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TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 2 av

§ 48
INFORMATION VINDKRAFT
Miljönämndens beslut
Noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Miljökontoret informerar om aktuella rättsfall m m inom vindkraftsområdet:
1. Vindkraft inom riksintresse, och utan stöd i översiktsplan, godtogs.
2. MD avslår överklagandet om Länsstyrelsens tillstånd till vindkraftverk i Skorrö.
3. Länsstyrelsens beslut att upphäva Byggnadsnämndens beslut om avslag verk, Ekelunda 2:6.
4. Kommunfullmäktiges beslut § 147/07 att göra Torsås till en fossilbränslefri kommun.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 3 av

§ 49
2006/mn0406
ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING.
VINDKRAFTVERK PÅ EKELUNDA 2:6.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden står fast vid tidigare beslut (2007-05-10 § 29) att godkänna verksamheten med
vissa försiktighetsmått.
Överklaganden från
xxxx har inkommit inom föreskriven tid,
xxxx har inkommit inom föreskriven tid,
Eolus Vind AB har inkommit inom föreskriven tid.
Ärendet lämnas därför till länsstyrelsen för prövning.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden behandlade ett anmälningsärende om vindkraft på Ekelunda 2:6 2007-05-10.
Miljönämnden godkände anmälan men förelade om ett antal försiktighetsmått rörande
uppförande, drift och avveckling av verksamheten. Två närboende samt ett vindkraftsföretag
med intresse i närliggande markområden i kommunen har inkommit med skriftliga överklagande
av miljönämndens beslut.
Jäv
Magnus Svensson (m) deltog ej i handläggning av detta ärende pga. jäv.

Bilagor:
Översiktsblad
Anmälan av vindkraftverk
Miljönämnden beslut 070510
Överklaganden, 3 st
Exp:
Länsstyrelsen i Kalmar län, Rättsenheten, 391 86 Kalmar
Kommunstyrelsen i Torsås (för kännedom, ej bilagor)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 4 av

§ 50
Dnr 2006/mn0450
GIRO VIND ENERGI AB, PÅBODA 8:7, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden står fast vid tidigare beslut (2007-05-10 § 31) att bordlägga ärendet.
Motivering utvecklas ytterligare i Leif Lindbergs (tp) skrivelse (se bilaga).
Överklagande från Giro Vind Energi AB har inkommit inom föreskriven tid, ärendet lämnas
därför till länsstyrelsen för prövning.
Yrkanden
1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplan revideras och
områdesbestämmelser tas fram avseende lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och
Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande, som utvecklas ytterligare i bilaga.
2. Gunnar Johnsson (c), miljönämnden ändrar beslut från 070510 § 31, att gå på miljökontorets
förslag till beslut att godkänna verksamheten med vissa försiktighetsmått.
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.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden behandlade ett anmälningsärende om vindkraft på Påboda 8:7 2007-05-10.
Verksamhetsutövaren (Giro Vind Energi AB) har inkommit med skriftligt överklagande av
miljönämndens beslut.
Jäv
Magnus Svensson (m) deltog ej i handläggning av detta ärende pga. jäv.

Bilagor:
Översiktsblad
Anmälan av vindkraftverk
Miljönämnden beslut 070510
Överklagande
Exp:
Länsstyrelsen i Kalmar län, Rättsenheten, 391 86 Kalmar
Kommunstyrelsen i Torsås (för kännedom, ej bilagor)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 5 av

§ 51
2006/mn0449
EOLUS VIND AB, PÅBODA 6:15, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET
C-ANLÄGGNING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden står fast vid tidigare beslut (2007-05-10 § 32) att bordlägga ärendet.
Motivering utvecklas ytterligare i Leif Lindbergs (tp) skrivelse (se bilaga).
Överklagande från Eolus Vind AB har inkommit inom föreskriven tid, ärendet lämnas därför till
länsstyrelsen för prövning.
Yrkanden
1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplan revideras och
områdesbestämmelser tas fram avseende lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och
Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande, som utvecklas ytterligare i bilaga.
2. Gunnar Johnsson (c), miljönämnden ändrar beslut från 070510 § 32, att gå på miljökontorets
förslag till beslut att godkänna verksamheten med vissa försiktighetsmått.
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.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden behandlade ett anmälningsärende om vindkraft på Påboda 6:15 2007-05-10.
Verksamhetsutövaren (Eolus Vind AB) har inkommit med skriftligt överklagande av
miljönämndens beslut.
Jäv
Magnus Svensson (m) deltog ej i handläggning av detta ärende pga. jäv.

Bilagor:
Översiktsblad
Anmälan av vindkraftverk
Miljönämnden beslut 070510
Överklagande
Exp:
Länsstyrelsen i Kalmar län, Rättsenheten, 391 86 Kalmar
Kommunstyrelsen i Torsås (för kännedom, ej bilagor)
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 6 av

§ 52
2007/mn0247
EOLUS VIND AB PÅBODA 1:7 ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET CANLÄGGNING
Miljönämndens beslut
Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplan revideras och områdesbestämmelser tas fram
avseende lokalisering av vindkraft. Motivering utvecklas ytterligare i Leif Lindbergs (tp) skrivelse
(se bilaga).
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
Yrkanden
1. Leif Lindberg (tp), ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplanen revideras och
områdesbestämmelser tas fram avseende lokalisering av vindkraft. Ann Ludvigsson (s) och
Sebina Masinovic (s) ansluter sig till Leif Lindbergs yrkande som utvecklas ytterligare i bilaga.
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) och Magnus Svensson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Miljökontorets förslag till beslut
Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-08-28 som i korthet innebär att
miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått.
Miljökontorets redovisning
Miljökontoret har i dagens protokoll § 48 redovisat rättsfall och expertreferat samt
kommunfullmäktiges beslut § 147/07, att göra Torsås till en fossilbränslefri kommun. Vid
föregående sammanträde (2007-05-10 §§ 30, 31, 32) redovisade tjänstemännen miljökontorets
inställning till bordläggning av likartade vindkraftsärenden.
Ärendebeskrivning
2006-12-04 inkom Eolus Vind AB med en anmälan av två vindkraftverk (gruppstation) (SNIkod: 40.1-6 C) på grannfastigheterna Påboda 1:7 och 1:8 i Torsås kommun. Bolaget har sedan
(2007-08-01) reviderat anmälan till att omfatta två större verk, båda på Påboda 1:7 (se detaljer
nedan).
2007-08-01 inkom Eolus Vind AB med en anmälan av en gruppstation vindkraftverk bestående
av två verk på fastigheten Påboda 1:7. Effekten blir max 3 MW per verk. Totalhöjd ca 142 m
(masthöjd max 100 meter samt rotordiameter max 85 meter).

Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 7 av

§ 52 forts
Av beräkningarna framgår bl.a. att
Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 475 meter (Påboda 1:8).
Ingen närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som överstiger 40 dB (A) vilket är
Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Påboda 1:10 (40,0 dB (A)). Ytterligare
två bostäder får påverkan över 39 dB (A).
• 10 kringliggande bostäder klarar teoretiskt 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 i de teoretiska beräkningarna). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad på
Påboda 1:10 att utsättas för (65 timmar 57 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 (”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 yttranden har inkommit från:
xxxx

Exp:
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 Hässleholm, Delgivningskvitto
Kommunstyrelsen, Torsås kommun
Byggnadsnämnden, Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 8 av

§ 53
2007/mn0237
KALMAR ENERGI FÖRSÄLJNING AB, GUNNARSTORP 6:1, ANMÄLAN AV
MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING
Miljönämndens beslut
Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplan revideras och områdesbestämmelser tas fram
avseende lokalisering av vindkraft. Motivering utvecklas ytterligare i Leif Lindbergs (tp) skrivelse
(se bilaga).
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 som utvecklas ytterligare i bilaga.
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) och Magnus Svensson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Miljökontorets förslag till beslut
Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-08-28 som i korthet innebär att
miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått.
Miljökontorets redovisning
Miljökontoret har i dagens protokoll § 48 redovisat rättsfall och expertreferat samt
kommunfullmäktiges beslut § 147/07, att göra Torsås till en fossilbränslefri kommun. Vid
föregående sammanträde (2007-05-10 §§ 30, 31, 32) redovisade tjänstemännen miljökontorets
inställning till bordläggning av likartade vindkraftsärenden.
Ärendebeskrivning
2007-07-05 inkom Kalmar Energi Försäljning AB med en anmälan av ett vindkraftverk på
fastigheten Gunnarstorp 6:1. Effekten blir max 1 MW. Totalhöjd ca 100 m (masthöjd max 73
meter samt rotordiameter max 60 meter).
Ett vindkraftverk med totalhöjd 100 meter (850 kW) finns sedan tidigare på fastigheten Kroka
3:11.
Parallellt med denna anmälan finns en anmälan från Giro Vind AB om ett likvärdigt
vindkraftverk på Kroka 3:11 (ett andra verk på den fastigheten). Beräkningar för skuggor och
buller har redovisats i samma handlingar (dvs för påverkan från totalt tre verk) och är de som
refereras nedan.
Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 9 av

§ 53 forts
Av beräkningarna framgår bl.a. att
• Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 403 meter (Åd 1:10).
• Ingen närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som överstiger 40 dB (A) vilket är
Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Kroka 1:11 (40,0 dB (A)).
• En närliggande bostad klarar teoretiskt 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 i de teoretiska beräkningarna). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet
kommer bostad på Åd 1:10 att utsättas för (41 timmar 20 min), ingen annan bostad
beräknas få mer än 30 timmar skuggning 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
(”Kroka 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) 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 yttranden har inkommit från:
xxxx

Exp:
Kalmar Energi Försäljning AB, Box 822, 391 28 Kalmar
Giro Vind Energi AB, Andgatan 14, 264 36 Klippan (för kännedom)
Kommunstyrelsen, Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 10 av

§ 54
2007/mn0256
GIRO VIND ENERGI AB, KROKA 3:11, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG
VERKSAMHET C-ANLÄGGNING
Miljönämndens beslut
Ärendet bordlägges i avvaktan på att översiktsplan revideras och områdesbestämmelser tas fram
avseende lokalisering av vindkraft. Motivering utvecklas ytterligare i Leif Lindbergs (tp) skrivelse
(se bilaga).
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 som utvecklas ytterligare i bilaga.
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) och Magnus Svensson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Miljökontorets förslag till beslut
Från miljökontoret föreligger ett förslag till beslut daterat 2007-08-28 som i korthet innebär att
miljönämnden godkänner anmäld verksamhet med ett antal förelagda försiktighetsmått.
Miljökontorets redovisning
Miljökontoret har i dagens protokoll § 48 redovisat rättsfall och expertreferat samt
kommunfullmäktiges beslut § 147/07, att göra Torsås till en fossilbränslefri kommun. Vid
föregående sammanträde (2007-05-10 §§ 30, 31, 32) redovisade tjänstemännen miljökontorets
inställning till bordläggning av likartade vindkraftsärenden.
Ärendebeskrivning
2007-07-05 inkom Giro Vind Energi AB med en anmälan av ett vindkraftverk på fastigheten
Kroka 3:11. Effekten blir max 1 MW. Totalhöjd ca 100 m (masthöjd max 73 meter samt
rotordiameter max 60 meter).
Ett vindkraftverk med totalhöjd 100 meter (850 kW) finns sedan tidigare på fastigheten Kroka
3:11.
Parallellt med denna anmälan finns en anmälan från Kalmar Energi AB om ett likvärdigt
vindkraftverk på Gunnarstorp 6:1. Beräkningar för skuggor och buller har redovisats i samma
handlingar (dvs för påverkan från totalt tre verk) och är de som refereras nedan.
Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 11 av

§ 54 forts
Av beräkningarna framgår bl.a. att
• Kortaste avstånd till bostad förväntas bli 431 meter (Kroka 1:11).
• Ingen närboende får enligt beräkningarna bullernivåer som överstiger 40 dB (A) vilket är
Naturvårdsverkets riktvärde. Störst påverkan erhålls på Kroka 1:11 (40,0 dB (A)).
• En närliggande bostad klarar teoretiskt 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 i de teoretiska beräkningarna). Flest skuggtimmar per år i värsta fallet kommer bostad
på Åd 1:10 att utsättas för (41 timmar 20 min), ingen annan bostad beräknas få mer än 30
timmar skuggning 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 (”Kroka 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) 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 yttranden har inkommit från:
xxxx

Exp:
Giro Vind Energi AB, Andgatan 14, 264 36 Klippan (delgivningskvitto)
Kalmar Energi Försäljning AB Att: Staffan Larsson, Box 822, 391 28 Kalmar (för kännedom)
Kommunstyrelsen, Torsås kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-09-04

Sid 12 av

§ 55
Information
Miljönämndens beslut
Punkterna: .
1. Behandlas på nämndens sammanträde den 13 september.
2, 3, 4, 6. Miljönämnden noterar informationen.
5. Miljöchef Jan Andersson får i uppdrag att presentera förslag till ärendets fortsatta handläggning
och kostnader förenat med detta.
Ärendebeskrivning
1. Miljönämndens ledamot Sebina Masinovic meddelar att hon avsäger sig uppdraget som
ordförande i Folkhälsorådet.
2. Jan Andersson meddelar att Annette Hanell har anställts som miljöinspektör. Hon börjar sin
anställning den 5 september.
3.Skubbebo 3:1. Nils Hansson anmälde enligt miljöbalken att uppföra vindkraftverk 2004.
Miljönämnden godkände anmälan med vissa försiktighetsmått. Försvaret stoppade dock
projektet. Nu har försvaret ändrat sig och verket kan sannolikt uppföras med i stort sett samma
förutsättningar som i ursprunglig anmälan. Ett beslut av miljönämnden att godkänna en
anmälningspliktig verksamhet är inte tidsbegränsat.
4. Påboda 3:26. Giro Vind Energi AB har anmält ett vindkraftverk inom ”vindkraftsområde
Påboda 1”. Där finns sedan tidigare anmälan om två verk (ett från Giro Vind Energi AB och ett
från Eolus Vind AB, båda bordlagda av miljönämnden). Det är sannolikt inte möjligt ur
miljö/hälsomässig aspekt att anlägga alla tre verk som just nu är anmälda inom området.
5. VA – Kvilla by. Kommunekolog Kerstin Ahlberg redogör för den Va-utredning som hon
gjorde i Kvilla 2002 och hennes bedömning att det inte finns möjlighet att anlägga enskilda
infiltrationsanläggningar i området. Kommunen bör överväga någon forma av kommunal
anslutninga av vatten och/eller avlopp. Jan Andersson redovisar VA-utredning Kvilla by, 2005,
gjord av Ramböll Sverige AB. Även denna utredning visar att det inte är möjligt att anlägga
enskilda anläggningar. Jan redovisar även de beslut som tagits av kommunen.
6. Miljöchef Jan Andersson informerar om budgetläget 2007 samt om utbildningsdag 2007-08-27
om mål och resultat (styrkort) för politiker och chefstjänstemän. Skall styrkort användas krävs att
varje nämnd avsätter dagar för enbart genomgång av styrkort. Tidsplanen för inlämnande av mål
skulle tas under övervägande enligt kommunchef Tommy Nyberg.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN
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§ 56
Delegationsärenden
Miljönämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista
Ärendebeskrivning
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga).
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