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Plats och tid Kommunkontoret 2006-01-26 kl 13.00-17.00 
  
Beslutande Sten Bondesson          c 
 Sebina Masinovic       s 
 Klern Bondesson        m   (deltog ej i § 4 p g a jäv)  
 Ann Ludvigsson          s     kl 13.00-16.00 
 Jessica Lundgren        mp (tjg ers §§ 2-12) kl 13.00-16.30 
 Henrik Nilsson Bokar  s   (ej tjg ers §§ 2-12 kl 13.00-16.30, 
                                                tjg ers §§ 13-14 kl 16.30-17.00) 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Solveig Eriksson, miljöinspektör § 6 
 Mikael Nilsson, miljöinspektör, §§ 2-5 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Jessica Lundgren §§ 2-12, Henrik Nilsson Bokar §§ 13-14 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2006-02-03 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 2-14 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Sten Bondesson  
 Justerande  
  Jessica Lundgren      Henrik Nilsson Bokar 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2006-01-26   
    
Datum för anslags  
Uppsättande 

2006-02-03 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-02-27 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 2          2005/mn0003 
Skorrö 3:1, Eolus vind AB, ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet B-nivå 
 
Ärendebeskrivning 
Eolus Vind AB har till länsstyrelsen (Miljöprövningsdelegationen) inkommit med ansökan 
om att uppföra och bedriva vindkraftverksamhet med sammanlagt två vindkraftverk på 
fastigheterna Susekulla 1:3 (befintligt verk) samt Skorrö 3:1 (planerat verk). 
 
Miljönämnden har fått in ansökningshandlingar inklusive Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) och har möjlighet att till 3 feb 2006 lämna yttrande över ansökan. 
 
Det befintliga verket uppfördes efter godkännande av miljönämnden. Ett verk underskrider 
nämligen gränsen för tillståndsplikt (1 MW) och är anmälningspliktigt. Då ett andra verk nu 
planeras betraktas de två verken som en anläggning och överskrider tillsammans gränsen för 
tillståndsplikt. Befintligt verk har effekt om ca 0,6 MW och planerat nytt verk om ca 0,8 MW. 
Befintligt verk (Enercon E 40) har rotordiameter 44 meter och navhöjd 65 meter. Planerat 
verk (Enercon E 48) har 48 meter rotordiameter och navhöjd 64 meter. Enercon E 40 finns 
inte längre för leverans i sitt tidigare utförande.  
 
Till ansökningshandlingarna finns beräkningar för buller och skuggning för närboende. Av 
beräkningarna framgår att fyra hus får bullerpåverkan med 39-40 dB (A) och fyra hus belastas 
med 38-39 dB (A). Enligt praxis från bl.a. Naturvårdsverket är gränsen 40 dB. Skuggning 
sker enligt beräkning med som mest ca 22 timmar per år. Ytterligare ett hus belastas med över 
20 tim skuggning och två hus skuggas med mellan 15-20 timmar per år. Dessa skuggtider är 
beräknade som ”worst case” och innebär att solen skiner hela dagarna och vingarna snurrar 
vinkelrätt mot en tänkt linje sol-hus. Praxis är att 30 timmar skuggning enligt denna 
beräkningsgrund kan accepteras.  
 
Till ansökningshandlingarna finns ett antal fotomontage bifogade som visar hur de två verken 
påverkar landskapsbilden. 
 
Närboende har haft möjlighet att yttra sig över planerad utökning. Av de sex hushåll som 
svarat har fem varit tydligt negativa till en utökning medan ett hushåll varit positivt/neutralt 
inställt. Den kritik som lyfts fram i inkomna svar är främst riktade mot buller. Man anser bl.a. 
att ljudet inte alltid kan mätas korrekt i dB då ljudtypen i sig är säregen och att ljudet studsar 
mellan fasader. 
 
Området för de två verken ingår som utpekade ”vindkraftsområden” i kommunens tillägg till 
översiktsplan, området benämns ”Susekulla”.   
 
 
Forts 
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§ 2 forts 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar lämna följande yttrande: 
 
Miljönämnden noterar att planerad verksamhet ryms inom de områden som i tillägg till 
översiktsplan utpekats som lämpliga för etablering. Detta faktum kan anses gynna ett 
godkännande. Det är också lämpligt att exploatera vissa områden med flera verk jämfört med 
att sprida ut enstaka verk över hela kommunen. 
 
Miljönämnden noterar att klagomål från närboende finns redan på befintlig verksamhet och 
att man i de allra flesta fall är mycket negativ till ytterligare exploatering. 
 
Miljönämnden noterar att det inte finns några marginaler för den beräknade bullernivån hos 
den mest exponerade fastigheten då den är kalkylerad till 40 dBA (LEq). 40 dBA (LEq) är 
enligt praxis den bullernivå som villkoras i liknande ärenden. 
 
Miljönämnden har i övrigt inget att erinra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (dnr 551-8370-05), 391 86 Kalmar 
För kännedom: Eolus Vind AB c/o Sven-Arne Persson, Ulfshultsvägen 35-5, 290 62 Vilshult  
2005/mn0003 
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§  3         2005/mn0279 
Bidalite avloppsreningsverk bällstorp 1:35 överskridande av riktvärden i utgående 
vatten 
 
Ärendebeskrivning 
Bidalite avloppsreningsverk har under längre tid uppvisat svårigheter att uppfylla de 
riktvärden för utsläppshalter som miljönämnden meddelat i beslut 2001-09-19. Främst har 
fosforhalten varit högre än riktvärdet (0,5 mg/l) med halter så höga som över 5,0 mg/l. Även 
halten av BOD7 har vid vissa tillfällen överskridit riktvärdet (15 mg/l). 
 
Miljökontoret har i skrivelse till tekniska nämnden daterad 2005-12-05 efterfrågat en 
förklaring till överskridanden samt en plan för åtgärder. Svar inkom från kommunalteknik 
2005-12-20 där ett antal förklaringar och åtgärder redovisas.   
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden noterar att ett flertal överskridanden av gällande riktvärde skett. Miljönämnden 
erinrar om att innebörden av riktvärde är att ett överskridande ska leda till att sådana åtgärder 
vidtages som säkerställer att överskridandet inte upprepas.  
 
Dock, med tanke på att ett åtgärdsförslag inkommit och ett flertal konkreta åtgärder redovisas 
förväntar sig miljönämnden att dessa utförs i lämplig omfattning. Miljönämnden avvaktar 
därför resultaten från första kvartalet 2006 innan eventuella tvingande åtgärder tillgrips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Torsås kommun, Tekniska nämnden, 385 25 torsås  
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§ 4        2005/mn0358 
Persson, Fredrik, Slätafly 2:43, fråga om miljösanktionsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Persson, driver yrkesmässig verksamhet bestående av bl.a. mellanlagring av farligt 
avfall (blybatterier) på fastigheten SLÄTAFLY 2:43. Verksamheten är anmälningspliktig men 
någon anmälan har ej inkommit till miljönämnden.  
 
Representanter från miljökontoret har vid besök på platsen 30 november 2005 konstaterat att 
blybatterier i större mängd lagrades på fastigheten. Enligt Fredrik Persson är de hämtade på 
olika ställen dvs. har ej uppkommit i verksamhet på fastigheten. Det är därför att klassa som 
mellanlagring. 
 
Enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller 
följande klassning: 
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen 
(2001:1063), om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om 
- oljeavfall överstiger 5 ton, 
- blybatterier överstiger 10 ton, 
- elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton, eller 
- övrigt farligt avfall  överstiger 1 ton               
SNI-kod 90.005-2        Prövningsnivå C 
 
Enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift om 25 000 
kr betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet med 
miljöprövningsnivå C ej fullföljer kraven enligt förordning 1998:899 21 § 1 st om att i förväg 
anmäla detta till miljönämnden. Nämnden är enligt miljöbalken skyldig att ta ut avgift vid 
konstaterad överträdelse, dock skall avgift ej tas ut om det är uppenbart oskäligt i det enskilda 
fallet. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten. 
 
Yttrande 
Fredrik Persson har beretts tillfälle att yttra sig över underlaget till beslutet men har inte 
inkommit med några synpunkter. 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden utdömer miljösanktionsavgift för överträdelse enligt miljöbalken 30 kap 1 § 
och pkt 1.1 i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter för Fredrik Persson med 
beloppet 25 000 kr. Det kan anses klarlagt att mellanlagring av farligt avfall skett utan 
föreskriven anmälan och att verksamheten varit av karaktären näringsverksamhet. 
Beloppet ska betalas senast 35 dagar efter delfåendet av detta beslut. Beslut om 
miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit 
laga kraft.  
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga 

 
 
Forts 
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§ 3 forts 
 
Övrigt 
Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och näringsidkaren därefter 
upprepar en sådan överträdelse inom två år från föregående beslut skall avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med dubbla beloppet, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Klern Bondesson (m) i handläggningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp:  
Fredrik Persson, Slätafly 903, 385 93 Torsås (delgivningskvitto) 

Kammarkollegiet Box 2218,  103 15 Stockholm 
 
 
Bilaga: 
Information, Hur man överklagar till miljödomstolen 
Information om betalning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap, miljöbalken 
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§ 5         2005/mn0357 
Röllekevägen Söderåkra, nedskräpning i naturen 
 
Ärendebeskrivning 
Efter anmälan från Hans Gottfridsson, kommunalteknik, besökte Kerstin Ahlberg, Kristina 
Strand och Mikael Nilsson platsen för nedskräpningen (koordinat X 6257574 Y 1515411). 
Det rörde sig om en hög med främst trädgårdsavfall men även en del pappkartonger och aska. 
Strax intill denna hög låg en kasserad stoppad soffa. 
 
Kommunen är fastighetsägare. Platsen är ett planerat bostadsområde men ingen byggnation 
har skett. 
 
Bedömning 
Annat omhändertagande av hushållsavfall än via kommunens försorg ska godkännas av 
miljönämnden. Något sådant beslut finns inte för detta avfall på denna plats. Inte heller 
kommunalteknik har gett klartecken för att lägga upp trädgårdsavfall på platsen.  
 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden ska lämna misstänkta överträdelser av miljöbalkens bestämmelser till åklagare 
(Miljöbalken 26 kap 2 §). Ärendet lämnas således till åklagare. 
 
 
 
 
Exp: 
Åklagarkammaren, Box 516, 351 06 VÄXJÖ  
Kommunalteknik (Hans Gottfridsson), för kännedom 
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§ 6         Dnr 05/mn353 
Klagomål på lukt från PK-ägg Kvilla 1:8, överklagande av miljönämndens beslut 
 
Anders Järlebratt , Enebärsvägen 4, 42655 Västra Frölunda, ägare av fritidsbostad på Kvilla 
4:13, har inkommit med överklagande på miljönämndens beslut 2005-12-07 § 79 ang lukt 
från PK-ägg, Kvilla 1:8. 
 
Verksamheten på Kvilla 1:8 har prövats av länsstyrelsen i Kalmar (dnr 551-8413-04) enligt 
miljöskyddslagen 1996 för animalieproduktion  för 14 000 höns (broilermödrar) och 1 000 
tuppar samt enligt miljöbalken 2005 till ändring och utökning av verksamheten till 30 000 
värphöns. 
 
Miljönämnden utförde 2006-01-26 besiktning vid hönseriet och dess omgivningar samt vid 
klagandens fastighet. Vid besöket upplevdes inga luktstörningar. 
 
Överklagan har inkommit i tid. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut, 2005-12-07 § 79, och lämnar ärendet till 
länsstyrelsen för prövning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bifogas: Miljönämndens handlingar i ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Anders Järlebratt, Enebärsvägen 4, 42655 Västra Frölunda 
  Länsstyrelsens i Kalmar, rättsenheten, 391 86 Kalmar 
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§ 7 
Sammanträdestider 2006 
 
Miljönämndens sammanträden sker på dagtid med början kl 13.00 följande dagar under 2006: 
 
16 februari 
23 mars 
27 april 
18 maj 
15 juni 
21 september 
26 oktober 
23 november 
onsdagen den 13 december 
 
Miljönämndens beslut 
 
Beslutar enligt förslag 
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§ 8 
Delgivningsärenden 
Kommunfullmäktige 2005-11-23 § 103, Budget 2006, plan 2007-2008. 
 
Jordbruksverkets beslut 2005-03-22, behörighet för att använda bekämpningsmedel i 
stormskadad skog i södra Sverige. 
 
Jordbruksverkets information, 2005-03-22, information om bekämpning i obarkade 
virkesvältor. 
 
Länsstyrelsens beslut, 2005-11-30, flerårsplan för efterbehandling i Kalmar län 2006. 
 
Länsstyrelsens beslut, 2005-11-30, regionalt program för arbete med efterbehandling av 
förorenade områden. 
 
Länsstyrelsens beslut, 2005-12-20, ang täkt på fastigheten Övraby 2:29. 
 
Länsstyrelsens dom 2005-12-07, laglighetsprövning enligt kommunallagen angående lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Noterar informationen. 
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§ 9 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut redovisas (enligt bilaga). 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista. 
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§ 10          06/mn0027 
Ang skyddsjakt på storskarv/mellanskarv-yttrande 
 
Enligt beslut av länsstyrelsen 2003-02-18 har tillstånd för skyddsjakt på 
storskarv/mellanskarv meddelats. 
Enligt länsstyrelsens skrivelse har visar redovisningen av resultatet från den skyddsjakt som 
bedrivits under 2005 att 3 094 skarvar skjutits och att 520 skarvägg prickats. Avskjutningen 
har under året varit jämt fördelad mellan områdena norr respektive söder om Vållö och norrut 
till gränsen mot Östergötland. Avskjutningen har under åren 2003-2005 varierat mellan 1 950 
och 3 094 stycken skjutna skarvar, antalet prickade ägg till mellan 602 och 1 600 stycken. 
 
Länsstyrelsen avser att efter årsskiftet pröva förutsättningarna för en fortsatt skyddsjakt på 
skarv. Ärendet har därefter skickats på remiss till berörda kommuner och organisationer som 
bereds tillfälle att lämna synpunkter på den jakt som bedrivits samt eventuell fortsatt 
skyddsjakt samt formerna för en sådan. 
 
Miljönämnden är remissinstans i naturvårdsfrågor enligt reglemente. 
 
Yrkanden 
Sten Bondesson (c): Under förutsättning att beståndet inte hotas i sin helhet är miljönämnden 
positiv till fortsatt skyddsjakt. 
 
Jessica Lundgren (mp): Skyddsjakt på skarv måste baseras sig på hur stort antal skarv som 
finns inom det aktuella området. En utvärdering av perioden med skyddsjakt bör göras för att 
se om det haft avsedd effekt. Detta för att kunna avgöra om skyddsjakt ska fortsätta.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet 
med Sten Bondessons yrkande. 
 
 
Miljönämndens beslut 
Under förutsättning att beståndet inte hotas i sin helhet är Torsås kommun positiv till fortsatt 
skyddsjakt. 
 
 
Reservationer 
Jessica Lundgren (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Länsstyrelsen i Kalmar län, rättsenheten, 391 86 Kalmar 
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§ 11 
Information 
 
Miljöchef Jan Andersson informerar om det ekonomiska läget 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
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§ 12 
Kurser och konferenser 
 
Konferensen Avlopp och Kretslopp 2006 den 7-9 mars i Linköping. 
 
Miljösamverkan Sydost, presidiemöte för länet ordföranden, vice ordföranden och miljöchefer 
eller motsvarande den 30 mars 2006 kl 09.30-13.00 i Kalmar 
 
Miljönämndens beslut 
 
Sten Bondesson och Ann Ludvigsson deltar i Kalmar den 30 mars. 
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§ 13        Dnr 06/mn028 
Informationstidning om miljöbilar i Kalmar län 
 
Miljöfordon Syd är en ekonomisk förening som arbetar för fler miljöbilar, fler tankställen 
med förnybara fordonsbränslen och en mer anpassad fordonsanvändning i södra Sverige. 
Syftet är att öka kunskapen kring bilar och en bättre miljö 
Engagemanget är för närvarande störst i Kronobergs- och Kalmar län. Miljöfordon Syds egna 
mål för både Kronobergs- och Kalmar län är: ”Minst ett tankställe med förnybart 
fordonsbränsle och 50 miljöbilar i varje kommun under 2006”. 
Som ett led i detta arbete har en tidning om miljöbilar getts ut i Kronobergs län. Nästa 
nummer planeras att delas ut till alla hushåll i Kalmar län mars/april 2006. 
Tidning har sponsrats av bl a 7 kommuner i Kronobergs län. 
 
Miljöfordonsyd efterhör om intresse finns från Torsås kommun att bidra med 1 kr/hushåll, 
sammanlagt 3 302 kr för denna tidning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2006-01-10 § 18, och avstått från att 
lämna bidrag. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden anser att syftet för att öka kunskapen kring bilar och en bättre miljö är viktig 
och beslutar stödja Miljöfordon Syd med 3 302 kronor för utgivande av en 
informationstidning i Kalmar län. 
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§ 14         Dnr 06/mn029 
Personuppgiftsombud Torsås kommun 
 
Torsås kommun är enligt personuppgiftslagen personuppgiftsansvarig. Enligt 
personuppgiftslagen har kommunen därmed möjlighet att utse ett personuppgiftsombud vars 
uppgift är att se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt 
och lagligt sätt. 
 
Kerstin Larsson föreslås som personuppgiftsombud för Torsås kommun. 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden godkänner Kerstin Larsson som personuppgiftsombud för Torsås kommun. 
Kristina Strand, miljökontoret, utses som kontaktperson för miljönämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: Yvonne Nilsson, kansliavdelningen 


