JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-11

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30 - 17.50

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M), l :e vice ordf.
LeifCarlsson (M)§ 108, kl.l3.30- 16.30
Carl-GustafDybeck (M) ersättare för Leif Carlsson kl.l6.30-17.50 §§ 109-115
Susanne Wismen (KD), ordförande
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
Elisabeth Fransson Malm (S)
RolfWennerhag (S), 2:e vice ordförande
Anders Gustafsson (S)
Johan Thmman (S) ersättare för Susanna Claesson (S)
Frida Edman ersättare för Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Jan Birgersson (M)
Beme Lorefors (KD)
Rune Hultkvist (L)
EmmaÖz(S)
Bjöm Svensson (SD)

Utses att justera

Marcus Aronsson (SD)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping: 2016-11-17, kl. 08 .00

Underskrifter

Hanna Säterskog, trafikavdelningen SBK § 115
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
Anders Hansson, administrativ chef§ 11 O
Monica Ryttman, inspektör § l 08
Andreas Bengtsson, inspektör § l 08
David Melle, inspektör § 115
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare
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Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum får sammanträdet

2016-11-10

Datum får anslags uppsättande 2016-11-17

Datum får anslags nedtagande

20 16-12-09

Förvaringsplats får protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret, Junepmten, Västra Storgatan 16, Jönköping
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§ 108

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan for
fotbollsarena på del av fastigheten Torpa 2:1 Jönköpings kommun
Mhn 2016: 3517
Sammanfattning
Detaljplanen ska möjliggöra spel i Allsvenskan med de förutsättningar som
krävs. Placeringen av arenan anges inte i samrådshandling då det pågår en
rad olika utredningar för att kunna fastställa lämpligt alternativ. Om det blir
på den södra eller norra delen av planområdet ska anges i nästa skede. Enligt
planbestämmelserna ska hela planområdet kunna användas för idrottsplats och
rekreationsområde. I dagsläget är den södra delen avstängd för allmänheten
med en inofficiell mountain cykelbana som skulle kunna få en mer formell status.
Planen ska även ge plats åt J-södras befintliga ungdomsverksamhet och Torpa
FF:s verksamhet.
Söder omTabergsån ligger rester av den s.k. Hagadeponin och norr om Tabergsån den s.k. Gräshags deponin. Oavsett om det byggs en arena eller inte
måste Jönköpings kommun vidta åtgärder för båda deponierna. Det kan t. ex.
handla om täckning av deponin.
Beslutsunderlag
-Samrådshandlingar
-Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-10-27.
-Föreläggande med stöd av miljöbalken att utföra recipient- och grundvattenprovprovtagning i Tabergs ån invid Hagadeponin och Gräshagsdeponin samt ta fram
en åtgärdsutredning inom fastigheterna Råslätts Haga 2:1, Råslätts Haga 3 :l,
Simsholmen 1:1, och Torpa 2: l i Jönköpings kommun; Dmi § 176 daterat 2016-04-20
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan över del av
fastigheten Torpa 2: l, Jönköpings kommun:
- När nödvändiga efterbehandlingsåtgärder vidtagits är planområdet lämpligt för
lek och idrottsplats samt naturmark men inte för bostäder.
Jönköpings kommun behöver redovisa en åtgärdsutredning. Åtgärdsutredningen
ska ta hänsyn till risk for exponering av ytliga markföroreningar, risk för
spridning av förorening till Tabergs ån och grundvattnet samt risk för deponi gas.
Jönköpings kommun behöver redovisa en utredning med avseende på deponi gas,
främst där byggnader kommer att placeras men även för att bedöma nödvändiga
åtgärder för avledning av gas.
Byggherren behöver redovisa utredning av masshantering inför byggnationen.
För att möjliggöra åtgärder som minskar spridning av föroreningar till Tabergs ån
bör planområdets utbredning norr om Tabergs ån utvidgas så att plangränsen går
längst strandlinjen.
Anmälan om efterbehandlingsåtgärder ska lämnas in i god tid till miljö- och
hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet.
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sluttäckning och/eller andra åtgärder ska utfåras oavsett om det blir en arena eller
inte. Det ingår i de krav som miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer på alla nedlagda
hushållsdeponier där risken bedöms som stor till mycket stor.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-11-10
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fårslag men med
ett fårtydligande av fårsta strecksatsen.

Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan
över del av fastigheten Torpa 2:1, lönköpings kommun:
Nödvändiga efterbehandlingsåtgärder ska vidtas och utformas så
att planområdet blir lämpligt för lek och idrottsplats, samt all
natmmark i enlighet med gällande krav. Området är inte lämpligt
för boende i någon form.
lönköpings kommun behöver redovisa en åtgärdsutredning.
Åtgärdsutredningen ska ta hänsyn till risk for exponering av ytliga
markföroreningar, risk för spridning av förorening tillTabergs ån
och grundvattnet samt risk för deponi gas.
lönköpings kommun behöver redovisa en utredning med avseende
på deponi gas, främst där byggnader kommer att placeras men även
för att bedöma nödvändiga åtgärder för avledning av gas.
Bygghenen behöver redovisa utredning av masshantering inför
byggnationen.
För att möjliggöra åtgärder som minskar spridning av föroreningar
tillTabergs ån bör planområdets utbredning norr omTabergs ån
utvidgas så att plangränsen går längst strandlinjen.
Anmälan om efterbehandlingsåtgärder ska lämnas in i god tid till
miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet.
sluttäckning och/eller andra åtgärder ska utföras oavsett om det
blir en arena eller inte. Det ingår i de krav som miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer på alla nedlagda hushållsdeponier där
risken bedöms som stor till mycket stor.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden
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§ 109

Åtgärdsplan till Länsstyrelsen efter genomförd revision av
livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun
Mhn 2016: 2885

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att ärendet flyttas till nästa nämnd,
2016-12-08, då alla handlingar inte inkommit i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att flytta ärendet till nästa
nämnd, 2016-12-08 då alla handlingar inte inkommit i ärendet.
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§ 110

Månadsrapport oktober 2016
Mhn 2016: 4074

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport
per oktober 2016. Vid sidan av de delar av verksamheten som finansieras med
miljömålsanslag och statliga bidrag pekar prognosen på ett underskott mot
budget med ca 171 000 tkr.
Beslutsunderlag
Månadsrappott oktober 2016, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-31
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per oktober 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2016-11-10

Yrkande
Ordförande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrapport per oktober 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 111

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2016-10-01 - 2016-10-26.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 112

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-10-01-2016-10-26.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 113

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 446-475
Avloppsärenden - DAL §§ 182-188
Livsmedelsärenden- DLI §§ 275-305
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 372-397

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 114

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
arunälningsärenden 2016-10-01 -2016-10-26.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 115

Informationsärenden
Hanna Säterskog, stadsbyggnadskontorets trafik- och utvecklingsavdelning
Bullerdämpande åtgärder Jonkoping Airport, David Melle
Parlamentariska kommitten
Prenumeration Dagens Samhälle
Hantering av utskickade inbjudningar såsom Destination
Jönköping 2016-11-01
Kemikaliekonferensen 2016-10-19
Miljödiplomering 2016-10-17
Vattengruppen 2016-10-17
Tekniskt utskott 2016-11-09
Budgeten
Julbord, Fjällstugan 2016-12-08
Förvaltningschefen informerar
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