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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
§80-81, Milica Rovcanin § 82.

Närvarande kl. 13:00-17:10

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

2021-08-27

Paragrafer 79-82

Underskrifter

Sekreterare

Ann-Mari Gudmundsson
Ordförande

Mats Larsson Weidman (MP)
Justerande

Mats Larsson Weidman (MP)

Anna-Karin Carstensen (L)

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Datum för anslags uppsättande

2021-08-27

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret Trädgårdsgatan Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-09-18
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Innehåll

Sida

Upprop
Protokollets justering
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

3-4

§ 80

Yttrande till stadsbyggnadskontoret över en fördjupad
översiktsplan-utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

5-6

§ 81

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

7-8

§ 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

9

§ 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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§ 79
Miljöpris 2021
Mhn 2020:3388
Sammanfattning
Jönköpings kommun beslutar årligen att tilldela miljöpris till den organisation
eller enskild person i kommunen som har bidragit till resurshushållning, kretsloppstänkande eller ekologisk hållbar utveckling. Miljöpriset är uppdelat i två
delar; ett pris med allmän inriktning och ett pris för skolor och förskolor. Prissumman uppgår till 25 000 kr för vardera pris. Miljöpristagare utses av miljöoch hälsoskyddsnämnden. Härutöver kan nämnden tilldela hedersomnämnande.
Till 2021 års miljöpris har inkommit 16 nomineringar, 8 till det allmänna priset
och 8 till priset för skolor och förskolor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-03
Sammanställning av nomineringar till miljöpriset 2021, bilaga 1
Miljöprisjuryns rekommendationer av vinnare av miljöpriset samt för hedersomnämnande 2021, bilaga 2
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till pristagare av det allmänna
miljöpriset 2021 utse Amir Faqiri, Keep JKGP Clean, med motivering:
Genom sitt mycket handfasta initiativ att plocka skräp har Amir både gjort
kommunen renare och riktat sökarljuset mot de stora miljöproblem som inte
minst plast i haven orsakar.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till pristagare av miljöpriset för

skolor och förskolor 2021 utse Rödhakens förskola, avdelning Trollet, med
motivering:
För att målmedvetet och konkret arbeta för att väcka de allra yngsta barnens intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, genom att stimulera deras
naturliga nyfikenhet.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela hedersomnämnande till

Hasse Grahn med motivering:
Redan som fyraåring började Hasse att plocka skräp. Det har han inte bara
fortsatt med, utan också inspirerat andra till att göra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Jäv
På grund av jäv deltar inte ersättare Hugo Hubertus Mench (M) vid behandlingen av ärendet.
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 till pristagare av det allmänna
miljöpriset 2021 utse Amir Faqiri, Keep JKGP Clean, med motivering:
Genom sitt mycket handfasta initiativ att plocka skräp har Amir både gjort
kommunen renare och riktat sökarljuset mot de stora miljöproblem som inte
minst plast i haven orsakar.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till pristagare av miljöpriset för

skolor och förskolor 2021 utse Rödhakens förskola, avdelning Trollet, med
motivering:
För att målmedvetet och konkret arbeta för att väcka de allra yngsta barnens intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, genom att stimulera deras
naturliga nyfikenhet.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela hedersomnämnande till

Hasse Grahn med motivering:
Redan som fyraåring började Hasse att plocka skräp. Det har han inte bara
fortsatt med, utan också inspirerat andra till att göra.

Beslutet expedieras till:
Denna tjänsteskrivelse samt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut expedieras till:

Amir Faqiri, Keep JKGP Clean
Rödhakens förskola, avdelning Trollet
Hasse Grahn
Kommunstyrelsen
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur
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§ 80
Yttrande till stadsbyggnadskontoret över en fördjupad översiktsplan
- utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Mhn 2021:2016 Ks/ 2021:227
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen skickat en remiss
till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande angående etapp 1 i en fördjupad översiktsplan ”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare”. Etapp 1 omfattar de
centrala delarna av Jönköpings kommun.
Ärendet bordlades vid miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-06-10.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-24.
Samrådshandlingar på kommunens hemsida, www.jonkoping.se, sök på Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, sökväg Jönköpings kommun/Bygga, Bo &
miljö/Planarbete, stadsplanering och utveckling/Översiktlig planering/Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av Jönköpings
kommun:
− De flesta miljöfarliga verksamheter är endast anmälningspliktiga, inte tillståndspliktiga. Var anmälningspliktiga verksamheter etablerar sig kan endast
styras med villkor i detaljplanerna, t.ex. för buller.
− Ett ställningstagande för lägre exponering än vad Strålsäkerhetsmyndigheten
anger för elektromagnetiska fält, bör preciseras och utvärderas.
− Utlokalisering av industriverksamheter från stadskärnan till industriområden
i stadens utkanter, bedöms rimligt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Yrkanden
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall
till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att ordet ”störande” läggs till
i tredje satsen.
”Utlokalisering av störande industriverksamheter från stadskärnan till industriområden i stadens utkanter, bedöms rimligt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv”.

Justerandes signatur
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Marcus Aronsson (SD) bifaller förvaltningens förslag med tillägget ”störande”
och yrkar på ett tillägg, en fjärde sats:
- Befintlig jordbruksmark ska inte exploateras, de områden som idag är jordbruksmark tas bort ur fördjupad översiktsplan; Utbyggnadsstrategi 200 000
invånare.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen bifaller förvaltningens
förslag samt tillägget ”störande” och yrkar avslag på Marcus Aronssons (SD)
tilläggsyrkande.
Ordförande yrkar för koalitionens räkning avslag på Marcus Aronssons (SD)
tilläggsyrkande.
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut med två tilläggsförslag.
Omröstning
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar anta förvaltningens förslag med
tillägget ”störande”.
Ordförande ställer Marcus Aronssons (SD) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden avslår tilläggsförslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över
förslaget på fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av Jönköpings
kommun:
− De flesta miljöfarliga verksamheter är endast anmälningspliktiga, inte tillståndspliktiga. Var anmälningspliktiga verksamheter etablerar sig kan endast
styras med villkor i detaljplanerna, t.ex. för buller.
− Ett ställningstagande för lägre exponering än vad Strålsäkerhetsmyndigheten
anger för elektromagnetiska fält, bör preciseras och utvärderas.
− Utlokalisering av störande industriverksamheter från stadskärnan till industriområden i stadens utkanter, bedöms rimligt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
Reservation
Marcus Aronsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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§ 81
Yttrande vid samråd om utbyggnad av väg 26/47 sträckan Hedenstorp-Månseryd
Mhn 2021:3041 TVR 2021/46509
Sammanfattning
Trafikverket Region Syd har tagit fram ett samrådsunderlag inför ombyggnad
av väg 26/47. Samrådsunderlaget är riktat till Jönköpings kommun, med svarstid till 2021-06-10. Ombyggnaden handlar om att ändra från mötesseparerad
2+1 väg, till 2+2 väg med viltstängsel, samt nya trafikplatser. Syftet är att höja
trafiksäkerhet och framkomlighet
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-07-19
Trafikverkets inbjudan till samråd daterad 2021-04-20. Samrådshandlingar på
Trafikverkets hemsida; Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, mötesfri väg Trafikverket.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter angående ombyggnad av väg 27/47 sträckan Hedenstorp-Månseryd i Jönköpings
kommun:
− Eftersom brukningsvärd jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk, ska
en avvägning göras mot väsentliga samhällsintressen i enlighet med 3 kap. 4 §
MB inklusive alternativ lokalisering. Någon sådan avvägning har av allt att döma inte gjorts, eller i vart fall inte redovisats. Den avvägningen har inte heller
gjorts eller redovisats vid framtagandet av översiktsplan 2016 för Jönköpings
kommun.
− Lillån Bankeryd omfattas sedan 2020 av ett naturvårdsavtal som innefattar
ån och delar av kant zonen mellan Prinseryd och Månseryd. Det bör framgå om
Trafikverket kommer behöver gå in i områden för naturvårdsavtalet. Naturvårdsavtalet är ett nyttjanderättsavtal som reglerar delar av markanvändningen
inom avtalsområdet/projektområdet. Avtalet är inskrivet som servitut/nyttjanderätt på berörda fastigheter.
− Det är önskvärt att det framgår vilka skyddsåtgärder som Trafikverket ämnar
att vidta i samband med markarbeten i anslutning till vattendrag som berörs av
projektet
− I Tokerydsbäckens övre del finns en utsläppspunkt som med jämna mellanrum släpper ut vatten. Troligen är det en pumpanordning kopplad till vägbanan.
Det är önskvärt att pumpning/flödet anpassas till ett jämnt flöde, eftersom tillfälliga höga flöden orsakar grumling och möjligen även sedimenttransport

Justerandes signatur
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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 angående ombyggnad av väg 27/47 sträckan Hedenstorp-Månseryd i Jönköpings
kommun:
− Eftersom brukningsvärd jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk, ska
en avvägning göras mot väsentliga samhällsintressen i enlighet med 3 kap. 4 §
MB inklusive alternativ lokalisering. Någon sådan avvägning har av allt att döma inte gjorts, eller i vart fall inte redovisats. Den avvägningen har inte heller
gjorts eller redovisats vid framtagandet av översiktsplan 2016 för Jönköpings
kommun.
− Lillån Bankeryd omfattas sedan 2020 av ett naturvårdsavtal som innefattar
ån och delar av kant zonen mellan Prinseryd och Månseryd. Det bör framgå om
Trafikverket kommer behöver gå in i områden för naturvårdsavtalet. Naturvårdsavtalet är ett nyttjanderättsavtal som reglerar delar av markanvändningen
inom avtalsområdet/projektområdet. Avtalet är inskrivet som servitut/nyttjanderätt på berörda fastigheter.
− Det är önskvärt att det framgår vilka skyddsåtgärder som Trafikverket ämnar
att vidta i samband med markarbeten i anslutning till vattendrag som berörs av
projektet
− I Tokerydsbäckens övre del finns en utsläppspunkt som med jämna mellanrum släpper ut vatten. Troligen är det en pumpanordning kopplad till vägbanan.
Det är önskvärt att pumpning/flödet anpassas till ett jämnt flöde, eftersom tillfälliga höga flöden orsakar grumling och möjligen även sedimenttransport

Beslutet expedieras till:
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 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
Mhn 2021:3200 551-17337-2020
Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland, har från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden begärt yttrande över en ansökan från Nobia Nordic Supply Chain AB.
Ansökan avser ny verksamhet med tillverkning av träbaserade inredningsprodukter
och förbränningsanläggning på fastigheten Flahult 19:12 i Jönköpings kommun.
Miljöprövningsdelegationen efterfrågar nu enbart yttrande avseende tillåtligheten och tillstånd till byggnads- och anläggningarbeten. Miljöprövningsdelegationen kommer senare att begära yttrande över hela ansökan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterat 2021-08-11
Bilaga 1-Föreläggande om kompletteringar-steg 1.
Bilaga 2-Föreläggande om kompletteringar-steg 2.
Bilaga 3- Nobias kompletteringsyttrande (2021-07-02).
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan om tillåtlighet och
tillstånd till byggnads- och anläggningsarbeten
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2021-08-26
Yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Bengt-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson (SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan om tillåtlighet och
tillstånd till byggnads- och anläggningsarbeten
Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen länsstyrelsen Östergötland
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Justerandes signatur
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