TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-02-01

Plats och tid

Kommunkontoret 2007-02-01 kl 13.00-16.30

Beslutande

Ann Ludvigsson
Magnus Svensson
Sebina Masinovic
Gunnar Johansson
Leif Lindberg
Sylvette Ludwig
Nils Gustling
Klern Bondesson
Tommy Pettersson

Övriga deltagande

Emma Ragnefors, miljöinspektör
Jan Andersson, miljöchef
Kristina Strand, sekreterare

Utses att justera

Leif Lindberg

Justeringens

Kommunkontoret 2007-02-08
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m ej tjg ers
Tp ej tjg ers

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 1-9

Kristina Strand
Ordförande

Ann Ludwigsson
Justerande

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

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2007-02-01

Datum för anslags
uppsättande

2007-02-09

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Kristina Strand

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-03-03
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Sid 2

§1
Ordföranden Ann Ludwigsson hälsar samtliga välkomna till mandatperiodens första
sammanträde.
Miljöchef Jan Andersson presenterar miljökontorets personal, fördelning av tjänster och
arbetsuppgifter.
Mona Magnusson, lönekontoret, informerar om ersättningar vid sammanträden, resor m m.
Kristina Strand, miljökontoret, informerar om miljönämndens reglemente,
delegationsordning, mail/internet, kallelse, föredragningslista, sekretess/jäv, närvaro/förhinder
m m.
Jan Andersson och Kristina Strand efterfrågar nämndens syn på
- ”stopptid” för inkomna ärenden till nämnden.
- ämnesområden uppdelad på nämndens ledamöter.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att ”stopptid” för inkomna ärenden som ska behandlas av nämnden
ska vara åtta dagar innan miljönämndens sammanträde. Inkoma ärenden kan dock tas upp i
nämnden för beslut om samtliga ledmöter är eniga.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sid 3

§2
Sammanträdestider 2007
Följande datum för miljönämndens sammanträden föreslås för år 2007:
22 februari
20 mars
26 april
24 maj
19 juni
13 september
17 oktober
22 november
12 december
Yrkanden
1. Sebina Masinovic (s): Yrkar datum enligt förslag med början kl 14.00 max till kl 17.00.
2. Leif Lindberg (Tp): Yrkar datum enligt förslag med början kl 15.00 max till kl 18.00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet
med Leif Lindbergs yrkande.

Miljönämndens beslut
Miljönämndens sammanträden hålls datum enligt förslag med början kl 15.00 och max till kl
18.00.
Beredningsmöte med ordförande och vice ordförande hålls tisdagen veckan innan.

Övrigt
Sammanträdena hålls i nya kommunhusets sammanträdesrum på 3:e våningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sid 4

§3
Revisionsrapport
Kommunernas revisorer i Borgholm, Torsås, Mönsterås och Oskarshamn har gett komrev
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra granskning av miljötillsynen
i det fyra kommunerna. Kommunens revisorer har översänt upprättad revisionsrapport till
miljönämnden för beaktande och eventuell åtgärd.
Per Sturesson från Öhrlings revisionsbyrå och Holger Axelsson, kommunens revisor, har
inbjudits till dagens sammanträde för redovisning av rapporten.
Miljönämndens beslut
Ordföranden Ann Ludwigsson tackar för genomgången. Nämnden beslutar att vid ett extra
insatt sammanträde i mars 2007, i samband med att tillsynsplan för miljönämnden antas,
beakta vad som framkommer av rapporten samt nämndens visioner och planer för kommande
mandat period.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§4
2006/mn0406
Svensson, Pär, Ekelunda 2:6 anmälan av miljöfarlig verksamhet c-anläggning
Ärendebeskrivning
2006-11-17 inkom Pär Svensson med en anmälan av ett vindkraftverk (SNI-kod: 40.1-6 C) på
fastigheten Ekelunda 2:6 i Torsås kommun. Då vissa uppgifter saknades begärdes en
komplettering som inkom 2006-12-14.
Vindkraftverket har en tornhöjd på max 74 m och en rotordiameter på max 52 m. Effekten på
verket blir max 1 MW.
Buller, skuggor och avstånd
Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar.
Beräkningarna är gjorda för ett verk med navhöjden 74 meter. Av bullerberäkningarna
framgår bl.a. att
• Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 474 meter (Påboda 3:19).
• Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket
är Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 3:19 (39 dB (A)),
därefter Påboda 7:6 och Ekelunda 3:8 (37.7 dB (A)). Resterande bostäder påverkas med
mindre än 37 dB (A).
• Alla kringliggande bostäder klarar det rekommenderade värdet på maximalt 8 timmars
skuggtid per år (vilket motsvarar ca 30 timmar per år som worst case, d v s i värsta fallet).
Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad på Påboda 3:19 att utsättas för (22
timmar 17 min), därefter Ekelunda 3:8 (8 tim 33 min), Påboda 7:6 (8 timmar 31 minuter)
och Påboda 3:22 (8 timmar och 18 minuter). Resterande närboende får skuggpåverkan med
mindre än 7 timmar per år eller ingen skuggpåverkan 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.
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. Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst
case beräkningen.

Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 4 forts
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, och som givits möjlighet att
lämna synpunkter.
Negativa synpunkter på planerad verksamhet har inkommit genom två telefonsamtal
Sven Abrahamsson på Påboda 7:6 ringer 2006-12-18 och meddelar att han är mycket negativ
till vindkraftverket och inte alls önskar ha det så nära sin bostad. Hans bostad ligger precis vid
vägen där det brusar och om vindkraftverket byggs kommer det att hamna på den lugna västra
sidan av hans hus. Abrahamsson menar att det blir högt ljud överallt vid hans fastighet.
Dessutom förstör det hans utsikt mot väster.
Bertil Alexandersson på Påboda 9:52 ringer 2006-12-20 och anger att han är mycket negativ
till vindkraftverket. Han anser att det förfular landskapet och är orolig för bullret. Dessutom
rider de sina hästar ca 25 meter från verket och han tror att verket med sitt buller och
skuggorna kommer att medföra att hästarna blir skrämda.
Pär Svensson har haft möjlighet att bemöta dessa två yttranden men inte inkommit med något
svar.
Även länsstyrelsen har haft möjlighet att yttra sig över anmälan. De har dock inte kontaktat
miljökontoret.
Miljönämndens beslut
Ärendet bordläggs tills vidare. Miljönämnden ska ta kontakt med byggnadsnämnden för att
föra en diskussion om planering för vindkraft. För att framöver kunna ta beslut gällande
vindkraft bör tillägget till översiktsplanen, gällande lämpliga placeringar av vindkraft,
uppdateras så att mer tydliga riktlinjer finns för var och hur verken placeras bäst.

Exp:
Pär Svensson, Påboda 502, 385 90 Söderåkra Delgivningskvitto

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 07/mn033

Folkhälsorådet är ett nätverk av olika yrkesgrupper som arbetar för folkhälsan i hela
kommunen. Organisatoriskt har det under en längre tid tillhört miljönämnd/miljökontor med
ordförandeskap och sekreterare/folkhälsosamordnare. Miljönämnden har 2006 beslutat
fortsätta med folkhälsoråd och rekrytera särskild folkhälsosamordnare 0,5.
Ett folkhälsoråd och en folkhälsosamordnare i varje kommun stöds av Folkhälsocentrum,
Landstinget i Kalmar län i syfte att nå visionen ”H-län – Hälsolänet för ett friskare, tryggare
och rikare liv”.
Ordföranden i folkhälsorådet Sten Bondesson (c) har 070131 slutgiltigt meddelat till
miljöchefen att han inte fortsätter som ordförande.

Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att Sebine Masinovic, ordinarie ledamot i miljönämnden, blir
ordförande i folkhälsorådet.

Exp: Miljöchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§6
Dnr 07/mn0034
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll – remiss
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll har sänts ut på
remiss. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till Djurskyddsmyndigheten senast den 1
mars 2007.

Miljönämndens beslut
Miljönämnden ger nämndens ledamot Magnus Svensson (m) tillsammans med miljöinspektör
Solveig Eriksson i uppdrag att svara på remissen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§7
Information
1. Ekonomi, besparingar.
Jan Andersson redovisar miljönämndens driftbudget 2007 antagen av kommunfullmäktige
2006-12-18.
Kommunfullmäktige har i samma beslut tagit beslut om sparbeting på 3.5 Mkr.
Kommunchef Tommy Nyberg har uppdraget att tillsammans med ledningsgruppen
föreslå besparingar inom respektive nämnd, kommunschefens fördelningsförslag är BUN
2.0 Mkr, Socialnämnden 1,0 Mkr, Kommunalteknik 0,5 Mkr, Kulturnämnden 0,25 Mkr och
Miljönämnden 0,15 Mkr.
Förvaltningscheferna skall endast informera nämnd och fackliga företrädare om sitt förslag
samt beskriva konsekvenserna.
Jan Andersson redovisar kortfattat sina tankar om att inte längre erbjuda gratis
”barnvattenprover” och radonundersökningar, slopa VA_bidrag samt öka vissa intäkter.
Beskrivning av konsekvenser är ej klar!
2. Jan Andersson förmedlar lite erfarenhet och rutiner från tidigare mandatperioder så att
kommande mandatperiod kan bli så bra som möjligt.
Miljönämndens beslut
1. Nämnden ej beredd lämna synpunkter nu, önskar fortsatt information vid
extrasammanträdet 8/2.
2. Informationen noteras.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§8
Delgivning
Samrådsyttrande angående kabeldragning i Ekaryd och i Ekelunda, Torsås kommun.
Länsstyrelsens beslut om Tillstånd till grävning för bredband i Kalmar län.
Miljöprövningsdelegationens (Länsstyrelsens) beslut om tillstånd enligt miljöbalken till att få
uppföra och driva ett vindkraftverk på fastigheten Skorrö 3:1 att drivas som en gruppstation
ihop med befintligt verk på fastigheten Susekulla 1:3 i Torsås kommun, Kalmar län.
Information om Projekt Om Farligt Avfall inom Miljösamverkan sydost som genomfördes
under 2006. En broschyr om kort information om projektresultatet delades ut.
Miljönämndens beslut
Noterar informationen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§9
Kurser, konferenser
Kursen En dag hur du förbereder och följer upp kommunala sammanträden 2007-01-15.

Miljönämndens beslut
Ann Ludwigsson och Magnus Svensson deltar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

