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§ 202

Informationsärenden
- Presentation av Sven-Enar Johansson, nyvald ersättare
i nämnden för (M)
- Presentation av nya medarbetare; Eleonor Ingerman, Johan Svensson
och Joel Fräne
- "Ekosystemtjänster och grön infrastruktur" presentation
av Magnus Tuvendahl, Calluna och Dag Fredriksson
- Rapport: Miljöprisutdelning Kyrkklockans forskola 2017-06-14.
Susanne Wismen, Eva Göransson och Håkan Strid deltog.
- Rapport: Miljödiplomering 2017-06-19. Susanne Wismen deltog.
- Miljöfikaprogram for hösten 2017
Kommande aktiviteter
Vattengruppen, Gränna 2017-08-18, 08-25.
Parlamentariska kommitten 2017-08-25.
Klimatkonferensen 2017-09-28
FAH Sundsvall 2017-10-04--05
Kemikaliekonferensen 2017 -l 0-17
Barns bästa, SKL, Jönköping 2017-10-23
Agenda 2030 Jönköping 2017-10-24
Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 2017-11-09--11
Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
David Melle informerar från miljöskydd
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§ 203

Yttrande till kommunstyrelsen över Promemoria med
fOrslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
Mhn 2017:2896 Ks/2017:292
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har till lönköpings kommun remitterat
en promemoria med fårslag till ändrade bestämmelser får vattenmiljö
och vattenkraft. Det föreslås att alla vattenverksamheter med koppling
till produktion av vattenkraftsel ska fårses med och upprätthålla moderna
miljövillkor. Detta ska ske genom omprövning på verksamhetsutövarens
initiativ.
Det föreslås uttryckliga bestämmelser om att verksamheter inte får äventyra möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av
ED-rätten och inte får medfåra en försämring av vattenkvaliteten i strid
med ett fdrsämringsfdrbud.
Den innehåller även fårslag på vad som ska anses utgöra en och samma
verksamhet vid prövning av vattenverksamhet samt bemyndigande får
regeringen att meddela generella föreskrifter får vattenverksamheter och
ställa krav på miljörapport.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den l mars 2018.
En del av miljö- och hälsoskyddskontorets ansvar är att jobba får att
kommunens vattenförekomster uppnår de fastställda miljökvalitetsnormerna(MKN) får vatten, fastställda enligt EU:s ramdirektiv får vatten.
Beslutsunderlag
Remiss Promemoria med fårslag till ändrade bestämmelser får vattenmiljö och vattenkraft, Miljö- och energidepartementet
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2017-08-02.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Föreslagna lagändringar kommer att förenkla och snabba upp arbetet
med att nå de fastställda miljökvalitetsnormerna får vatten.
Ett framtagande av en nationell plan får hanteringsordning av
förekommande vattenverksamheter kommer att ge en tydlig vägledning
och tidsplan får både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-08-17
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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RolfWennerhag (S) får S-gruppen och MP-gruppen föreslår att miljöoch hälsoskyddsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet på grund av
bristfällig information vid sammanträdet.
Ordfåranden konstaterar att det föreligger två fårslag till beslut.
Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på sitt eget fårslag respektive Rolf
Wennerhags (S) (MP) fårslag och finner det förstnämnda fårslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst får bifall till ordfårandens förslag.
Nej-röst får bifall till RolfWennerhags (S) (MP) förslag.
Marcus Aronsson (SD) avstår från att delta i omröstningen.
Upprop fårrättas och röster avges enligt följande:
Ledamöter

Ja

Bett-Åke Näslund (M)
Carl-GustafDybeck (M)
Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)

x
x
x
x

Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Marcus Aronsson (SD)
Susanne Wismen

x

Summa

5

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x

5

l

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med 5 ja-röster mot 5 nej-röster
bifallit ordfårande Susanne Wismens förslag. l ledamot avstod från
att rösta.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Föreslagna lagändringar kommer att förenkla och snabba upp arbetet
med att nå de fastställda miljökvalitetsnormerna får vatten.
Ett framtagande av en nationell plan för hanteringsordning av
förekommande vattenverksamheter kmnmer att ge en tydlig vägledning
och tidsplan får både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.
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Reservation
Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
RolfWennerhags förslag.
Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 204

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
bostäder på fastigheten Spädbarnet, Jönköpings kommun
Mhn 2017:1897 l Stbn 2016:228
Sammanfattning
Detaljplanen gäller for en fastighet i centrala Öxnehaga. Avsikten är att
möjliggöra byggandet av två bostadshus om vardera 9-10 våningar, vilket ger
ca 75 lägenheter. Marken är nu planlagd for allmänna ändamål, och används
for parkering och grönområde.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök på
Spädbarnet l, sökväg Bygga, bo & miljö/Kommunens planarbete, stadsplanering/
Detaljplanering/ pågående detaljplanearbete.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-06-30
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan
över fastigheten Spädbarnet l, Jönköpings kommun
Lokalt omhändetiagande av dagvattnet förordas, vilket även borde
kunna stå i detaljplanen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-08-17

Yrkande
Ordforande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens forslag
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan
över fastigheten Spädbarnet l, lönköpings kommun
- Lokalt omhändertagande av dagvattnet förordas, vilket även borde
kunna stå i detaljplanen.

Beslutet expedieras till

stadsbyggnadsnämnden
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§ 205

Föreläggande med stöd av miljöbalken gällande hantering av
hundaviöring på Fallaskogens Jakt & Kennel AB inom fastigheten
Ödestugu-Falla 1:4 Jönköpings kommun
Mhn2017:1658
Sammanfattning
Den 11 april 2017 inkom ett klagomål gällande hanteringen av hundavfåring
på Fallaskogens Jakt & Kennel AB. De klagande störs av lukten från hundarnas
avfåring och är också oroliga får kvaliteten på dricksvattnet i sin dricksvattenbrunn.
Miljö- och hälsoskyddskontoret besökte verksamheten den 26 april2017.
Vid inspektionen framkom att verksamheten tippar avfåringen tillsammans
med spån och trädgårdsavgall ner får en slänt. Det uppkommer ca l skottkärra
avfall i veckan då det finns ca 30-35 hundar i verksamheten. Samma slänt har
används får tippning i ca 15-17 år enligt verksamhetsutövaren. Nedanfår
slänten finns några meter med gräsbevuxen mark innan närmaste vattendrag.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-07-11
Bilder från inspektion 2017-04-26
Karta över platsen
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Fallaskogens Jakt & Kennel AB, 556597-7625, fåreläggs att ordna tät
yta får lagring av hundavfåring snarast dock senast 2018-06-30.
Lagringsplatsen ska väljas eller anordnas så att olägenheter i form av
t. ex. lukt och flugor inte uppkommer får närboende. Det får inte heller
ske någon avrinning eller läckage från lagringsytan. Lagringsytan ska
vara tillräckligt stor får att kunna lagra hundavfåringen under de månader
som det råder spridningsfårbud.
Förslag till plan får lagring och eventuell spridning av hundavfåring ska
redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 8 veckor
efter mottagandet av detta beslut.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-08-17
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag med
tillägg så att texten i andra satsen får fåljande innehåll
Förslag till plan får lagring och eventuell spridning av hundavfåring,
och hur hantering av befintligt gödseluppslag ska saneras får att undanröja
vidare olägenheter, ska redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 8 veckor efter mottagandet av detta beslut.
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Rolf Wennerhag (S) for S-gruppen och MP-gruppen tillstyrker forslaget med
tillägget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker forslaget med tillägget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Fallaskogens Jakt & Kennel AB, 556597-7625, föreläggs att ordna tät
yta for lagring av hundavföring snarast dock senast 2018-06-30.
Lagringsplatsen ska väljas eller anordnas så att olägenheter i form av
t.ex. lukt och flugor inte uppkommer for närboende. Det får inte heller
ske någon avrinning eller läckage från lagringsytan. Lagringsytan ska
vara tillräckligt stor for att kunna lagra hundavföringen under de månader
som det råder spridningsforbud.
Förslag till plan for lagring och eventuell spridning av hundavforing,
och hur hantering av befintligt gödseluppslag ska saneras for att undanröja
vidare olägenheter, ska redovisas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 8 veckor efter mottagandet av detta beslut.

Beslutet expedieras till
Fallaskogens Jakt & Kennel AB, 556597-7625
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§ 206

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer inom Jönköpings kommun
Mhn 2017:2813
Sammanfattning
Enligt 6 §lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) ansvarar kommuner
får tillsynen över artikel4.7 och artikel 5 i ED-förordning 98/2013 om salufåring och användning av sprängämnesprekursorer (prekursorfårordningen).
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut får tillsyn enligt
lagen. Med stöd av 19 § i lagen bemyndigas kommunerna att meddela
föreskrifter om tillsynsavgifternas storlek.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag till taxa.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-27 med fårslag
till taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över sprängämnesprekursorer inom lönköpings kommun, bilaga.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över
sprängämnesprekursorer inom lönköpings kommun antas att gälla
från och med 2017-11-01.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-08-17
Yrkande
Ordfårande Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) tillstyrker fårslaget
Marcus Aronsson (SD) tillstyrker fårslaget
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över
sprängämnesprekursorer inom lönköpings kommun antas att gälla
från och med 2017-11-01.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige
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§ 207

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna får kännedom 2017-05-18-2017-08-03.
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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§ 208

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna for kännedom 2017-05-18 - 2017-08-03.
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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§ 209

Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fåljande fåtteckningar över
delegationsbeslut:
Administrativa ärenden -DAD §§ 009-013
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 194-318
Avloppsärenden-DAL §§ 067-099
Livsmedelsärenden- DLI §§ 097-185
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 139-261
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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§ 210

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fåljande fårteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2017-05-18-2017-08-03.
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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