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§ 132

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bl.a. muddring/
sedimentbärgning i Barnarpasjön
Mhn 2013: 906
Sammanfattning
Barnarpasj ön ligger i lönköpings kommun, ca l Okm söder om Jönköping. Sjön ligger
strax öster om Barnar-p. Under somrarna 2013-2016 har fåretaget Teknikmarknad
testkört utrustning får sedimentbärgning på en mindre yta i Barnarpasjön. Behov
finns nu att utfara muddring/sedimentbärgning i Barnarpasjöns djupområde.
Förvaltningen fareslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om tillstånd enligt
miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Beslutsunderlag
-Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 2016-12-22, bilaga
-Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-11

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt om tillstånd dels enligt 11 kap. miljöbalken får muddring/
sedimentbärgning i Barnar-pasjön inom fastigheterna Barnarp 3:1 och Odensjö
7:7, dels enligt 9 kap. miljöbalken får avvattning av bärgat sediment, i enlighet
med bilaga "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 2016-12-22".

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-01-12

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt om tillstånd dels enligt 11 kap. miljöbalken får muddring/
sedimentbärgning i Barnarpasjön inom fastigheterna Barnarp 3:1 och Odensjö
7:7, dels enligt 9 kap. miljöbalken får avvattning av bärgat sediment, i enlighet
med bilaga "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 2016-12-22".

Paragrafen fårklaras omedelbali justerad.

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Yttrande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Mhn 2016: 4107

Sammanfattning
I utredningen föreslås ett flertal ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen.
Övergripande syftar forslagen till att tillgodose långsiktig hållbarhet och skapa ett
ändamålsenligt system för hushållning med mark och vatten som motsvarar såväl
lagstiftarens intentioner som dagens och framtidens behov av ett uthålligt
samhälle. Utredningen föreslår bl. a. att begreppet "områden av väsentligt allmänt
intresse" införs för att synliggöra och stärka viktiga intressen, utan att dessa får
status som riksintressen. Det föreslås även att gmndvatten förekomst ska bli ett
nytt riksintresse.
Beslutsunderlag
Yttrande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lämna följande synpunkter på utredningen "Planering och beslut för hållbar
utveckling"
Införandet av begreppet ''områden av väsentligt allmänt intresse" med tre nivåer
är otydligt och rörigt i lagtexten. Förslaget att länsstyrelsen får ett ansvar att
bevaka bestämmelser som rör väsentligt allmänt intresse för bmkningsvärd
jordbmksmark och dricksvattenförsäljning är bra då dessa områden kan röra
ett större geografiskt område.
Översyn av dagens riksintressen är ett bra initiativ. Tidsintervallet två
mandatperioder bedöms som för ofta ur ett ekologiskt perspektiv samt kan ta
for mycket tid och resurser från den övriga fysiska planeringen som sker i
kommunen.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-01-12
Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (Iill) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på
utredningen "Planering och beslut för hållbar utveckling":
Införandet av begreppet "områden av väsentligt allmänt intresse" med tre
nivåer är otydligt och rörigt i lagtexten. Förslaget att länsstyrelsen får ett
ansvar att bevaka bestämmelser som rör väsentligt allmänt intresse for
bmkningsvärd jordbmksmark och dricksvattenförsäljning är bra då dessa
områden kan röra ett större geografiskt område.
Justerandes signatur
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Översyn av dagens riksintressen är ett bra initiativ. Tidsintervallet två
mandatperioder bedöms som för ofta ur ett ekologiskt perspektiv samt kan ta
för mycket tid och resurser från den övriga fysiska planeringen som sker i
kommunen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 134

Yttrande till kommunstyrelsen; Ansökan om bearbetningskoncession
för energitorv inom fastigheten Åkerbydall:l Jönköpings kommun
Mhn 2016-4349
Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession får energitorv på
Turbamossen. Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till nämnden får yttrande.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03.
Remiss av ansökan om bearbetningskoncession daterad 2016-11-14

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-01-12

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Yttrande till Länsstyrelsen; Ansökan om bearbetningskoncession
för energitorv inom fastigheten Åkerbydall:l Jönköpings kommun
Mhn 2016-4349

Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession for energitorv på
Turbamossen. Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till nämnden for yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03.
Remiss av ansökan om bearbetningskoncession daterad 2016-11-14

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-01-12

Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till forvaltningens forslag.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

Paragrafen forklaras ornedelhatt justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköping län

Justerandes signatur
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§ 136

Yttrande till kommunstyrelsen; Ansökan om bearbetningskoncession
för energitorv inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 Jönköpings kommun
Mhn 2016-4350

Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession får energitorv på
Turbamossen. Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till nämnden får yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03.
Remiss av ansökan om bearbetningskoncession daterad 2016-11-14

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetnihgskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dilmingspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträclming av järnväg mellan Tenhult och Byarum.
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Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
.
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Yttrande till Länsstyrelsen; Ansökan om bearbetningslmncession
för energitorv inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 Jönköpings kommun
Mhn 2016-4350

Sammanfattning
Aneby Torv AB ansöker om bearbetningskoncession får energitorv på
Turbamossen. Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till nämnden får yttrande.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03.
Remiss av ansökan om bearbetningskoncession daterad 2016-11-14

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-01-12

Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bearbetningskoncession. Den del av
mossen som ligger inom fastigheten Rogberga-Hult 5:3 bör dock undantas från
koncessionen om den kan behållas utan betydande dikningspåverkan.
Observera också att den nordvästra gränsen av koncessionsområdet tangerar en
planerad sträckning av järnväg mellan Tenhult och Byarum.

Paragrafen fårklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköping län

Justerandes signatur
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§ 138

Meddelanden- avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-11-24-2016-12-31.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2016-11-24-2016-12-31.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fö1ieckningar över
delegations beslut:
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 522-546
Avloppsärenden-DAL §§ 206-219
Livsmedelsärenden- DLI §§ 347--403
Miljöskyddsärenden- DMI §§ 423-460
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-11-24 - 2016-12-31.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Juslera ndes signalur
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§ 142

Informationsärenden
- lnfmmation om Vättern och om Vätternvårdsförbundet,
Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet
- Utvärdering av Retoy 2016, Eva Göransson
- Tekniskt utskott, 2017-01-11
- Inbjudan från kommundelsrådet Bankeryd, 2017-01-30
- Miljödiplomering, 2016-12-14
- Årskalendern 2017
- Ändrad tid för nämndens sammanträde 2017-04-06,
kl. 12.30 i stället för kl. 09.00
- Miljö- och hälsoskyddschefen infmmerar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

