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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2016-09-15

§ 82

Delårsbokslut 2016
Mhn 2016:3407
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar verksamheten fram till 2016-08-31.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut fram till 2016-08-31
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-05
Förvaltningens fOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Delårsbokslut fram till2016-08-31 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrlmnde
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Delårsbokslut fram till2016-08-3lgodkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Yttrande till kommunstyrelsen över departementspromemorian
Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
Mhn 2016:2998
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått promemorian "Miljöbedömningar
(Ds 2016:25)" får yttrande till kommunstyrelsen. I promemorian föreslås bl.a.
ett ändrat 6:e kapitel i miljöbalken, en ny miljöbedömningsfårordning och
fåljdändringar i sektorslagstiftning. Det övergripande syftet med förslaget är att
dels genomfåra de senaste ändringarna i det s.k. MKB-direktivet och i övrigt
tillgodose de krav som fåljer av Sveriges ED-rättsliga och internationella
åtaganden, dels effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar
får såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Därigenom ges
fårutsättningar får att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska
tidsåtgången och den administrativa bördan vid miljöprövningen.
Föreslagna fårändringar påverkar miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete i liten
omfattning. Det är positivt att effektivisering sker i samband med miljöprövning.
Miljö- och hälsoskyddskontoret fåreslår att nämnden ställer sig positiv till
fåreslagna fårändringar.
Beslutsunderlag
Promemorian "Miljöbedömningar (DS 2016:25)"
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-07- 20
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Ställer sig positiv till fårslaget om nytt 6:e kapitel miljöbalken och fåljdfårändringar i berörda fårordningar och sektorslagstiftning.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag.

Bert-Åke Näslund (M) tillstyrker fårvaltningens fårslag men med ändring
"med undantag får 16 kap 13 § miljöbalken där miljöorganisationer ges ökad
rätt att överklaga".
RolfWennerhag (S) instämmer i ordfårandes yrkande och avstyrker Bert-Åke
Näslunds fårslag till ändring.

Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-09-15

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar utan omröstning att bifalla ordfårandes
fårslag. Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2016-07-20
lämnas till kommunstyrelsen som yttrande över departementspromemorian
Miljöbedömningar (Ds 2016:25).
Reservation
Bert-Åke Näslund (M) får M-gruppen reserverar sig mot beslutet till fårmån får
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
blandstad på del av Lappen 17 m.fl. Munksjöstaden
Mhn 2016:3164
Sammanfattning
Planfårslaget möjliggör en omvandling av industrimark till blandstad med bostäder, service och arbetsplatser och är den andra etappen får Munksjö fabriksområde. Norr om omvandlingsområdet pågår i dagsläget två industriverksamheter som kan ha inverkan på boendemiljön. Mellan området och Barnarpsgatan
ligger bensinstationen Shell som också kan ha viss inverkan. I övrigt är det främst
biltrafiken som miljön med buller och luftutsläpp. I samrådshandlingarna ingår en
rad olika utredningar som ska belysa nuvarande och framtida fårhållande samt
vid föreskriva olika åtgärder vid byggnationen.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar med utredningar, lönköpings kommuns webbplats
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-0 l
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande synpunkter på detaljplan får
över del av fastigheten Lappen 17 m.fl., lönköpings kommun:
Det behövs en bedömning av hur omfattande störningarna kan bli, från
pågående verkssamheter får boende söder om Bygatan, samt om det finns
behov av att anpassa byggnationen efter dessa störningar.
Trafikbullerutredningen behöver revideras med hänsyn till föreslagen
byggnation.
Externbullerutredningen behöver revideras med hänsyn till villkor får
Munksjö AB och föreslagen bebyggelse. Det gäller särskilt gällande
bullervillkor.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar på avstyrkan av detaljplan får
blandstad på del av Lappen 17 m.fl . Munksjöstaden med motiveringen att
Detaljplanen saknar redovisning av parkmark på fast mark,
samt:
Det behövs en bedömning av hur omfattande störningarna kan bli, från
pågående verkssamheter får boende söder om Bygatan, samt om det finns
behov av att anpassa byggnationen efter dessa störningar.
Trafikbullerutredningen behöver revideras med hänsyn till föreslagen
byggnation.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2016-09-15

Extembullerutredningen behöver revideras med hänsyn till villkor for
Munksjö AB och föreslagen bebyggelse. Det gäller särskilt gällande
bullervillkor.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Förslaget till detaljplan for blandstad på del av Lappen 17 m.fl. Munksjöstaden
avstyrks med motiveringen att
Detaljplanen saknar redovisning av parkmark på fast mark,
samt:
Det behövs en bedömning av hur omfattande störningarna kan bli, från
pågående verkssamheter for boende söder om Bygatan, samt om det finns
behov av att anpassa byggnationen efter dessa störningar.
Trafikbullerutredningen behöver revideras med hänsyn till fareslagen
byggnation.
Extembullerutredningen behöver revideras med hänsyn till villkor for
Munksjö AB och fareslagen bebyggelse. Det gäller särskilt gällande
bullervillkor.

Det antecknas att Bert-Åke Näslund (M) inte deltar i beslutet

Beslut expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
del av fastigheten Lekeryd 2:3 m.fl. Jönköpings kommun
Mhn 2016:2646

Sammanfattning
Planforslaget medfor attjordbruksmark inte kan brukas i framtiden. I detta fall har
Jönköpings kommun värderat behovet av bostäder högre än bevarandet av
j ordbruksmark
Intentionen är att området ska inrymma blandad bebyggelse bestående av friliggande enbostadshus, radhus och flerbostadshus samt en forskola. Planforslaget
innehåller även ny infrastruktur, parkeringsplatser samt allmänna ytor for dagvattenhantering. Från Kyrkvägen till Tranåsvägen ska en kommunal gång- och
cykelväg anläggas.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar med utredningar, Jönköpings kommuns webbplats.
Miljömedicinsk bedömning/synpunkter gällande planerade bostäder och närhet
till djurhållning/lantbruk. Arbets- och miljömedicin Linköping 2016-08-08.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar foljande synpunkter över detaljplan
for del av fastigheten Lekeryd 2:3 m.fl., Jönköpings kommun
Översiktlig undersökning måste tas fram. Om forareningar påträffas ska
åtgärder vidtas efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret
En bullerutredning infor byggnation längs Tranåsvägen måste redovisas.
För att kunna skapa en barriär med vegetation mot betesdjur bör även
mark avsättas söder om planområdet
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall på forvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan for del av fastigheten
Lekeryd 2:3 m.fl. Jönköpings kommun anför miljö- och hälsoskyddsnämnden
Översiktlig undersökning måste tas fram. Om forareningar påträffas ska
åtgärder vidtas efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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En bullerutredning inför byggnation längs Tranåsvägen måste redovisas.
För att kunna skapa en barriär med vegetation mot betesdjur bör även
mark avsättas söder om planområdet

Beslut expedieras till:
Stads byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2016-09-15

§ 86

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan inom
fastigheten Domherren 23 m.fl. Jönköpings kommun
Mhn 2016:2491

Sammanfattning
Planområdet ligger i östra delen av lönköpings centrum och omfattar en
yta på ca 1,6 ha. Planen ska medge flerbostadshus, kontor och centrumverksamhet i två kvarter.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar med utredningar, lönköpings kommuns webbplats.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-08.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan inom fastigheten Domherren 23,
Vidta åtgärder så att gällande riktvärden får trafikbuller efterlevs
Halterna av föroreningarna inom planområdet måste vara så låga att
marken är lämpad för ändamålet.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan inom fastigheten
Domherren 23 m.fl. lönköpings kommun anför miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vidta åtgärder så att gällande riktvärden fcir trafikbuller efterlevs
Halterna av föroreningarna inom planområdet måste vara så låga att
marken är lämpad får ändamålet.

Beslut expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Utbildning: Begreppet "damm", damm renoveringar, behov
och planer
Jenny Kanerva Eriksson håller en kortare utbildning får nämnden om dammar.
Begrepp, arbetsområden/objekt i Program får hållbar utveckling- miljö (PHU),
Rödingen och Öringens Dag 2016-1 0-3 O samt exempel på utfårda åtgärder
redovisades.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Månadsrapport augusti 2016
Mhn 2016: 3408

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per
augusti 2016. Prognosen i rapporten pekar på ett underskott mot budget med ca
230 tkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-09-05
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per augusti 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Månadsrappmi per augusti 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 89

Meddelanden- avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fö1ieckning över avslutade
ärenden 2016-08-09- 2016-08-31.

Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signahrr
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§ 90

Meddelanden -handlingar Iör kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-08-09- 2016-08-31.

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

Justerandes signatur
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§ 91

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden- DAD §§ O11-013
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 391-406
Avloppsärenden-DAL §§ 157-167
Livsmedelsärenden- DLI §§ 236-249
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 313-323
Förvaltningens fOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§92

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fåtteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-08-09- 2016-08-31.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrk ande
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§ 93

Informationsärenden
Presentation av Agnes Kilander och Emelie Sjöstrand, nya medarbetare
Miljöfika 2016-09-0 l, 2016-09-07
Klimatvecka och Klimatkonferens 2016-09-06-09-13
Tekniskt utskott, 2016-09-14
studiebesök "Vingpennan" Österängen 2016-08-19
Naturvårdsrådet 2016-09-07
Besök av tidigare förvaltningschef Rolf Ertandsson 2016-09-0 l
Budget- och plandialog 2016-09-06
Förvaltningschefen informerar

Justerandes signatur
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