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Plats och tid

Digitalt alt Miljö- och hälsoskyddskontoret Jönköping kl. 13:00 -18:10

Beslutande

Mats Larsson Weidman (MP)
Rolf Wennerhag (S) 1:e vice ordförande
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S) ej § 83 p.g.a. jäv Elisabeth Kangas (S) ersättare § 83
Agneta Sundgren (C)
Anna-Karin Carstensen (L)
Susanne Wismén (KD)
Örjan Dahlberg (KD)
Bert-Åke Näslund (M) 2:e vice ordförande
Jan Birgersson (M)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Elisabeth Kangas (S)
Ingrid Johansson (S) kl. 13:00-16:45
Johan Thorman (S)
Emma Emanuelsson (MP)
Lena Hult (C)
Tobias Karlemi (KD) kl. 13:00-17:40
Hugo Hubertius Mench (M) jäv § 79

Tjänstepersoner: My Leijon Schöld, Johanna
Petersson, Linda Hassel hållbarhetsstrateg-miljö, Simon Klintefors, hållbarhetsstrateg-klimat
STK § 77,
Karin Stennek § 78, Harald Holmström §8081, Milica Rovcanin § 82.

Hans Stam (M)
Ida Kors (SD) kl. 13:00-17:20

Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef
Anders Hansson, administativ chef
David Melle, enhetschef miljöskydd
Jenny Bjerenius, enhetschef hälsoskydd
Ann-Mari Gudmundsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Mats Larsson Weidman (MP)

Anna-Karin Carstensen (L)

Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-09-01

Paragrafer § 77-78, 83-86

Närvarande kl. 13:00-17:10

Underskrifter

Sekreterare

Ann-Mari Gudmundsson
Ordförande

Mats Larsson Weidman (MP)
Justerande
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Fastställande av dagordning
§ 77

Informationsärenden

§ 78

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
bostäder på fastigheten Horstorp 1:2 m fl, i Jönköpings
kommun

§ 79

Miljöpris 2021

§ 80

Bordlagt ärende: Yttrande till stadsbyggnadskontoret över
en fördjupad översiktsplan-utbyggnadsstrategi 200 000
invånare

§ 81

Yttrande till Trafikverket- samråd om utbyggnad av väg
26/47 sträckan Hedenstorp-Månseryd

§ 82

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen över ansökan om
tillåtligheten och tillstånd till byggnads- och anläggningarbeten, Nobia Supply Chain AB, fastigheten Flahult 19:12 i
Jönköpings kommun

§ 83

Tenhults Jaktvårdsförening - ändring av verksamhet

§ 84

Beslut om deltagande höstmöte Sveriges miljökommuner
6-7 oktober

§ 85

Anmälan om delgationsbeslut

§ 86

Anmälningsärenden
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§ 77
Informationsärenden
Presentation av nyanställda; My Leijon-Schöld, Johanna Petersson.
Linda Hassel, hållbarhetsstrateg-miljö, Simon Klintefors, hållbarhetsstrategklimat från STK informerade och diskuterade med nämnden om de globala målen, kommunens miljöarbete samt om miljödiplomering.
Förvaltningschef Håkan Strid informerar om ekonomi och om rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef. Håkan Strid avslutar sin anställning 30
november 2021.
Rapport från Jönköpings läns luftvårdsförbund, Mats Larsson Weidman. Förbundet har ett utökat samarbete med både Kronoberg och Kalmar län.
Rapport från Samhällsbyggnadsutskottet 2021-06-21, Rolf Wennerhag.
Marcus Aronsson (SD) meddelar att han får samtal från medborgare angående
Barnarpasjön och de undrar vad som görs.
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På grund av corona restriktioner blir det ingen heldag för nämnden i september.
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§ 78
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på fastigheten Horstorp 1:2 m fl. i Jönköpings kommun
Mhn 2021:2322 Stbn/ 2016:220
Sammanfattning
Planområdet utgörs av en del av fastigheten Horstorp 1:2 samt del av Backen
1:1 och syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Positivt planbesked för aktuell del av Horstorp 1:2 gavs 2017 av stadsbyggnadsnämnden. De bostäder som ska byggas planeras som bostadsrätter i
form av radhus och parhus.
Området är bullerutsatt och den bullerutredning som gjorts visar på en del problem att klara de bullerkrav som finns i Förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader, det gäller främst uteplatser vid några av bostäderna.
Övriga frågor som berör miljö- och hälsoskyddsnämnden föranleder inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-07-29
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på detaljplan för fastigheten Horstorp 1:2 m.fl., i Jönköpings kommun:
 Uteplatser som anläggs vid bostad ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Åtgärder som avser att minska trafikbuller vid de berörda uteplatserna bör skrivas in i planbestämmelserna som villkor för byggstart för
de bostäder som berörs.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på detaljplan för fastigheten Horstorp 1:2 m.fl., i Jönköpings kommun:
 Uteplatser som anläggs vid bostad ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå.
Åtgärder som avser att minska trafikbuller vid de berörda uteplatserna
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bör skrivas in i planbestämmelserna som villkor för byggstart för de
bostäder som berörs.
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Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun
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§ 83
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Tenhults
Jaktvårdsförenings anmälan om miljöfarlig verksamhet 9 kap. 6 §
miljöbalken inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun
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Mhn 2021:894
Sammanfattning
En anmälan om ändring av verksamhet inkom till miljö-och hälsoskyddskontoret 2021-03-03 från Tenhults Jaktvårdsförening. Anmälan avser att anlägga en
ny skeetbana med placering på den så kallade östra banan. Anmälningshandlingarna visar den tänkta placeringen, bullerutredning med kompletterande rekommendationer för östra banan, bullervallarnas inmätta höjder samt beskrivning av ändringen för verksamheten. Kompletterande uppgifter angående uppskattad ökning av antalet skott samt information om schaktmassor begärdes in
2021-03-08, varpå de inkom från föreningen 2021-03-16. Närboende till skjutbanan har getts möjlighet att inkomma med yttranden. De yttranden som inkommit har varit av både negativt och positivt inställda till ändringen. Verksamheten beskrivs bland annat som mycket störande för närboende. I yttrandena som inkommit lyfts förslag fram, bland annat att skjutbanan borde flyttas till
en annan plats, att skjutriktningen ska ändras, att nya skeetbanan ska förläggas
inomhus och att Miljö- och hälsoskyddsnämnden som tillsynsmyndighet ska
förelägga verksamheten att istället söka tillstånd. I ett gemensamt yttrande
framfördes synpunkter på bullerutredningen som bristfällig. Utifrån inkomna
yttranden begärde Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 2021-05-03 en komplettering på bullerutredningen samt att Tenhults Jaktvårdsförening skulle inkomma med sitt egenkontrollprogram. Tenhults jaktvårdsförening gavs också
möjlighet att bemöta yttrandena. Föreningen gavs tid att inkomma med kompletterande handlingar, varpå de inkom 2021-06-01 respektive 2021-06-02. I
den kompletterande bullerutredningen har bland annat bullervallarnas höjder
och placering på östra banan förtydligats. Skjutriktningen föreslås att ändras
från ansökans tidigare ca 60º nordost till ca 20º nordväst, för så låg ljudnivå
som möjligt vid bostäder i området. Verksamheten har sedan tidigare anmälan
om ändring 2018, ett beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden (§ 53) samt
ett beslut från Mark- och miljödomstolen (M 2586-19) med ändrade skjuttider
som åligger verksamheten att följa. I domskälet framgår också att det saknas
grund för att förbjuda verksamheten på den nuvarande platsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att verksamheten kan bedriva skyttedisciplin skeet
på östra banan under förutsättning att nedanstående försiktighetsmått följs
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-11.
Ansökningshandlingar, inkom 2021-03-03
Anmälan skeet Tenhults Jaktvårdsförening:
Bilaga 3 – Fastighetskarta med höjder
Bilaga 5 – Karta med höjder och tänkt placering av skeetbana 2020
Bilaga 7 – Bullerutredning Soundcon 2018
Justerandes signatur
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Bilaga 8 – PM Soundcon 2020 – bullerutredning med rekommendationer
Bilaga 9 – Domslut Mål nr M-2586-19, Mark- och miljödomstolen, daterad
2020-03-25
Skrivelse med kompl. uppgifter från Tenhults Jaktvårdsförening, inkom 2021-03-16
Yttrande från Mikael Österblom, inkom 2021-04-09
Yttrande från Åke Sjögren och Siv Karlsson, inkom 2021-04-13
Yttrande från Irma Ström, inkom 2021-04-14
Yttrande från Thomas och Evelina Cedhag, inkom 2021-04-26
Gemensamt yttrande från närboende, representerat 10 hushåll, inkom 2021-04-26
Yttrande från Anders och Camilla Petersson, inkom 2021-04-29
Yttrande från Maria Hörling och Nils Johansson, inkom 2021-04-30
Gemensamt yttrande från närboende på adresser Ingaryd 2, 3 och 4, inkom
2021-04-30
Yttrande från Föreningen Ingaryds Vänner, inkom 2021-05-10
Komp. handlingar från Tenhults Jaktvårdsförening, inkom 2021-06-01 resp.
2021-06-02:
Bemötande av yttrande, daterad 2021-06-01
Verksamhetens egenkontrollprogram, senast reviderad 2021-05-30
Kompletterande bullerutredningsrapport Soundcon, daterad 2021-06-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Tenhults Jaktvårdsförening, org.nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd
1:145 m.fl. i Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:
 1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
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 2. Skeetbanans placering och skjutriktning ska ske i enlighet med de rekommendationer som presenterats från konsult i den kompletterande
bullerutredningsrapporten, daterad 2021-06-02.
 3. En uppdaterad karta med inmätta höjder ska inkomma till Miljö- och
hälsoskyddskontoret innan skytte på skeetbanan påbörjas. Det ska framgå vart inom verksamhetsområdet massorna placerats och hur det ändrat nuvarande vallarnas höjd. Bullervallarna ska utformas i enlighet med
den kompletterande bullerutredningsrapporten, daterad 2021-06-02.
Föreläggandet fattas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26 kap. 19, 21, 22 §§, 9 kap. 6 § och 2 kap. 2, 3 §§ miljöbalken.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Gustafsson (S) vid behandlingen av ärendet.
I hans ställe tjänstgör Elisabeth Kangas (S).
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Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson
(SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Tenhults Jaktvårdsförening, org.nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd
1:145 m.fl. i Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:
 1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
 2. Skeetbanans placering och skjutriktning ska ske i enlighet med de rekommendationer som presenterats från konsult i den kompletterande
bullerutredningsrapporten, daterad 2021-06-02.
 3. En uppdaterad karta med inmätta höjder ska inkomma till Miljö- och
hälsoskyddskontoret innan skytte på skeetbanan påbörjas. Det ska framgå vart inom verksamhetsområdet massorna placerats och hur det ändrat nuvarande vallarnas höjd. Bullervallarna ska utformas i enlighet med
den kompletterande bullerutredningsrapporten, daterad 2021-06-02.
Föreläggandet fattas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26 kap. 19, 21, 22 §§, 9 kap. 6 § och 2 kap. 2, 3 §§ miljöbalken.
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Beslutet expedieras till:
Beslut expedieras enligt bifogad sändlista
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§ 84
Deltagande vid Sveriges miljökommuners höstmöte i Göteborg
Sammanfattning
Sveriges miljökommuner kallar till höstmöte i Göteborg 6-7 oktober med temat
”Vatten samt transporter”. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän från
de kommuner som är medlemmar.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Sveriges miljökommuner
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
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 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att följande ledamöter ska
delta med arvode på Sveriges miljökommuners höstmöte 6-7 oktober;
 Mats Larsson Weidman (MP)
 Rolf Wennerhag (S)
 Bert-Åke Näslund (M)
 Susanne Wismén (KD), övernattning en extra natt p.g.a styrelseuppdrag för Sveriges miljökommuner,
 Anders Gustafsson (S)
 Ingrid Johansson (S)
 Ida Kors (SD)
 Jan Birgersson (M)
 Anna-Karin Carstensen (L)
Beslutet expedieras till:
Löneenheten
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§ 85

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckning över
delegationsbeslut
Delegationsbeslut – DAD §§ 010-011
Hälsoskyddsärenden DAH §§ 242-354
Avloppsärenden DAL §§ 066-084
Miljöskyddsärenden – DFO §§ 018-030
Livsmedelsärenden – DLI §§ 194-308
Miljöskyddsärenden – DMI §§ 315-510
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
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 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 86
Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2021-05-27 – 2021-08-11.

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