppfyllelse från förvaltningschefen 
föreligger. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden uppdrar åt ordföranden och förvaltningschefen att 
färdigställa och redovisa delårsbokslut och kommentarer till måluppfyllelse till 
kommunfullmäktige. 
 
--------------------- 
 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige  


