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Plats och tid Kommunkontoret 2005-05-25 kl 13.00-16.45 
  
Beslutande Sten Bondesson     c 
 Klern Bondesson   m 
 Ylva Sjöberg          c 
 Jessica Lundgren    mp  (kl 13.00-16.15) 
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Mikael Nilsson, miljöinspektör § 40 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör § 41-44 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekr 
  
  
  
Utses att justera Jessica Lundgren, Klern Bondesson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 40-44 

  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Jessica Lundgren § 40-41         Klern Bondesson §§ 42-44 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2005-05-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-06-03 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-06-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 40            2005/mn0159 
EOLUS VIND AB, EKARYD 3:16, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-
ANLÄGGNING –Vindkraftverk med effekt 125 kW- 1 MW. 
 
Ärendebeskrivning 
2005-04-07 inkom Eolus Vind AB (org.nr. 556389-3956), med en anmälan av ett 
vindkraftverk (SNI-kod: 40.1-6 C) på fastigheten Ekaryd 3:16 i Torsås kommun. 
Vindkraftverket har en rotordiameter på max 52 meter och effekten ca 850 kW. Navhöjden är 
planerad till max 78 meter. Detta innebär en totalhöjd på ca 104 m. 
 
Buller, skuggor och avstånd 
Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar. Av dessa 
framgår bl.a. att  
• Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 626 meter (Ekaryd 3:16). 
• Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A). 

Störst påverkan erhålls på Ekaryd 3:16 (37,0 dB (A)), därefter Ekaryd 2:12 (36,8 dB (A)) 
och Ekaryd 3:5 (35,1 dB (A)). Resterande bostäder påverkas med mindre än 35 dB (A).  

• Flest skuggtimmar per år kommer bostad på Ekaryd 2:12 att utsättas för (6 timmar 30 
min), därefter Ekaryd 3:16 (6 tim 00 min). Resterande närboende får skuggpåverkan med 
mindre än 5 timmar per år (bostäderna på Ekelunda 4:4 och Ekaryd 3:5 får ingen 
skuggningspåverkan alls). Se även kommentar under Övrigt. 

 
Lokalisering utifrån befintliga  planer 
Torsås kommuns tillägg till översiktsplan, lokalisering av vindkraft, antogs av 
kommunfullmäktige 2002-09-25 § 56. Vissa områden utpekas som mer lämpade för 
lokalisering av vindkraftverk. Det planerade verket ligger ej inom något av dessa områden då 
platsen ligger utanför de område som utpekats som tillräckligt energirika ur vindsynpunkt. 
Översiktsplaner är rådgivande men inte bindande.   
 
Övrigt 
De teoretiska beräkningarna är gjorda vid de förhållanden som Naturvårdsverket kallar ”worst 
case”; värsta fallet. Det innebär t.ex. att vid skuggningsberäkningar antas att solen skiner hela 
dagen från uppgång till nedgång, att verket alltid har sina vingar vinkelrätt mot solen och att 
dessa alltid snurrar.  
 
 
Yttrande 
Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna) har sänts ut till 
fastighetsägare inom en radie på 1000 meter från planerat verk som givits möjlighet att lämna 
synpunkter. 
 
Forts 
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§ 40 forts 
 
Negativa synpunkter på planerad verksamhet har i en gemensam skrivelse daterad 2005-05-02 
inkommit från Inger, Ingemar och Ola Fransson (Ekaryd 3:5 m.fl.). Av skrivelsen framgår att 
placeringen uppfattas som mycket olämplig då den är ful nödlösning som påverkar Franssons 
intressen negativt beträffande minskat fastighetsvärde samt försämrade möjligheter till 
tomtförsäljning, naturturism, golfbanebygge etc. Vidare påpekas att ingen egentlig 
undersökning på hur den vackra naturmiljön vid Bruatorpsån påverkas är gjord.   
 
Även länsstyrelsen har haft möjlighet att yttra sig över anmälan men inte lämnat något 
yttrande.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden återemitterar ärende till miljökontoret för ytterligare handläggning samt i 
avvaktan på att mer bakgrundsmaterial publiceras. 
 
Detta beslut kan inte överklagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm  
Ingemar Fransson, Ekarydsvägen 12, 385 97 Söderåkra   
Ola Fransson, Ekarydsvägen 14, 385 97 Söderåkra  
Elisabeth Johansson, LRF Konsult AB, Box 964, 391 29 Kalmar (ombud för Fransson).  
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§ 41          Dnr 01/mn122 
Avloppsanläggning Norra Kärr 1:16 – överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar läns 
beslut 2005-03-31 – yttrande till Miljödomstolen, mål nr M 833-05 Rotel 11 
 
Ingvor Widegren har ansökt om ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på 
fatigheten Norra Kärr 1.7 i Skeppevik. Miljönämnden beslutade den 19 oktober 2004 att inte 
bevilja tillstånd. 
 
Sökanden har överklagat miljönämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 
2005-03-31 att avslå överklagandet. 
 
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Miljödomstolen som förelägger miljönämnden att 
svara senast den 6 juni 2005. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut den 19 oktober § 65/04 och yrkar att överklagan avslås. 
 
Vidare bemöter nämnden klagandes punkter i överklagandet enligt följande: 
- Fastigheten gränsar till fritidshusområdet. (Stenmur och mindre väg genom området vid 

gränsen.) 
- Avloppstillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning med vattentoalett har ej 

beviljats för Skeppevik 4:1 (2003) och Skeppevik 1:3, 1:4  (2000) med likartade 
motiveringar. Avloppstillstånd har 1993 beviljats enligt hälsoskyddslagen med 
restriktioner och med dåtidens bedömning för N. Kärr 1:15 och 1:20. Eventuella bygglov 
för byggnader beviljas enligt plan- och bygglagen och reglerar ej eventuellt tillstånd till ny 
eller befintlig avloppsanläggning. 

- Inledande informationsmöte har hållits med fritidshusägarna på N. Kärr  och Björkenäs 
nyligen och bristfälliga avloppsanläggningar kommer ej fortsättningsvis att tillåtas och 
inga nya enskilda avloppsanläggningar beviljas. Gemensam avloppslösning eftersträvas 
snarast möjligt. 

- Kommunal anslutning eller lokal gemensam avloppslösning är ej slutgiltigt avgjort. En 
gemensam avloppslösning kan komma att tvingas fram om det ej kan lösas frivilligt. 

- Miljönämnden har att vid prövning av tillstånd att beakta va-situationen inom ett större 
område och se det som en helhet vid beaktande av risk för framtida olägenheter. (Se 
tidigare rättsfall) 

- Miljöchef Jan Andersson har följt miljönämndens beslut, lagstiftningen, haft en 
fortlöpande kontakt med sökanden, belyst ärendet detaljerat för nämnden och påpekat 
vikten av en snar va-lösning. Jan Andersson beklagar liksom miljönämnden att ingen 
lösning ännu kommit till stånd trots flera påpekande till kommunstyrelsen m.fl.  

- Risk föreligger att Er anläggning kommer att förorena intilliggande vattentäkt/er. Den 
bedömningen gör nu även länsstyrelsen. 

 
 

Exp: Miljödomstolen
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§ 42 
Information 
 
1. Jan Andersson och Ylva Sjöberg har deltagit i informationsdagen om Den nya 

livsmedelslagstiftningen i Linköping den 12 maj 2005. De håller en kort information om 
den EU-gemensamma livsmedelslagstiftning som fr.o.m. 1 januari 2006 till stor del 
ersätter vår nuvarande nationella lagstiftning vad gäller regler för kontroll- och 
livsmedelssäkerhet. 
 

2. Jan Andersson informerar om miljönämndens budgetläge. 
 
 

Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 43 
Delgivningsärenden 
 
Kommunfullmäktige, 2005-04-17 § 20, detaljplan för del av Bergkvara 2:1 (norra hamnen) 
samt Spelet 10 och 11 (Proppsbacken), Bergkvara samhälle, antar förslaget. 
 
Kommunfullmäktige, 2005-04-27 § 12, ang tilläggsbudget 2005, beslutar bl a att 
personalkostnader i 2005 års budget för miljöinspektör övergår från kommunstyrelsen till 
miljönämnden, 398,5 Tkr. 
 
Kommunfullmäktige, 2005-04-27 § 29, ang medborgarförslag angående hemkompostering 
från Leif Lindberg, återremitteras till kommunstyrelsen och remitteras till miljönämnden för 
beredning. 
 
Länsstyrelsens beslut, 2005-04-15, ang borttaget naturminnesmärkt träd på fastigheten 
Söderåkra kyrka 1:2. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
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§ 44 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 


