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Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Jonni Harrius (KD), ordförande 
Anders Karlsson (S), vice ordförande 
Mattias Petersson (KD) 
Ulf Lundstedt (C), ersättare för Per-Arne Hagby (C) 
Mikael Eriksson (SD) 

Övriga närvarande Jonny Stålknapp (KD), ej tjänstgörande ersättare, jäv § 126-127 
Conny Collberg (S), ej tjänstgörande ersättare 
Stig Widell (M), ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstepersoner Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef 
Charlotte Hallin, miljöchef 
Mari Bäckström, nämndsekreterare 
Niklas Odeheim, teknisk chef, § 128 
 

Justerare Mattias Petersson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2019-12-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 122-130 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Jonni Harrius (KD)  

 Justerare 

  

 Mattias Petersson (KD)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Miljö- och byggnämnden 

Protokoll från sammanträde 2019-12-16 

Datum då protokollet justerades 2019-12-19 

Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2019-12-20 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 2020-01-12 

Förvaring av protokollet Protokollet finns tillgängligt på Kommunkontoret, Stora Torget 3 i Ödeshög 
 

Underskrift 

  

 Mari Bäckström  
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§ 122 Dnr 2019/00009  

Fastställelse av föredragningslista 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.  

 

----- 
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§ 123 Dnr 2019/00065 041 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 - Miljö- 
och byggnämnden 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämndens planeringsdirektiv 2020 med plan för 

2021-2022 antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styr-

dokumentet för Ödeshögs kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Kommunfullmäktige har fastställt de yttre begränsningarna, målen och de 

kritiska kvalitetsfaktorerna för nämndernas budgetarbete genom beslut om 

planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. Styrdokumentet innehåller 

bland annat planeringsförutsättningar, vision, mål, kritiska kvalitetsfaktorer 

samt direktiv och ekonomiska ramar för 2020. –KF 2019-11-18, § 105 

Nämnderna ska därefter utifrån den tilldelade budgeten anta sina respektive 

planeringsdirektiv under december månad. 

Kommunfullmäktige har 2019-12-09 beslutat att lägga ned kultur- och fri-

tidsnämnden och flytta över dess frågor till miljö- och byggnämnden, samt 

ändra nämndens namn till samhällsbyggnadsnämnden. 

Med anledning av detta kommer planeringsdirektivet att behöva ses över och 

anpassas efter de nya förutsättningarna under början av 2020.  

Beslutsunderlag 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 för miljö- och 

byggnämnden 

Tjänsteskrivelse 2019-12-12   

 

----- 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 124 Dnr 2019/00125 026 

Redovisning/utvärdering av arbetsmiljöarbetet 2019 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Redovisningen av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

genomförda arbetsmiljöarbete för år 2019 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivaren ska årligen tillsammans med arbetsplatsombud/skyddsombud 

göra en skriftlig uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-

ningens syfte är att ta reda på hur arbetsmiljöarbetet fungerat under det 

senaste året och om alla planerade arbetsmiljöåtgärder är genomförda och 

har fått avsedd effekt. 

Enligt årsplaneringen ska uppföljningen vara slutförd under oktober månad 

och behandlas av samverkansgruppen och övergripande samverkansgrupp i 

november månad.  

I december månad ska förvaltningschef och verksamhetschefer redovisa 

arbetsmiljöarbetet i nämnderna. En kommungemensam blankettmall för 

uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet finns.  

Beslutsunderlag 

Ifylld blankett - uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet, år 2019 

Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Administrativa enheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 125 Dnr 2019/00128 002 

Delegationsordning miljöenheten 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Med stöd av 6 kap. 37-39 §§ samt 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, att i 

redovisade ärenden/ärendegrupper i delegationsordningen för miljö-

enheten, delegera beslutanderätt till däri angivna delegater. 

2. Miljöenhetens tidigare delegationsordning med beslutsdatum 

2011-03-07 upphävs.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande delegationsordning för miljöenheten antogs av miljö- och bygg-

nämnden 2011-03-07, § 28.  

2019-12-14 träder en ny kontrollförordning ikraft gällande livsmedelstillsyn. 

För att kunna genomföra en effektiv och rättssäker tillsyn krävs att delega-

tionsförordningen ändras innan årsskiftet.   

Vid genomgång konstaterades att även andra lagstiftningar ändrats sedan 

förra delegationsordningens antagande varav en genomlysning skett gällande 

hela dokumentet.  

Det nya förslaget till delegationsordning utgår ifrån den tidigare delegations-

ordningen men med uppdaterade laghänvisningar och utökning av delegation 

vid enklare ärendetyper.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordningen daterad 2011-03-07 

Reviderad delegationsordning daterad 2019-12-07   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Berörda delegater 
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§ 126 Dnr 2018/00105 427 

Tillsyn enligt miljöbalken av vindkraftverk på fastig-
heten  (skuggor) 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Ärende om skuggningsklagomål gällande vindkraftverket på fastig-

heten  avslutas. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jonny Stålknapp (KD) i handläggningen i detta 

ärende.    

Sammanfattning av ärendet 

Klagomål gällande skuggningar från vindkraftverket på rubricerad fastighet 

har inkommit till Ödeshögs kommun. Verket har även tidigare varit föremål 

för granskning gällande skuggor. Skuggavstängningsautomatik har efter 

driftsättning av verket monterats i efterhand gentemot fastigheten  

. 

Miljöenheten utövade tillsyn på vindkraftverket i början av 2016 och kon-

trollerade då hur verksamheten efterlever de lagar och försiktighetsmått som 

finns. Miljöenheten bedömde att försiktighetsmåtten gällande skuggningar 

och buller uppfylldes. Miljö- och byggnämnden beslutade att avskriva kla-

gomålsärendet utan åtgärd 23 mars 2016. Beslutet överklagades av de kla-

gande i ärendet och 26 juni 2018 upphävde Länsstyrelsen i Östergötland 

nämndens beslut och återlämnade ärendet till kommunen för vidare hand-

läggning.  

För att verket inte ska överstiga uppställda gränsvärden för skuggning har 

försiktighetsmått fastställts. Rörliga skuggningar från verket får inte över-

stiga 8 timmar per år på störningskänslig plats enligt gällande försiktighets-

mått.   

Miljö- och byggnämnden beslutade 22 mars 2019 att förelägga verksamhets-

utövaren att inkomma med uppgifter kring skuggautomatikens funktion samt 

en detaljerad redogörelse över driftstoppen under 2018.  
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Fastighetsägaren till  har till nämnden lämnat in doku-

mentation i form av anteckningar och filmer över skuggpåverkan på fastig-

heten.  

Miljö- och byggnämnden beslutade 27 maj 2019, efter samråd med båda 

parter, att förelägga verksamhetsutövare att aktivera skuggautomatik för fas-

tigheterna . Beslutet har vunnit laga kraft och 

skuggautomatiken har varit aktiv för ovan nämnda fastigheter från och med 

13 juli 2019.  

Bedömning 

Verksamheten som i detta fall utgörs av ett vindkraftverk på 99,5 meter är att 

hänföra till en så kallad C-verksamhet enligt 21 kap. 15§ Miljöprövnings-

förordningen. Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet. 

Enligt beräknad skuggpåverkan på fastigheterna  

kommer fastigheterna inte få rörliga skuggor vid störningskänslig plats i mer 

än 8 h/år. Material inlämnat från en av de klagande visar att skuggningar 

skett vid flertalet tillfällen vilket upplevs som störande.  

Enligt överenskommelse mellan de klagande och verksamhetsutövaren har 

skuggautomatik installerats och avstängning sker i enlighet med beslut, dnr: 

MR 2016-11, beslutat 2019-05-27. 

Enligt driftdata har skuggavstängningsautomatiken stängt ner verket vid 22 

gånger tillfällen under perioden 13 juli och 31 juli 2019. Miljö- och bygg-

nämnden bedömer att riktvärdena i försiktighetsmåttet gällande skuggning 

inte överskrids och därmed avslutas ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-10 

Hur man överklagar 

Se bilaga 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

 

 

 

 

MR 2016-11 
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§ 127 Dnr 2019/00132  

Tillsyn enligt miljöbalken av vindkraftverk på fastig-
heten  (buller) 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Ärende om bullerklagomål gällande vindkraftverket på fastigheten 

 utan ytterligare handläggning. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jonny Stålknapp (KD) i handläggningen i detta 

ärende.     

Sammanfattning av ärendet 

Klagomål gällande buller från vindkraftverket på rubricerad fastighet har 

inkommit till Ödeshögs kommun. Miljöenheten utövade tillsyn på vindkraft-

verket i början av 2016 och kontrollerade då hur verksamheten efterlever de 

lagar och försiktighetsmått som finns. Bland annat får verkets effektuttag 

inte överskrida 700 kWh utifrån tidigare fattade nämndbeslut. 

Miljöenheten bedömde att försiktighetsmåtten gällande skuggningar och 

buller uppfylldes. Miljö- och byggnämnden beslutade att avskriva 

klagomålsärendet utan åtgärd 23 mars 2016.  

Beslutet överklagades av fastighetsägaren på  och fastig-

hetsägaren samt boende på . Länsstyrelsen i Östergötland 

upphävde 26 juni 2018 nämndens beslut och återlämnade ärendet till kom-

munen för vidare handläggning.  

Miljö- och byggnämnden beslutade 18 mars 2019 att förelägga verksamhets-

utövaren att utföra en ljudemissionsmätning och en ljudemissionsberäkning. 

Mätningen utfördes 2 maj 2019 av Akustikkonsulten i Sverige AB och uti-

från den har en ljudberäkning utförts. Mätningen har utförts i enlighet med 

svensk standard IEC 61400-11 edt. 2.1 och beräkningarna har utförts i 

Nord2000, i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer.  

Ljudberäkningen har utförts gentemot de klagandes fastigheter  

. 
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Nämnden beslutade att även fastigheten  skulle innefattas 

av ljudberäkningen då ljudnivån beräknats vid denna fastighet vid tidigare 

ljudmätning.  

Resultat 

Utförd mätning visar på en ljudeffektnivå på 101,9 dB(A) vid en vindhastig-

het på 9 m/sekund. Beräkningen utifrån den ljudeffektsnivån är gjord vid 

tomtgräns på de klagandes fastigheter  

i enlighet med mätprogrammet och fastställde en ljudnivå på 35 dB(A). 

Bedömning 

Verksamheten som i detta fall utgörs av ett vindkraftverk på 99,5 meter är att 

hänföra till en så kallad C-verksamhet enligt 21 kap. 15 § Miljöprövnings-

förordningen. Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet. 

Enligt 26 kap. 1§ MB ska tillsynen säkerställa syftet med balken och före-

skrifter som har meddelats med stöd av den. I 9 § samma kapitel anges att en 

tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande och förbud som behövs i ett 

enskilt fall. Mer ingripande åtgärder är vad som behövs i det enskilda fallet 

får inte tillgripas.  

Såväl mätning som beräkning av ljud har utförts av ett ackrediterat företag, 

Akustikkonsulten Sverige AB, och utförts enligt de standarder som finns och 

som föreskrivs av Naturvårdsverket. 

De beräkningarna och mätningar som utförts för vindkraftverket visar att den 

ekvivalenta ljudnivån vid tomtgräns på de klagandes fastigheter 

 ligger på 35 dB(A). Miljöenheten bedömer att 

bullret från vindkraftverket medför en ljudnivå som inte överstiger gällande 

beslut och att klagomålet därför ska avvisas utan vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-10 

Hur man överklagar 

Se bilaga 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 
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MR 2016-11 
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§ 128 Dnr 2019/00007 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

Ny teknisk chef anställd sedan 2019-11-28, Niklas Odeheim. Niklas 

presenterar sig för nämnden.  

 

----- 
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§ 129 Dnr 2019/00005 002 

Anmälan av delegationsbeslut för miljö- och bygg-
nämnden 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt 

fastställd delegationsordning. 

Delegationsbesluten redovisas enligt följande: 

Utdrag från verksamhetssystem innefattande delegationsbeslut under tiden 

2019-11-05—2019-12-02.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-05 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 130 Dnr 2019/00019 007 

Delgivning - Överläggning med kommunrevisionen 
2019 

Följande delges: 

Miljö- och byggnämndens svar på kommunrevisionens frågor inför över-

läggning 2019-11-21.  

 

----- 

 

 




