JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

Plats och tid

Ericsson City Hotel, Västra Storgatan 25 A, Jönköping, kl. 13.30- 17.45

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M), l :e vice ordförande
Berne Lm·efors (KD) ersätter Leif Carlsson (M)
Susanne Wismen (KD), ordförande
Agneta Sundgren (C)
Albe1i Söderlind (L)
RolfWennerhag (S), 2:e vice ordfårande
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S) ersätter Susanna Claesson (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP), till kl.l6.15.
Roger Andersson (S) ersätter Britt-Marie Gyllensvaan (MP) k1.16.15-17.45.
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Rune Hultkvist (L)
Roger Andersson (S)
EmmaÖz(S)
Björn Svensson (SD)

Håkan Strid, milj ö- och hälsoskyddschef
Anders Hansson, administrativ chef
Ann-Mari Gudmundsson, sekreterare
Gudrun Bremle, kemikaliestrateg, § 74
Erik Engwall, inspektör, § 79
Linda Vikström, inspektör, § 80
Andreas Bengtsson, inspektör, § 81

Utses att justera

Agneta Sundgren (C)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping: 2016-08-25, kl. 08.30

underskrifter

sekreterare
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A n-Man Gudmundsson

Ordförande

Paragrafer 73-81

,

~u ~ w~~

Susanne Wismen (KD)
Justerande

~ j~

Agneta Sundgren (C)

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

Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

Datum får sammanträdet

2016-08-18

Datum för anslags uppsättande 2016-08-25
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande

2016-09-16

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Junepotien, Västra Storgatan 16, Jönköping

Underskrift

A n-Man Gudmundsson

l

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

2

Sid.

Innehåll

§ 73 Parentation ...................................................................................................... 3
§ 74 Informationsärenden ....................................................................................... 4

§ 7 5 Meddelanden- avslutade ärenden .................................................................. 5
§ 7 6 Meddelanden - handlingar får kännedom ...................................................... 6
§ 77 Anmälan om delegationsbeslut.. ..................................................................... 7

§ 78 Anmälningsärenden ........................................................................................ 8
§ 79 Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets reviderade
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet .................................................................... 9
§ 80 Yttrande till kommunstyrelsen över Boverkets rapport
Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015 :46) .l O

§ 81 Yttrande till kommunstyrelsen över lönköpings Energi Nät AB:s ansökan
om nätkoncession, fortsatt användning av 45 kV kabel vid södra Munksjön ....... 12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

§ 73

Parentation
Med anledning av ersättaren Per Johan Herlands bortgång erinrar l :e vice
ordfårande Bert-Åke Näslund i minnesord om hans gärning. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden hedrar Per Johan Herlands minne genom en tyst minut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
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2016-08-18

§ 74

Informationsärenden
Gudrun Bremle, kemikaliestrateg
Tekniskt utskott, 2016-06-08 och 2016-08-17
Miljödiplomering 2016-06-16
Miljöfika hösten 2016
Brunstorpsbadets framtid
Seminarium Elmia 2016-06-15, om utveckling i Jönköping
Förvaltningschefen informerar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

§ 75

Meddelanden- avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fö1ieckning över avslutade
ärenden 2016-05-19-2016-08-08.
Förvaltningens forslag 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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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2016-08-18

§ 76

Meddelanden- handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna for kännedom 2016-05-19-2016-08-08.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sigrmtur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

§77

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fårteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden- DAD §§ 008-0 l O
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 179-390
Avloppsärenden-DAL §§ 112-156
Livsmedelsärenden- DLI §§ 146-235
Miljöskyddsärenden

DMI §§ 215-312

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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SA~NTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

§ 78

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fårteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2016-05-19-2016-08-08.
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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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2016-08-18

§ 79

Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets reviderade
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet
Mhn 2016: 2184
Sammanfattning
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskriftema om
kontroll av luftkvalitet (NFS 201 0:8) med anledning av genomförandet av
kommissionens nya rappmieringsbestämmelser får luftkvalitetsdirektivet och
direktivet om metaller och PAH.
I samband med genomförandet av rapporteringsbestämmelsema har även ett antal
övriga fårändringar gjorts i föreskrifterna i syfte att underlätta kommunernas
tillämpning av dem.
Beslutsunderlag
Konsekvensutredning för revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll
av luftkvalitet 2016-05-03
Förslag, Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet, NFS 2016:
Bilaga till konsekvensutredning, Jämförelse mellan NFS 2013:11 och 2016: XX
2016-05-03
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2016-07-15
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Som yttrande till kommunstyrelsen meddelar miljö- och hälsoskyddsnämnden
att revideringar och ändringar av fåreskriftema ej fåranleder några synpunkter
och tillstyrker reviderade fåreslaifter.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandes
yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2016-07-15
lämnas till kommunstyrelsen som yttrande över Naturvårdsverkets reviderade
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

S~ANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-08-18

§ 80

Yttrande till kommunstyrelsen över Boverkets rapport
Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport
2015:46)
Mhn 2016: 2483

Sammanfattning
Boverket har på regeringens uppdrag undersökt om det finns fårutsättningar får
att införa ett nationellt system får dokumentation av byggprodukter i
byggnadsverk, en så kallad loggbok. Uppdraget redovisas i rapport 2015:46
"Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation".
Boverket har skickat rapporten på remiss till bl.a. lönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Boverkets rapport Dokumentationssystem får byggprodukter vid nybyggnation
(rapport 2015:46)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-07-08
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Som yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden
rapportens fårslag med följande kommentarer:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att reglering avseende dokumentation
av produkter och material i byggnader bör införas, bl.a. får att fastställa en
grundnivå avseende dokumentationen. Regelverket blir ett sätt att systematisera och spara den information som byggherren redan idag har tillgång till
och i vissa fall är skyldig att spara.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller med om att regleringen bör ge
aktörerna möjlighet att välja system. Annars läggs det ytterligare
administrativa kostnader på de aktörer som redan idag, på frivillig väg, har
arbetat upp ett system med loggbok. I regleringen av loggbok bör tanken på att
möjliggöra överföring av information till ett centralt system finnas kvar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser svårigheter i regleringen av uppdatering
av loggboken. Det finns en risk att loggboken urholkas efterhand som
underhållsåtgärder som inte omfattas av bygglovplikten genomfors. Speciellt
gäller det när material som har stor påverkan på emissioner i inomhusmiljön
t.ex. plastmattor och andra ytskikt förändras.
Det bör genomfåras en analys av om den myndighet som får tillsynen av
loggboken har tillräckliga resurser får den nya uppgiften. Detta kan ingå i den
utredning som remissen föreslår om vem som ska utföra tillsynen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SA~NTRÄDESPROTOKOLL

2016-08-18

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till fårvaltningens fårslag med
tillägget "Informationen skall lagras på ett sådant sätt att den är tillgänglig under
byggnadsverkets hela livstid".
RolfWennerhag (S) får S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordfårandes
yrkande.
Marcus Aronsson (SD) instämmer i ordfårandes yrkande
Bert-Åke Näslund (M) yrkar avslag till fårvaltningens fårslag med fåljande
motivering: "Jag yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker de
fåreslagna ändringama i lag och fårordning. Boverket bör i stället verka får en
fotisatt utveckling av fåretagens frivilliga loggböcker inom ramen får de skilda
certifieringssystemen".

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar utan omröstning bifalla ordfårandes
yrkande enligt fåljande
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-08 med tillägget
"Informationen skalllagras på ett sådant sätt att den är tillgänglig under
byggnadsverkets hela livstid" lämnas till kommunstyrelsen som yttrande
över Boverkets rapport Dokumentationssystem får byggprodukter vid
nybyggnation.
Reservation
Bert-Åke Näslund (M) reserverar sig mot beslutet till fårmån får sitt eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2016-08-18

§ 81

Yttrande till kommunstyrelsen över Jönköpings Energi Nät AB:s
ansökan om nätkoncession, fortsatt användning av 45 kV kabel vid
södra Munksjön
Mhn 2016: 2830

Sammanfattning
Jönköping Energi Nät AB ansöker om nätkoncession vid södra Munksjön.
Av sikten är att justera nuvarande sträckning till en ledningsförläggning som inte
hindrar framtida markexploatering. Den aktuella ledningen ska användas för att
överföra el mellan Munksjö fördelningsstation och Ljungarums fördelningsstation. Två alternativ presenteras. Alternativ l innebär en kabelförläggning i
mark som går runt omvandlingsområdet vid södra Munksjön. Alternativ 2 innebär
en flytt av kabel i Munksjön och en ny kabel genom omvandlingsområdet
Kommunstyrelsen remitterar Miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande om
ansökan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att granska ansökans
påverkan på miljön och människors hälsa
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-07-07
Remiss från Kommunstyrelsen gällande Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om
nätkoncession, fortsatt användning av 45 kV kabel vid södra Munksjön
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordrar sökandens huvudalternativ, alternativ l,
enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-07.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i ordförandes
yrkande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
-Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-07 lämnas till
kommunstyrelsen som yttrande över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om
nätkoncession, fortsatt användning av 45 kV kabel vid södra Munksjön

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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