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Plats och tid Kommunkontoret 2007-10-17 kl 15.00-17.00 
  
Beslutande Ann Ludvigsson        s 
 Magnus Svensson      m 
 Gunnar Johnsson       c 
 Sebina Masinovic      s 
 Leif Lindberg            tp 
  
  
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Annika Persson Åberg, miljöinspektör, § 68 
 Kerstin Ahlberg, kommunekolog, § 77 
 Jan Andersson, miljöchef 
 Kristina Strand, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Leif Lindberg 
  
Justeringens  Kommunkontoret, 2007-10-25 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 68-78 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
  Ann Ludvigsson  
 Justerande  
  Leif Lindberg 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Miljönämnden   

Sammanträdesdatum 2007-10-17   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2007-10-25 Datum för anslags 
nedtagande 

2007-11-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Kristina Strand  
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§ 68         Dnr 07/mn0243 
GUNNARSTORP 6:2, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ENSKILD 
AVLOPPSANLÄGGNING 
 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden godkänner trekammarbrunn med infiltration på Gunnarstorp 6:2. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 25/7-2007 kom xxxxxxxx in med en ansökan om att få anlägga enskilt avlopp på 
fastigheten. Detta är en sjötomt som i dag har en enkel stuga utan vatten och el, denna ska 
ersättas med en ny med vatten och el indraget om han får ett godkännande från miljönämnden. 
xxxxxxx har ansökt om att få anlägga en infiltration ca 50 meter från kusten på fastigheten 
Gunnarstorp 6:1. Enligt de nya allmänna råden och vår zondragning skulle det krävas en högre 
reningsgrad men, huset ligger ensligt och marklutningen gör att infiltrationen hamnar relativt högt 
upp jämfört med vattenytan.  
Sökanden har gjort en siktanalys på infiltrationsmaterialet som visar att infiltrationskapaciteten är 
mycket god.  
 
 
 
 
Exp: 
xxxxxxxx
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§ 69         2007/mn0247 
EOLUS VIND AB, PÅBODA 1:7, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET  
C-ANLÄGGNING 
 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden står fast vid tidigare beslut (2007-09-04 § 52) att bordlägga ärendet.  
 
Överklagande från Eolus Vind AB har inkommit inom föreskriven tid, ärendet lämnas därför till 
länsstyrelsen för prövning. 
 
Yrkanden 

1. Leif Lindberg (tp), miljönämnden står fast vid sitt tidigare beslut (2007-09-04 § 52) att 
bordlägga ärendet 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 
 

2. Gunnar Johnsson (c), miljönämnden omprövar beslutet att bordlägga ärendet och godkänner 
verksamheten med de förelägganden om försiktighetsmått som föreslogs av miljökontoret vid 
ärendets behandling (2007-09-04 § 52). Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar 
Johnssons 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. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljönämnden behandlade ett anmälningsärende om vindkraft på Påboda 1:7 2007-09-04.  
Verksamhetsutövaren (Eolus Vind AB) har inkommit med skriftligt överklagande av 
miljönämndens beslut.  
 
 
 
Bilagor: 
Översiktsblad 
Anmälan av vindkraftverk 
Miljönämnden beslut 070904 
Överklagande 
 
 
 
Exp: 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Rättsenheten, 391 86 Kalmar 
Kommunstyrelsen i Torsås (för kännedom, ej bilagor) 
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§ 70                                                  2007/mn0237 samt 07/mn256 
Kalmar Energi Försäljning AB/Giro Vind Energi AB GUNNARSTORP 6:1 och 
KROKA 3:11, ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET C-ANLÄGGNING 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden står fast vid tidigare beslut (2007-09-04 § 53-54) att bordlägga ärendet.  
 
Överklagande från Kalmar Energi Försäljning AB och Giro Vind Energi AB har inkommit inom 
föreskriven tid, ärendet lämnas därför till länsstyrelsen för prövning. 
 
Yrkanden 
1. Leif Lindberg (tp), miljönämnden står fast vid sitt tidigare beslut (2007-09-04 § 52) att 

bordlägga ärendet 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. 

 
2. Gunnar Johnsson (c), miljönämnden omprövar beslutet att bordlägga ärendet och godkänner 

verksamheten med de förelägganden om försiktighetsmått som föreslogs av miljökontoret vid 
ärendets behandling (2007-09-04 § 52). Magnus Svensson (m) ansluter sig till Gunnar 
Johnssons 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. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljönämnden behandlade två anmälningsärenden om vindkraft (Gunnarstorp 6:1 resp. Kroka 
3:11) 2007-09-04. Verksamhetsutövaren (Kalmar Energi och Försäljning AB resp. Giro Vind 
Energi AB) har inkommit med skriftligt överklagande av miljönämndens beslut.  
 
Miljönämnden har hanterat ärendena som två separat (varsitt diarienummer) då det ursprungligen 
varit två olika verksamhetsutövare. Ur störningssynpunkt bör de två verken dock anses ha samma 
störningsområde och handläggningen bör därför ske ur ett helhetsperspektiv för de båda verken. 
Det finns dessutom redan ett driftsatt verk i området. Överklagan berör de båda ärendena i 
samma skrivelse. 
 
Forts 
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§ 70 forts 
 
Bilagor: 
Översiktsblad 
Anmälan av vindkraftverk 
Miljönämnden beslut 070904 § 53-54 
Överklagande 
 
Exp: 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Rättsenheten, 391 86 Kalmar 
Kalmar Energi o försäljning AB Att: Staffan Larsson Box 822, 391 28 Kalmar (för kännedom, ej 
bilagor) 
Giro Vind Energi AB Att: Jörgen Bjerknäs Andgatan 14, 264 36 Klippan (för kännedom, ej 
bilagor)  
Kommunstyrelsen i Torsås (för kännedom, ej bilagor) 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6  

Miljönämnden 2007-10-17                                             

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 71         Dnr 2007/mn0090 
KVILLA 5:41, EJ GENOMFÖRD KONTROLL AV OLJECISTERN 
 
 
Miljönämndens beslut  
Miljönämnden beslutar om utdömande av miljösanktionsavgift för överträdelse enligt miljöbalken 
30 kap 1 § och pkt 6.9.3 i bilagan till förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter för 
Persson, Ingvar (300419-2930) med beloppet 2000 kr. 
 
Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken verkställas 
såsom lagakraftvunnen dom. 
 
 
Ärendebeskrivning 
xxxxx bor på och äger på fastigheten Kvilla 5:41, Torsås kommun. På fastigheten finns en 
oljetank som inte besiktigats enligt gällande regelverk. Miljökontoret noterade tanken i mars 
månad 2007 och förelade då Ingvar att utföra besiktning eller skrota tanken. Bevis om någotdera 
alternativet skulle skickas till miljökontoret men xxxx har inte hörts av.  
 
Vid besök hos Ingvar 2007-05-29 fanns tanken kvar i drift men var ännu inte besiktigad enligt 
muntlig uppgift från xxxxxx. 
 
Enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift om 2000 kr 
betalas av den som inte besiktigar ”villatankar” med de intervall som anges i naturvårdsverkets 
föreskrift NFS 2003:24. 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. 
 
 
 
Beslutet kan överklagas till miljödomstolen, se bilaga. 

 

 
 
 
Exp: xxxxxxxxx 
  Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm 
 
 
 
Bilagor: 
Information, Hur man överklagar till miljödomstolen 
Information om betalning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap miljöbalken 
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§ 72         2007/mn0289 
ELÖVERKÄNSLIGAS FÖRENING -SKRIVELSE TILL MILJÖNÄMNDEN 
 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar följande svar på skrivelsen från Elöverkänsligas förening daterad  
2007-08-02. 
 
1. Miljöpolicy 

Kommunen har i dagsläget ingen antagen miljöpolicy. 
 

2. Register över sändare 
Miljönämnden har i dagsläget inget register 
 

3. MKB 
Miljönämnden begär inte in någon MKB. En anledning till detta är att miljönämnden inte 
med automatik får kännedom om etablering av sändare. Inte all miljöfarlig verksamhet är 
anmälnings/tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
 

4. Mätning och kompetens 
Bedömningen är att personalen på miljökontoret saknar specialkompetens för sådan mätning. 
 

5. Mätinstrument 
Enligt miljönämndens kännedom finns inga sådana instrument i kommunens ägo. 
 

6. Samarbete 
Det är svårt att uttala sig om intressent av bl.a. följande två orsaker 
• Prisbilden är inte känd 
• Närmaste tillsynsvägledande myndighet (länsstyrelsen), samt centrala myndigheter har 

inte gett särskilt mycket vägledning i hur kommunerna bör förhålla sig i dessa frågor. 
Därför är det inte klarlagt för miljönämnden i vilken omfattning nämnden bör involvera 
sig i mätningar. 
 

7. Informationsmöte 
Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Kommunfullmäktiges presidium. 

 
Ärendebeskrivning 
Elöverkänsligas förening har inkommit med skrivelse till miljönämnden i Torsås kommun. Brevet 
är föranlett av att medlemmarna i bl.a. Torsås kommun påverkas av det alltmer utbyggda trådlösa 
samhället och de signaler som används i denna kommunikation. 
 
Föreningen har ställt sju frågor till miljönämnden som bl.a. handlar om nämndens 
registerhållning, handläggningsrutiner samt mätningsmöjligheter på området.  
 
 
 
Exp: Elöverkänsligas förening, Kalmar län, c/o Gunilla Nyberg Oskarsson, Södra Mörhult, 590 
91 Hjorted 
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§ 73         07/mn0272 
ORGANISATION KRING FOLKHÄLSOARBETET – YTTRANDE TILL KSAU 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden anser att arbetet måste fokuseras på det stora problemet, att snarast tillsätta ett 
folkhälsoråd enligt tidigare framlagda förslag, se mn§ 57/07.  
En engagerad, välutbildad folkhälsosamordnare har vi, som är till för hela kommunen. Hennes 
organisatoriska tillhörighet är av underordnad betydelse, utan fungerande folkhälsoråd med mandat 
att besluta riskeras folkhälsoarbetet och bidraget från landstinget. 
Nämnden värnar om folkhälsoarbetet, då är folkhälsorådets tillsättning akut. 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Miljönämnden har i mn § 57/07 föreslagit ny organisation för folkhälsorådet. 
 

Kommunchef Tommy Nyberg föreslår enbart att organisera folkhälsosamordnaren under 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Exp: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

. 
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§ 74         Dnr 07/mn0302 
MILJÖNÄMNDEN TORSÅS KOMMUN HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 
 
 

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden noterar information och ger miljökontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med 
handikappolitisk handlingsplan och åtgärdsplan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nationella mål för handkappolitiken är: 
� En samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
� Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet. 
� Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. 

 
Det handkappolitiska arbetet ska särskilt inriktas på: 
• Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med 

funktionshinder. 
• Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder. 
• Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättning för självständighet och 

självbestämmande. 
 

Kristina Strand föredrar ärendet: 
 
Sedan våren 2007 har en arbetsgrupp arbetat med det handikappolitiska programmet. 
Representanter från alla kommunala förvaltningar/bolag och handikapporganisationerna deltar i 
arbetet. 
 
Ett förslag till handkappolitiskt program för Torsås kommun har tagits fram. 
 
Syftet med handlingsprogrammet är: 
• Att se till att man tar hänsyn till tillgänglighetsaspekten i all planering och upphandling 
• Att öka möjligheten till full delaktighet och jämlikhet 
• Att höja kommunens ambitionsnivå genom att ange var åtgärder behöver göras 
• Att öka kunskapen och medvetenheten hos kommunens personal om vilka krav som ställs för 

att få en god tillgänglighet och ett värdigt bemötande. 
 
I programmet ska finnas en handlingsplan som ska ingå i förvaltningarnas 
verksamhetsplanering. Projektgruppen förslår att respektive förvaltning  

• Upprättar en genomförandeplan som läggs in i den ekonomiska planeringen 
• Gör en beräkning av kostnaderna för åtgärderna och prioriterar genomförande i sin 

ekonomiska planering. 
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§ 75         2007/mn0304 
SAMMANTRÄDESTIDER 2008 
 
 

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. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Följande datum för miljönämndens sammanträden föreslås för år 2008: 
 
23 januari 
27 februari  
26 mars  
23 april  
21 maj  
18 juni  
10 september  
15 oktober  
12 november  
10december  
 
 
 
Övrigt 
Sammanträdena hålls i nya kommunhusets sammanträdesrum på 3:e våningen. 
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§ 76 
DELEGATIONSÄRENDEN ANMÄLES 
 
 
Miljönämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationslista 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsärenden redovisas (enligt bilaga). 
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§ 77 
INFORMATION 
 
Miljönämndens beslut 
 

1. Ingen erinran 
 

2-6. Informationen noteras.  
 
Ärendebeskrivning 

1. Kerstin Ahlberg redovisar att två våtmarker kommer att grävas under hösten på 
fastigheten Påboda 3:4 enl. tidigare planering. Kommunens kostnad kommer att uppgå till 
150 000 kronor för båda våtmarkerna.   

 
2. Jan Andersson informerar om aktuella budgetläget t.o.m september 07. 

 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 89/07 – att anlägga våtmark vid Österbro. 

 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 90/07 – årensningar. 

 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 86/07 – VA söder om Bergkvara. 

 
6. Kommunfullmäktiges beslut § 74/07 – Naturvårdsplan Torsås kommun. 
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§ 78 
Budget, taxor m.m. 2008 
 
Miljönämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 
 
2. Informationen noteras. 

 

3. Enligt förslag. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 

1. Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarligt 
verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att många verksamheter har klassats om. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder nu till seminarier ” Taxa inom 
miljöbalkens område” under senhösten om de aktuella förändringarna och om stödet till 
kommunerna. 
Arbetet med genomgång av förändringarna har påbörjats men SKL: s underlag bör 
avvaktas.  
Jan Andersson har efter samråd med ekonomichef Kent Frost begärt mer tid till att 
inkomma med förslag till taxor 2008. 
 

2. Förslag till investeringsbudget 2008 har inlämnats till ekonomichef Kent Frost. Jan 
Andersson redogör kortfattat för förslaget. 

 
3. Magnus Svensson (m) föreslår mot bakgrund av diskussionerna på miljönämndens 

informations- och styrkortsdag den 26 september -07 om inventering/handläggning av 
enskilda avlopp, regeringens kommande stöd tillarbetsområdet enskilda avlopp samt 
projekt kring förorenad mark, att tillsvidareanställa Annika Persson-Åberg från och med 
2008. 


