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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25-33 

 Mari Bäckström  

 Ordförande 

  

 Jonni Harrius (KD)  

 Justerare 

  

 Per-Arne Hagby (C)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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Protokoll från sammanträde 2019-03-18 
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Datum då tillkännagivandet 
publicerades 2019-03-22 
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§ 25 Dnr 2019/00009  

Fastställelse av föredragningslista 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.      

 

----- 
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§ 26 Dnr 2018/00105 427 

Tillsyn enligt miljöbalken av vindkraftverk på fastig-
heten Stora Krokek 2:6 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § och med 

hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalkens försiktighetsmått förelägga 

Krokek Vind AB, organisationsnummer 556751-5290, att vidta 

följande åtgärder:  

 

1. Kontroll av ljudnivå genom en emissionsmätning på vindkraftverket 

på fastigheten Stora Krokek 2:6. Metoden som används vid kontroll 

av ljudnivå ska rekommenderas av Naturvårdsverket. Kontrollen ska 

ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  

2. Utifrån resultatet i emissionsmätningen beräkna den ekvivalenta ljud-

nivån vid fastigheterna   och  

. Beräkningarna ska ske vid tomtgräns (ej fastighets-

gräns).  

Utredningen ska redovisas skriftligen till miljö- och byggnämnden 

senast 31 augusti 2019. 

 

 Miljöchefen ges delegation att förelägga Krokek Vind AB att in-

komma med en detaljerad redogörelse över driftstoppen under 2018 

för skuggautomatiken på fastigheterna  och  

 efter att förslag till beslut har kommunicerats med 

verksamhetsutövaren. Redogörelsen ska specifikt visa för varje 

fastighet vad som gjorts för att klara riktvärdena för skuggning samt 

hur skuggautomatiken fungerar, under vilka förutsättningar den 

stannar verket.  

Utredningen ska redovisas skriftligen till miljö- och byggnämnden 

senast 30 april 2019.  
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Jäv 

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

ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Vindkraftverket på Stora Krokek 2:6 beviljades bygglov 2007-09-25 och 

uppfördes därefter. På grund av ett formaliafel blev bygglovet upphävt både 

av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen och ärendet återförvisades 

för fortsatt handläggning till miljö- och byggnämnden. Nämnden beviljade 

åter bygglov 2015-12-21. 

 

2009-10-21 och 2009-11-16 inkom klagomål på bullerstörning från vind-

kraftverket. Tidigare har verket varit föremål för granskning både från miljö-

enheten, miljö- och byggnämnden i Ödeshögs kommun samt av Läns-

styrelsen i Östergötland och även av åklagare. 

 

I samband med att miljö- och byggnämnden fullföljt handläggningen av 

bygglovsärendet 2015 påbörjade miljöenheten tillsyn av verket efter klago-

mål från fastighetsägare och boende på fastigheterna  och 

. I tillsynsrapporten gör miljöenheten, utifrån inkommet 

material, bedömningen att verksamheten följer de uppsatta försiktighetskrav 

som ställs på verksamheten. 

 

2016-03-23 fattade miljöenheten två delegationsbeslut om att avskriva 

klagomålen från fastighetsägarna till  och  

gällande skuggningar och buller från vindkraftverket. Dessa beslut över-

klagades till länsstyrelsen som 2018-06-26 upphävde kommunens beslut och 

återlämnade ärendena till kommunen för vidare handläggning. Detta beslut 

överklagades i sin tur av verksamhetsutövare Krokek Vind AB till mark- och 

miljödomstolen som 2018-11-01 avvisade överklagandet. Även detta beslut 

överklagades av Krokek Vind AB till mark- och miljööverdomstolen som 

2019-01-28 valde att inte ge prövningstillstånd och därmed fastställdes 

mark- och miljödomstolens dom och ärendet återförvisades till kommunen 

för vidare handläggning. 

 

Miljöenhetens bedömning 

Länsstyrelsen Östergötland anser i sitt beslut 2018-06-26, dnr: 505-4175-16, 

att miljö- och byggnämnden bör klargöra om fastställda försiktighetsmått 

uppfylls.  
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Avseende klagomål på buller anser länsstyrelsen att det saknas underlag som 

tydligt visar att det säkerställts att 40 dBA kan innehållas vid bostäderna. I 

handläggningen av ärendet framgår inte heller skuggningspåverkan på 

fastigheten . 

 

Tidigare ljudmätningar och beräkningar som skett 2010 var riktade mot fas-

tigheten . Vid dessa beräkningar framkom att fastigheten 

utsattes för ljudnivåer över riktvärdena och justeringar av verket gjordes. En 

uppföljande ljudmätning utfördes 2011 och då uppfylldes riktvärdena för 

buller. För att säkerställa att riktvärdena fortfarande uppfylls bedömer miljö- 

och byggnämnden att nya beräkningar behöver utföras utifrån den nya 

ljudmätningen.  

 

Utifrån länsstyrelsens bedömning sammantaget med inlämnat material i form 

av filmer och anteckningar på skuggningar gör miljöenheten bedömningen att 

verksamhetsutövaren Krokek Vind AB behöver inkomma med underlag för 

miljöenhetens fortsätta utredning av klagomålsärendet.   

 

Lagstiftning 

Enligt 2 kap § 2 miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 

hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

 

I 2 kap § 3 står det att alla ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa och miljön.  

 

Enligt 2 kap § 8 i samma kapitel ska den som orsakat en olägenhet för miljön 

ansvara till dess olägenheten upphört. Även skyldighet att ersätta olägenheten 

kan uppkomma.  

 

Enligt 26 kap § 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar 

och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 

 

I 26 kap § 22 samma kapitel framgår att tillsynsmyndighet kan förelägga 

verksamhetsutövare att utföra undersökning. 
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Avgift 

Enligt ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskydds-

lagens bestämmelser” antagen av kommunfullmäktige den 7 mars 2016, § 3 

tas en timavgift ut om klagomål bedöms som befogade, obefogade klagomål 

är avgiftsfria.  

 

Kommunicering 

Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren i enlighet 

med förvaltningslagen (2017:900) § 25.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonni Harrius (KD) med bifall av Anders Karlsson (S): Kontroll av ljudnivå 

ska genomföras enligt förvaltningens förslag och redovisas senast den 31 

augusti 2019 men redogörelse gällande skuggautomatiken ska redovisas 

senast 30 april 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-11 

Förslag till beslut 2019-03-12 

 

Hur man överklagar 

Se bilaga. 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Krokek Vind AB + mb 

Sakägare  + mb 

Sakägare  + mb 

Sakägare  + mb 

MR 2016-11 
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§ 27 Dnr 2019/00011 026 

Delegering av förtroendevaldas arbetsmiljöansvar 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Delegera arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är en stor organisation med chefer i flera nivåer. Det är därför 

obligatoriskt att det finns en skriftlig fördelning och ett tydliggörande hur 

ansvarsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ser ut. Då miljö- och bygg-

nämnden har en ny ordförande är det därför av stor vikt att ny delegation 

sker. 

Syftet är att tydliggöra roller och uppgifter i arbetsmiljön. Tydliggörandet av 

roller gör att kommunen kan hålla en hög kvalitet samt ge en bättre trivsel 

hos de anställda. Ett bra arbetsmiljöarbete ger också förutsättningar för ökad 

effektivitet och produktivitet med sänkta kostnader i verksamheten. Detta i 

sin tur bidrar till ökad motivation och minskad frånvaro.  

Arbetsmiljölagens ändamål är att förbygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Som arbetsgivare är det ett 

av de mest centrala ansvarområden att ombesörja att organisationen har en 

god arbetsmiljö. 

Arbetet innebär att på ett systematiskt sätt planera, styra och kontrollera så 

att arbetsmiljön blir tillfredställande för alla på arbetsplatsen.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-13 

Skriften från Sveriges kommuner och landsting ”Så klarar du arbetsmiljö-

ansvaret” 

Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljöplan 

Färdiga delegationer att skriva under   
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----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 28 Dnr 2019/00025 003 

Delgivning - Reviderat huvudreglemente för Ödeshögs 
kommun 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-04, § 3 Revidering av 

huvudreglemente för nämnderna i Ödeshögs kommun.      

 

----- 
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§ 29 Dnr 2019/00026 049 

Delgivning - Översyn av vilka effektiviseringar och 
besparingar som är möjliga att genomföra under 2019 

Följande delges: 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-02-13, § 37 Uppdrag från 

kommunfullmäktige – Översyn av vilka effektiviseringar och besparingar 

som är möjliga att genomföra under 2019. 

 

Ordförande och förvaltningschef informerar från budgetberedningsdagar 

som hölls i början av mars. 

Besparings- och effektiviseringar kommer att krävas inför 2020. Alla 

nämnder ska se över sina möjligheter att spara och effektivisera. 

 

----- 
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§ 30 Dnr 2019/00007 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

 Bodag kommer att anordnas den 4 maj kl 10-14 med syfte att 

marknadsföra kommunen som boplats. 

 Information på hemsidan, www.odeshog.se samt sociala medier, att 

söka bygglov i god tid innan semestertider. 

 Miljöinspektör anställd visstid till årets slut.  

 

----- 
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§ 31 Dnr 2019/00006 109 

Delgivningar 

Följande delges: 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2019-03-08 i överklagat ärende om 

strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten .  

 

----- 
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§ 32 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 daterade 2019-03-12  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-12 

Utdrag från verksamhetssystem 2019-03-12   

 

----- 
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§ 33 Dnr 2019/00003 009 

Kurser och konferenser 

Utbildningarna ”PBL för förtroendevalda” och ”Utbildning för miljö-

nämndspolitiker” genomförs den 21 och 28 mars 2019. Utbildningarna är två 

heldagar som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och genom-

förs som webbsändningar på kommunkontoret.     

 

----- 

 

 




