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Plats och tid Kommunkontoret 2007-05-10 kl 14.00-18.00 
  
Beslutande Ann Ludvigsson         s 
 Sebina Masinovic       s 
 Leif Lindberg              tp 
 Magnus Svensson       m 
 Gunnar Johnsson         c 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Mikael Nilsson, miljöinspektör §§ 28-32 
 Annika Persson Åberg, miljöinspektör §§ 34-37 
 Solveig Eriksson, miljöinspektör § 33 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog § 38 
 Jan Andersson miljöchef/sekreterare 
  
  
Utses att justera Magnus Svensson, Sebina Masinovic § 29 
  
Justeringens  Kommunkontoret 2007-05-30 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 28- 39 
  Jan Andersson  
 Ordförande   
  Ann Ludvigsson  
 Justerande  
  Magnus Svensson    Sebina Masinovic § 29 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2007-05-10   
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-05-30 Datum för anslags 

nedtagande 2007-06-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Jan Andersson  
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§ 28         2007/mn0152 
PK-ÄGG AB, KVILLA 1:8, MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar döma ut miljösanktionsavgift för överträdelse enligt miljöbalken 30 kap  
1 § och pkt 2.2.1 i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter för PK-ÄGG AB (org.nr. 
556533-8034) med beloppet 1000 kr. Överträdelsen har bestått i att föreskriven miljörapport för 
verksamhetsåret 2006 ej lämnats in till miljönämnden i tid. 
 
Avgiften ska betalas till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (sänds ut av 
kammarkollegiet) senast 35 dagar efter delfåendet av detta beslut. 
Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken verkställas 
såsom en lagakraftvunnen dom. 
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga 
 
Ärendebeskrivning 
PK-ÄGG AB driver djurhållning på fastigheten KVILLA 1:8. Anläggningen är tillståndspliktig 
och har beteckningen B i bilagan till förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  
 
Enligt naturvårdsverkets föreskrifter 2000:13 ska en miljörapport lämnas in senast tre månader 
efter utgången av det kalenderår som miljörapporten avser dvs rapporten för 2006 skulle lämnats 
in senast 2007-03-31. Miljörapporten för 2006 kom in till Miljönämnden 2007-04-13. 
 
Enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift om 1000 kr 
betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet med miljöprövningsnivå B ej 
lämnar in miljörapporten i tid. Miljönämnden 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 
PK-ägg AB har getts tillfälle att yttra sig över underlaget men har inte inkommit med något 
yttrande. 
 
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. 
 
 
Exp: 
PK-Ägg AB, Kvilla 123, 385 91 Torsås (delgivningskvitto) (inkl. informationsblad om betalning) 
Kammarkollegiet (inkl. försättsblad samt kopia på delgivningskvitto) 
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§ 29          2006/mn0406 
…, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar i enlighet med miljökontorets förslag till beslut.  
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Miljökontorets förslag till beslut 
Miljönämnden anser inte att verksamheten strider mot 1 kap 1 § miljöbalken.  
Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 2-6 §§ och 26 kap 9 § miljöbalken …, följande 
försiktighetsmått vid anläggande, drift och avveckling av aktuell verksamhet: 
 
1. Allmänt 
Utöver vad som regleras i följande punkter ska verksamhetsutövaren anlägga samt bedriva 
verksamheten i enlighet med anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt i ärendet angett eller 
åtagit sig.   
 
2. Placering 
Verket ska uppföras på i anmälan angiven koordinat (x 1515655 y 6254430). Smärre justeringar 
(av t.ex. anläggningstekniska skäl) kan eventuellt accepteras efter samråd med miljönämnden. 
 
3. Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier 
Farligt avfall och miljöfarliga kemikalier ska lagras i utrymmen som ska vara försedda med tak. 
Underlagen ska vara täta, invallade och avloppslösa. Invallningen för flytande farligt avfall och 
flytande miljöfarliga kemikalier ska rymma största behållarens volym samt tio procent av övriga 
behållares sammanlagda volym. 
 
4. Anläggningsarbeten 
Vid anläggandet skall försiktighet iakttas vid val av upplagsplatser och i samband med schaktning, 
så att naturmark, stenmurar och andra landskapselement inte skadas. Återställning till 
ursprungligt skick bör ske i möjligaste mån. 
 
5. Buller 
Buller från verksamheten får som riktvärde a) och mätt som ekvivalent ljudnivå (Leq) vid 
närliggande bostäder ej överskrida 40 dB (A). Undantag från detta får ske efter medgivande av 
tillsynsmyndigheten vad avser anläggningsarbeten och liknande som behöver genomföras inom 
verksamheten och som är av tillfällig karaktär. 
 

a) Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids skall föranleda att verksamhetsutövaren 
vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas. 

 
Om hörbara impulsljud eller hörbara tonkomponenter förekommer skall angivna värden 
sänkas med 5 dB(A). 

 
 
Forts 
 
 
§ 29 forts 
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6. Skuggningar 
Den faktiska skuggtiden över bostad och tillhörande störningskänslig del av tomt får inte 
överskrida åtta timmar per år. Vindkraftverket skall utrustas så att det finns möjlighet för verket 
att tillfälligt stanna vid överskridande. 
 
7. Kontroll 
Verksamhetsutövaren skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljö (26 kap 19 § MB) samt i övrigt iaktta 
vad som sägs i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
 
8. Upphörande av verksamhet 
Vid upphörandet av verksamheten skall platsen återställas. Detta ska ske i samråd med 
miljönämnden. Verksamheten ska anses ha upphört om kommersiell elproduktion, under en 12-
månadersperiod, bedrivits under mindre än 5 % av totalt tillgänglig drifttid. 
 
Miljönämnden erinrar om att beslutet endast berör verksamheten ur miljöbalkens perspektiv. 
Ytterligare tillstånd och medgivanden kan krävas från andra myndigheter, instanser och sakägare. 
 
Miljönämnden har i dagsläget inget övrigt att erinra. 
 
 
Miljökontorets redovisning 
Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att 
bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens 
sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med 
avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. 
Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en 
översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.  
 
Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund 
för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.  
 
 
Ärendebeskrivning 
2006-11-17 inkom … 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  
 
 
 
Forts 
 
§ 29 forts 
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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.  
 
Yttrande 
Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna) har sänts ut till länsstyrelsen 
samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerat verk, och som givits möjlighet 
att lämna synpunkter. 
 
Negativa synpunkter på planerad verksamhet har inkommit genom två telefonsamtal 
… 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. … 
menar att det blir högt ljud överallt vid hans fastighet. Dessutom förstör det hans utsikt mot 
väster. 
… 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. 
 
… har haft möjlighet att bemöta dessa två yttranden men inte inkommit med något svar.  
 
 
Forts 
 
 
 
 
 
§ 29 forts 
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Tidigare beslut 
Miljönämnden beslut 070201: 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.   
 
Avgift 
För handläggning av anmälan gäller taxa beslutad av kommunfullmäktige. För aktuell verksamhet 
är beloppet 2400 kr. Därefter tas en årlig tillsynsavgift ut. Avgifter faktureras separat. 
 
Jäv 
Magnus Svensson (m) deltog ej i handläggningen av detta ärende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
…, 385 90 Söderåkra Delgivningskvitto 
…, 646 30 Gnesta Delgivningskvitto 
…, 385 90 Söderåkra Delgivningskvitto 
Övriga fastighetsägare inom 1000 meters radie från planerat verk (lösbrev) 
Kommunstyrelsen, Torsås kommun 
Länsstyrelsen i Kalmar Län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar 
Länsstyrelsen i Kalmar Län, Kulturmiljövård, 391 86 Kalmar 
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§ 30         06/mn0432 
EOLUS VIND AB, PÅBODA 1:7 och PÅBODA 1:8, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING 
 
 
Miljönämndens beslut 
Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Yrkanden 
1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende 

lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif 
Lindbergs yrkande. 

2. Gunnar Johnsson (c), ärendet avgörs vid dagens sammanträde och enligt miljökontorets 
förslag till beslut. Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar Jonssons yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet 
med Leif Lindbergs förslag. 
 
Reservation 
Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Miljökontorets förslag till beslut 
Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-05-03 som i korthet innebär att 
miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått. 
 
Miljökontorets redovisning 
Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att 
bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens 
sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med 
avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. 
Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en 
översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.  
 
Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund 
för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.  
 
Ärendebeskrivning 
2006-12-04 inkom Eolus Vind AB med en anmälan av två vindkraftverk (gruppstation) (SNI-
kod: 40.1-6 C) på grannfastigheterna Påboda 1:7 och 1:8 i Torsås kommun.  
 
Respektive verk har en tornhöjd på max 73 m och en rotordiameter på max 52 m. Effekten på 
verken blir max 1 MW vardera.  
 
 
 
Forts 
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§ 30 forts 
 
Buller, skuggor och avstånd 
Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar. Beräkningarna är 
gjorda för ett verk med navhöjden 73 meter. Av bullerberäkningarna framgår bl.a. att  
 
Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 415 meter (Påboda 1:8:). 
Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är 
Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 1:8 (38,6 dB (A)). Resterande 
bostäder påverkas med mindre än 37 dB (A).  
 
Alla kringliggande bostäder förutom Påboda 4:17 och Påboda 2:21 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 4:17 
att utsättas för (34 timmar 35 min), därefter Påboda 2:21 (32 tim 40 min). Resterande närboende 
får skuggpåverkan med mindre än 25 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. Den 
planerade gruppstationen ligger inom ett sådant område (”Kroka 2”). 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. Dessutom finns inga skugghinder i form av träd eller byggnader med i beräkningen. 
Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.  
 
 
Yttrande 
Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna) har sänts ut till länsstyrelsen 
samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerad gruppstation, och som givits 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Negativa synpunkter på planerad verksamhet har inkommit från några olika sakägare: 
 
-… (Påboda 4:17) befarar bullerstörningar, försämrad utsikt skuggor/ljusflimmer samt försämrat 
fastighetsvärde. 
 
-…, (Påboda 1:18) samt … (Påboda 2:23) befarar störningar på TV-mottagningen. 
 
- … (Kroka 4:12) befarar försämrad utsikt samt försämrat fastighetsvärde. 
 
 
 
Forts 
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§ 30 forts 
 
- … (Kroka 9:1) bedömer det som olämpligt att placera dessa verken söder om hennes fastighet 
då det redan finns verk norr om fastigheten. De bör placeras på en sida om fastigheten samt i 
mindre grupper med hänsyn till påverkan för de boende och landskapsbilden. 
 
- … (Påboda 2:21) har erfarenhet av vindkraftverk i Falkenberg och kan där ej sitta utomhus 
sommartid. 
 
Eolus Vind AB har haft bemött de inkomna synpunkterna med bl.a. följande argument: 
TV-störningar är sällsynta men ska i förekommande fall åtgärdas av verksamhetsutövaren. 
Skuggpåverkan som kan överskrida rekommenderade tider kan åtgärdas med att verken 
programmeras enligt ett sk ”skuggoptimeringsprogram”. Påverkan på landskapsbilden är 
ofrånkomlig men all elproduktion ger olika nackdelar t.ex. dagbrott för kolbrytning eller 
vattenkraftsdammar. Eolus påminner om det planeringsmål om 10 TWh vindkraft till 2015 som 
antagits av regeringen. För att uppnå målet behövs alla lämpliga områden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm, Delgivningskvitto 
Kommunstyrelsen, Torsås kommun 
Byggnadsnämnden, Torsås kommun 
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§ 31         2006/mn0450 
GIROVIND ENERGI AB, PÅBODA 8:7, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING 
 
Miljönämndens beslut 
Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Yrkanden 
1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende 

lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif 
Lindbergs yrkande. 

2. Gunnar Johnsson (c), ärendet avgörs vid dagens sammanträde och enligt miljökontorets 
förslag till beslut. Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar Jonssons yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet 
med Leif Lindbergs förslag. 
 
Reservation 
Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Miljökontorets förslag till beslut 
Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-05-03 som i korthet innebär att 
miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått. 
 
Miljökontorets redovisning 
Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att 
bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens 
sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med 
avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. 
Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en 
översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.  
 
Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund 
för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.  
 
Ärendebeskrivning 
2006-12-19 inkom Girovind Energi AB med en anmälan av ett vindkraftverk med effekt max 0,8 
eller 2 MW. Efter diskussioner med miljökontoret och Eolus Vind AB som planerar ett verk på 
grannfastigheten har anmälan justerats så att Girovind AB´s verk flyttas ca 100 meter nordost 
från ursprunglig plats samt ”uppgraderas” till ett likadant verk som Eolus planerar (Fabrikat 
Enercon modell E82 med navhöjd 98 meter och rotordiameter 82 meter). Ändringen av platsen 
för verket medför att verket kommer närmare verket som planeras på grannfastigheten dvs de 
kommer tätare ihop.   
 
Forts 
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§ 31 forts 
 
 
Buller, skuggor och avstånd 
Eolus vind AB har utfört beräkningar avseende buller och skuggningar. Beräkningarna är 
gjorda för en gruppstation om två verk med vardera navhöjden 98 meter, rotordiameter 82 
meter och effekt 2 MW (dvs för ett verk på Påboda 8:7 samt ett på grannfastigheten 
Påboda 6:15 vilket är ett separat ärende med en annan verksamhetsutövare). Läget på det 
andra verket är enligt de mest gynnsamma beräkningarna (det som sammanfattas nedan) x 
1516855 och y 6254115.  
 
Av beräkningarna framgår bl.a. att  
Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 462 meter (Påboda 2:15). 
Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är 
Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 8:9 (39,6 dB (A)). Ytterligare fyra 
bostäder får påverkan över 39 dB (A). Ytterligare 14 bostäder får påverkan i intervallet från 38,0 
t.om. 39,0 dB(A).  
18 kringliggande bostäder klarar inte 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 2:15 att utsättas för (58 timmar 17 
min), Ytterligare två fastigheter får mer påverkan än 50 timmar per år. 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. Den 
planerade gruppstationen ligger inom ett sådant område (”Påboda 1”). 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. Dessutom finns inga skugghinder i form av träd eller byggnader med i beräkningen. 
Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.  
 
 
Yttrande 
Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna (OBS De ursprungliga 
handlingarna från 2006-12-19 samt ursprungliga handlingar från ärendet på Påboda 6:15)) har 
sänts ut till länsstyrelsen samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerad 
gruppstation, och som givits möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Negativa synpunkter på planerad verksamhet (gruppstation med två verk) har inkommit från 
några olika sakägare: 
 
- … (stuga 239) ringer och anger att hon inte tycker om det planerade verket, hon är rädd för 
bullret och om det kommer att bli fler verk i framtiden kan det bli stora problem med att de ihop 
ger höga bullervärden. 
 
Forts 
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§ 31 forts 
 
- … på (Ludensbo 2:4) ringer och meddelar att han är negativ till vindkraftverket och ej vill att 
det skall uppföras. 
 
- … (Ragnabo 4:21) befarar försämrad landskapsbild och bullerbesvär 
 
- …, (stuga 205), befarar att ljudnvån mm kan bli störande och irritera eller bli orsak till 
försäljning. 
 
- … (Påboda 5:14) ringer och anger att han är generellt är positiv till vindkraftverk men inte på 
den planerade platsen. Han tycker att det ligger alldeles för nära bebyggelse och är orolig för 
bullret och skuggorna som verket kan medföra. Är även orolig för om det kan få honom att flytta 
och om värdet på fastigheten skulle gå ned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Giro Vind AB, Andgatan 14, 264 36 Klippan, Delgivningskvitto 
Kommunstyrelsen, Torsås kommun 
Byggnadsnämnden, Torsås kommun
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§ 32          2006/mn0449 
EOLUS VIND AB, PÅBODA 6:15, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-
ANLÄGGNING 
 
Miljönämndens beslut 
Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende lokalisering av vindkraft. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 
 
Yrkanden 
1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras avseende 

lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif 
Lindbergs yrkande. 

2. Gunnar Johnsson (c), ärendet avgörs vid dagens sammanträde och enligt miljökontorets 
förslag till beslut. Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar Jonssons yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet 
med Leif Lindbergs förslag. 
 
Reservation 
Gunnar Johnsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Miljökontorets förslag till beslut 
Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-05-03 som i korthet innebär att 
miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått. 
 
Miljökontorets redovisning 
Miljökontorets tjänstemän redovisade vid sammanträdet att ärendets handläggningstid riskerar att 
bli otillfredsställande lång om inte beslut att godkänna eller avslå anmälan tas vid dagens 
sammanträde. Bordläggning får endast ske under kortare tider. Att revidera översiktsplan med 
avseende på vindkraftens lokalisering kan antas ta minst sex månader, troligen längre. 
Kommunstyrelsen har nyligen inlämnat ansökan om statliga medel för att ta fram en 
översiktsplan (alt. revidera befintlig plan) avseende lokalisering av vindkraft.  
 
Rättsfall på området indikerar att avsaknad av översiktsplan (där vindkraft berörs) inte är grund 
för att avslå anläggande av vindkraftsanläggningar.  
 
Ärendebeskrivning 
2006-12-19 inkom Eolus Vind AB med en anmälan av ett vindkraftverk med effekt max 1 MW 
och totalhöjd ca 100 m. En komplettering/ändring av anmälan inkom 2007-04-17 och av denna 
framgår att Eolus Vind AB anmäler ett verk med effekten 2 MW och totalhöjd på 139 meter 
(navhöjd 98 meter, rotordiameter 82 meter) (SNI-kod: 40.1-6 C) på fastigheten Påboda 6:15 i 
Torsås kommun. Platsen för verket är också ändrad något så att avstånd till närmsta bostadshus 
har ökat.  
 
 
Forts 
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 § 32 forts 
 
Buller, skuggor och avstånd 
Sökanden har till anmälan bifogat beräkningar avseende buller och skuggningar. Beräkningarna 
är gjorda för en gruppstation om två verk med vardera navhöjden 98 meter, rotordiameter 
82 meter och effekt 2 MW (dvs även för ett verk på grannfastigheten Påboda 8:7 vilket är 
ett separat ärende med en annan verksamhetsutövare). Läget på det andra verket är enligt de 
mest gynnsamma beräkningarna (det som sammanfattas nedan) x 1516855 och y 6253605.  
 
Av beräkningarna framgår bl.a. att  
Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 462 meter (Påboda 2:15). 
Samtliga närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som understiger 40 dB (A) vilket är 
Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 8:9 (39,6 dB (A)). Ytterligare fyra 
bostäder får påverkan över 39 dB (A). Ytterligare 14 bostäder får påverkan i intervallet från 38,0 
t.om. 39,0 dB(A).  
18 kringliggande bostäder klarar inte 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 2:15 att utsättas för (58 timmar 17 
min), Ytterligare två fastigheter får mer påverkan än 50 timmar per år. 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. Den 
planerade gruppstationen ligger inom ett sådant område (”Påboda 1”). 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. Dessutom finns inga skugghinder i form av träd eller byggnader med i beräkningen. 
Den faktiska skuggtiden blir med rådande klimat ca en tredjedel av worst case beräkningen.  
 
 
Yttrande 
Ärendet (i form av kopior på ett urval av anmälningshandlingarna (OBS De ursprungliga 
handlingarna från 2006-12-19 samt ursprungliga handlingar från ärendet på Påboda 8:7)) har 
sänts ut till länsstyrelsen samt fastighetsägare inom en radie på ca 1000 meter från planerad 
gruppstation, och som givits möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Negativa synpunkter på planerad verksamhet (gruppstation med två verk) har inkommit från 
några olika sakägare: 
 
- Fastighetsägare på Påboda 2:15, 4:19, 6:11, 7:10 6:14, 8:10 4:20, 7:6, 7:9 och 2:15 har i en 
gemensam skrivelse kritiserat att lägga ut verk på en rad från Kroka till Bergkvara istället för att 
samla verk i en grupp vid befintligt Kroka-verk. Avståndet till bebyggelse är för litet och 
ljudnivåerna har för små marginaler. Dessutom befaras minskat fastighetsvärde. 
 
Forts 
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§ 32 forts 
 
- …, stuga 205, befarar att ljudnvån mm kan bli störande och irritera eller bli orsak till försäljning. 
 
- …, Påboda 2:23 anser att underlaget ger ett amatörmässigt intryck och anser att bygglov för 
verksamheten inte bör beviljas. 
 
 
Eolus Vind AB har haft bemött de inkomna synpunkterna med bl.a. följande argument: 
Skuggpåverkan som kan överskrida rekommenderade tider kan åtgärdas med att verken 
programmeras enligt ett sk ”skuggoptimeringsprogram”. Påverkan på landskapsbilden är 
ofrånkomlig men all elproduktion ger olika nackdelar t.ex. dagbrott för kolbrytning eller 
vattenkraftsdammar. Eolus påminner om det planeringsmål om 10 TWh vindkraft till 2015 som 
antagits av regeringen. För att uppnå målet behövs alla lämpliga områden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: 
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm,  Delgivningskvitto  
Kommunstyrelsen, Torsås kommun 
Byggnadsnämnden, Torsås kommun 
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§ 33         2007/mn0174 
SKRIVELSE TILL MILJÖNÄMNDEN, ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT TILLSTÅND 
FÖR KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL, SAMT LAGRING AV FODER  
 
Miljönämndens beslut 
Nämnden beslutar att bekämpningsmedel får användas på samma villkor som tidigare. 
 Lagring av foder i s.k. limpor får göras under förutsättning att de läggs på tät mark och i samråd 
med tillsynsmyndigheten. Tillståndet gäller i högst två år 2007-08, då ev. utbyggnadsplaner tas 
fram. I samband med utbyggnad ska ensilagefack byggas. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förlängt tillstånd för kemiska bekämpningsmedel på Gummebo 
reservvattenskyddsområde har inkommet från … Gummebo , … Gummebo , … Mulatorp samt 
… Laduryd. 
Nämnden har i tidigare beslut gett tillstånd för användning av bekämpningsmedel på 
vattenskyddsområdet. Plan för besprutning har upprättats i samråd med Kjell Danelius, ansvarig 
för sprutkurserna på länsstyrelsen, och tillställts miljönämnden. 
I samma skrivelse har … och … ansökt om att få lägga ensilagelimpor på området. 
Då … har ansökt om förprövning för att utöka antalet tjurar från 110 till 380 så  behövs mer 
foder, idag läggs limporna på Ingabo och det kräver mycket tid och långa transporter.  
Det blir nämndens sak att behandla djurhållningen eftersom djurantalet blir > 100 DE men 
< 200 DE (djurenheter). 
Om en utbyggnad blir aktuell så kommer ensilagefack att byggas på Gummebo 2:38 men 
investeringen kan inte göras om utbyggnaden inte blir av. I … fall så finns fack byggda för 
ensilage så endast om skörden blir större än beräknat kommer limpor att behöva anläggas. … har 
för avsikt att bygga fler ensilagefack men har ingen möjlighet till årets skörd.  
 
 
 
 
 
 
 
Exp: …., Gummebo, 385 40 Bergkvara  

…, Gummebo, 385 40 Bergkvara 
…, Laduryd, 385 98 Bergkvara 
…, Mulatorp, 385 94 Bergkvara 
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§ 34         Dnr 07/mn0188 
AVLOPPSANLÄGGNING JÄRNSIDA 1:61, 1:128 - UTFÖRD UTAN TILLSTÅND - 
ANSÖKAN INLÄMNAD I EFTERHAND. 
 
Miljönämndens beslut 
Ej bevilja tillstånd till BDT-avlopp med infiltration på grund av att nämnden måste se hela 
fritidsområdet som en enhet ur VA-synpunkt och enskilda lösningar är ej möjliga med hänsyn till 
att det är en tätbebyggelse samt med hänsyn till i ärendebeskrivningen redovisade problem. En 
gemensam VA-lösning är nödvändig för fritidsområdet. 
 
Frågan om miljösanktionsavgift tas upp vid ett kommande sammanträde. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljökontoret har 2007-04-20 uppmärksammats på att avloppsanläggning utfördes på Järnsida 
1:61 och 1:128. En ny avloppsanläggning med slamavskiljare, pumpbrunn och infiltration har 
anlagts. 
Ägare: …, 590 13 Boxholm 
 
Ägaren har kontaktats och 2007-05-08 har ansökan om tillstånd inkommit. Ansökan har 
kompletterats med en särskild skrivelse ”Angående tillståndsprövning…..” daterad 2007-05-06. 
Ägaren har erbjudits deltaga vid nämndens sammanträde men avböjt på grund av tidsbrist.  
 
För området gäller enligt ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom 
Torsås kommun” Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:78, antagna senast 2 november 
2005. Enligt dessa föreskrifter krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta avloppsanordningar 
för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom bl.a. fritidshusområdet Järnsida. Denna bestämmelse 
har varit oförändrad sedan lokal hälsoskyddsföreskrifter infördes 1 oktober 1985. 
 
På fastigheten (fritidshus f.d. nr 56) finns ingen tidigare inlämnad ansökan/anmälan om VA 
registrerad. 
 
Fastigheten är belägen: 

• i ett tätbebyggt planlagt fritidshusområde med 102 fritidshus med en stor andel bristfälliga 
avlopp 

• i ett område med i huvudsak låglänt mark, föga lämplig för infiltration, nära hav och 
badstrand 

• området har ursprungligen en byggnadsplan från 1962 som innehåller restriktioner kring 
avlopp 

 
 
Vid ett sammanträffande i augusti 2006 på plats i Järnsida har miljöchef Jan Andersson 
informerat … om miljönämndens syn på VA-frågorna på fritidshusområdena i allmänhet och 
Järnsida i synnerhet, att enskilda avloppsanläggningar ej beviljas i avvaktan på en gemensam 
lösning. 
 
Anvisningar hur man överklagar bifogas 
 
Exp: Sökanden 
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   § 35          Dnr 07/mn189 
FRITIDSHUS S KÄRR 1:40, FÖRFRÅGAN ENSKILT AVLOPP 
 
Miljönämndens beslut 
 
Vid nybyggnad krävs en ny sluten tank för allt avloppsvatten till dess anslutning till gemensam 
avloppsanläggning sker. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten S Kärr 1:40 har drabbats av högvatten i januari 2007 och man har varit tvungen att 
riva ut inredningen i huset. 
 
Ägare: … 
   … 
   386 31 Färjestaden 
 
Med hänsyn till den sega gemensamma VA-frågan ställer ägaren frågan till miljönämnden om 
nämndens syn på befintligt va är olika om huset renoveras eller ett helt nytt hus byggs. 
 
 
 
 
 
Exp:  
Sökanden 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
Exp: …, 386 31 Färjestaden 
         Byggnadsnämnden 
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§ 36 
TILLÄGG DELEGATION ENSKILDA AVLOPP  
 
Miljönämndens beslut 
 
Enligt förslag. 
 
Ärende beskrivning 
Delegationsordning för miljönämnden är antagen mn 2003-06-12 § 61. 
 
Miljöchef Jan Andersson föreslår att miljöinspektör Annika Persson Åberg får rätt att besluta 
enligt § 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.(SFS 1998:899) under de 
villkor som anges i delegationsordningen. 
 
 
 
 
 
Exp:  
Annika Persson Åberg 
Arbetspärm 
Jan Andersson 
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37         Dnr2006/mn0382 
Överklagan enskilt avlopp – BAIF, Skällenäs 2:12 
 
Miljönämndens beslut 
 
Överklagandet översändes till länsstyrelsen för vidare handläggning 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bergkvara Allmänna Idrottsförening överklagar genom ordförande Kent Johansson föreläggandet 
att senast den 1 september 2007 anlagt en anordning som kan förväntas uppnå vissa 
funktionskrav. Bakgrunden är allvarliga brister i befintligt avlopp. 
Överklagan har inkommit i tid. 
Nämnden vidhåller tidigare beslut. 
 
. 
 
 
 
Exp: 
Länsstyrelsens rättsenhet (alla handlingar) 
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§ 38        
ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 Miljönämndens beslut 
 
1. Enligt förslag. 
 
2,3 Informationen noteras. 
 
 
Ärendebeskrivning 
1. Kommunekolog Kerstin Ahlberg redogör för miljökontorets yttrande angående 

Vattenmyndighetens, Arbetsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009.  
 
2.   Leif Lindberg (tp) anser att VA-Kvilla ska tas upp vid kommande sammanträde och  
   kommenterar VA-möte Garpen. 
 
3.   Nästa sammanträde 24 maj flyttas fram, nytt datum beslutas av presidiet. 
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§ 39 
DELEGATIONSÄRENDEN 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
 
 


