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§ 37

Informationsärenden

-

Information om VA-planen med enskilt vatten och enskilt avlopp som
delprojekt, Marie Wikander Ederfors TK, Jenny Karlsson och Karin Berg.
Kort uppdatering av det kommande miljöpriset, Maria Taoussi
Information om rapporten om microplaster, Annica Magnusson.
Uppföljning tidigare ärenden - fördjupad översiktsplan Maden, Harald
Holmström.

Rapporter
- Inget deltagande på miljöfika. Anders Gustafsson påpekar att det inte är
bristande intresse utan att det är tiden på dagen som är svårigheten.
- Informationsmöte Mariebo 190311
- Samhällsbyggnadsutskott 190313
- Utbildning miljösamverkan Jönköping 190311, 190319
- Fritidspolitiska ambassadörer 190322
- Kemikaliekonferensen Tema Plast 190328
- Koncerndagen 190329
- Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019, 190401-190402
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande
- Jönköpings läns luftvårdsförbund, årsmöte samt Länsluftsdagen 2019-04-12
- Sveriges miljökommuner 100 år, 190508–190509
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§ 38

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder,
skola och park på fastigheten Hällstorp 1:20 i Jönköpings kommun
Mhn 2019: 1000 Stbn 2015:228

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har skickat ett planförslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden för samråd. Planförslaget ska möjliggöra byggande av bostäder, skola,
centrum samt park i östra delen av Hovslätt. Planområdet är på 5,3 hektar varav
4,5 hektar produktiv jordbruksmark.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-21
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se Detaljplaner under arbete
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget
på detaljplan för fastigheten Hällstorp 1:20 m.fl. i Jönköpings kommun:
− För att kunna avgöra om villkoren enligt 3 kap. 4 § miljöbalken om
hushållning av jordbruksmark efterlevs, krävs en tydligare redovisning av
de motstående intressen som finns mellan behovet av bostäder och
bevarandet av jordbruksmark, samt de alternativa lokaliseringar som
prövats.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkande
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen, instämmer i
ordförandens yrkande.
Marcus Aronsson (SD) yrkar att förslag till detaljplan Hällstorp 1:20 för den
del som är på jordbruksmark avstyrks. Som motivering anför han att jordbruksmark ska bevaras för att öka Sveriges förutsättningar för en högre försörjningsgrad av livsmedel.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Marcus
Aronssons (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− För att kunna avgöra om villkoren enligt 3 kap. 4 § miljöbalken om
hushållning av jordbruksmark efterlevs, krävs en tydligare redovisning av
de motstående intressen som finns mellan behovet av bostäder och
bevarandet av jordbruksmark, samt de alternativa lokaliseringar som
prövats.

Reservation
SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Marcus Aronssons (SD) förslag..
Beslut expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 39

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på
fastigheten Odensjö 7:7 i Jönköpings kommun
Mhn 2019:1226 Stbn 2015:270

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har skickat ett planförslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av 27
bostäder på fastigheten Odensjö 7:7, norr om Barnarp. Området är inte direkt
utpekat i Digital översiktsplan 2016 men finns beskrivet i det kommunala
bostadsförsörjningsprogrammet 2018-2023. En stor del av fastigheten består
idag av åkermark och en del av området är utsatt för trafikbuller.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-21
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se Detaljplaner under arbete.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över förslaget
på detaljplan för fastigheten Odensjö 7:7 m.fl. i Jönköpings kommun
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga invändningar mot förslaget
till detaljplan för bostäder på del av Odensjö 7:7.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lena Hult (C) vid behandlingen av ärendet. I hennes
ställe tjänstgör Ingrid Johansson (S).
Yrkande
Rune Hultkvist (L) yrkar att följande yttrande lämnas:
•

För att kunna avgöra om villkoren enligt 3 kap. 4 § miljöbalken om
hushållning av jordbruksmark efterlevs, krävs en tydligare redovisning av
de motstående intressen som finns mellan behovet av bostäder och
bevarandet av jordbruksmark, samt de alternativa lokaliseringar som
prövats.

Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) tillstyrker Rune Hultkvist (L) förslag.
Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall för Rune Hultkvist (L) förslag.
Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen yrkar enligt förvaltningens
förslag.
Justerandes signatur
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Ordförande Mats Larsson Weidman ställer proposition på Rune Hultkvists (L)
förslag respektive Bert-Åke Näslunds (M) förslag och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− För att kunna avgöra om villkoren enligt 3 kap. 4 § miljöbalken om
hushållning av jordbruksmark efterlevs, krävs en tydligare redovisning av
de motstående intressen som finns mellan behovet av bostäder och
bevarandet av jordbruksmark, samt de alternativa lokaliseringar som
prövats.
Reservation
KD-gruppen och M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för
Bert-Åke Näslunds (M) yrkande.

Beslut expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 40

Rapport: Projekt Redlighet 2019
Mhn 2019:1349

Sammanfattning
Tre projektarbeten 2012, 2016 och nu även 2019 har genomförts i Jönköpings
kommun för att kontrollera restaurangmenyernas redlighet. Sammanlagt
kontrollerades 22 restauranger inom projekt Redlighet 2019. Sju av de
kontrollerade restaurangerna fick avvikelser gällande redlighet. Projekt Redlighet
2019 innefattade även ett informationsutskick angående redlighet. Samtliga
restauranger, pizzerior och caféer i Jönköpings kommun fick detta utskick.
Slutsatsen är att redlighet och fusk är ett aktuellt ämne som även fortsättningsvis
behöver prioriteras inom livsmedelskontrollen
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-25
Rapport Projekt Redlighet 2019
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkande
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag
Bert-Åke Näslund (M) instämmer för KD-gruppen och M-gruppen i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten och lägger den
till handlingarna.
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§ 41

Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark och miljödomstolen,
över bemötande från bolaget vad gäller ansökan om fortsatt
täktverksamhet på fastigheten Källarp 2:1
Mhn 2017: 4423 MMD mål M 2551-18

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrade sig den 17 januari 2019 över ansökan
från Skanska Industrial Solution AB om fortsatt täktverksamhet på fastigheten
Källarp 2:1. Mark- och miljödomstolen har givit nämnden möjlighet att yttra sig
över bolagets bemötande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03
Mark- och miljödomstolens remiss med bolagets bemötande
daterad 2019-03-27
Ansökan om tillstånd för bergtäkt daterad 2018-05-16
Kompletteringar till ansökan om tillstånd daterad 2018-10-26
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut § 4 daterad 2019-01-17
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Syftet med miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt om villkor för mängd
inläckande grundvatten var att säkerställa att en eventuell oförutsedd ökning
uppmärksammas ordentligt av bolaget och snarast kommer till tillsynsmyndighetens kännedom.
Detta syfte skulle kunna tillgodoses genom att villkor fastställs. Men det
behöver då inte nödvändigtvis innebära en begränsning av årlig volym
bortlett vatten. Det skulle exempelvis kunna innebära en anmälningsplikt
till tillsynsmyndigheten om en viss mängd bortlett vatten överskrids.
Alternativet till fastställande av villkor är att det hanteras i bolagets kontrollprogram och att det i detta anges under vilka förutsättningar det ska anmälas
till tillsynsmyndigheten som en driftstörning.
– Nämnden anser att bolaget med sitt bemötande förtydligat grunderna för
beräkning av säkerhetsbeloppet och har därför inte längre några synpunkter
på detta.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkande
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar följande:
Justerandes signatur
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– Syftet med miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt om villkor för mängd
inläckande grundvatten var att säkerställa att en eventuell oförutsedd ökning
uppmärksammas ordentligt av bolaget och snarast kommer till tillsynsmyndighetens kännedom.
Detta syfte skulle kunna tillgodoses genom att villkor fastställs. Men det
behöver då inte nödvändigtvis innebära en begränsning av årlig volym
bortlett vatten. Det skulle exempelvis kunna innebära en anmälningsplikt
till tillsynsmyndigheten om en viss mängd bortlett vatten överskrids.
Alternativet till fastställande av villkor är att det hanteras i bolagets kontrollprogram och att det i detta anges under vilka förutsättningar det ska anmälas
till tillsynsmyndigheten som en driftstörning.
– Säkerhetsbelopp bör avsättas i enlighet med SKL/Miljösamverkan Sveriges mall.
Bert-Åke Näslund (M) instämmer för KD-gruppen och M-gruppen i yrkandet.
Marcus Aronsson (SD) instämmer i ordförandens yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Syftet med miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkt om villkor för mängd
inläckande grundvatten var att säkerställa att en eventuell oförutsedd ökning
uppmärksammas ordentligt av bolaget och snarast kommer till tillsynsmyndighetens kännedom.
Detta syfte skulle kunna tillgodoses genom att villkor fastställs. Men det
behöver då inte nödvändigtvis innebära en begränsning av årlig volym
bortlett vatten. Det skulle exempelvis kunna innebära en anmälningsplikt
till tillsynsmyndigheten om en viss mängd bortlett vatten överskrids.
Alternativet till fastställande av villkor är att det hanteras i bolagets kontrollprogram och att det i detta anges under vilka förutsättningar det ska anmälas
till tillsynsmyndigheten som en driftstörning.
– Säkerhetsbelopp bör avsättas i enlighet med SKL/Miljösamverkan Sveriges mall

Beslut expedieras till
Mark- och miljödomstolen
Kommunstyrelsen
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§ 42

Kommunrevisionens granskning av tillsynsverksamheten inom
miljö- och hälsoskyddsnämnden – handlingsplan för ökad avgiftsfinansieringsgrad

Mhn 2018:5313

Sammanfattning
Jönköpings kommuns revisorer genomförde under hösten 2018 en granskning av
den tillsynsverksamhet som miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver. Resultatet
redovisades i en rapport och sammanfattningsvis att nämnden delvis bedriver
tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De brister revisorerna visade på är att andelen av finansiering av
verksamheten, genom tillsynsavgifter, är alltför låg. Att planering, styrning och
uppföljning av verksamheten bör stärkas samt att orsaker till brister i arbetsmiljön
ska utredas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2019-02-07 att arbeta med
revisorernas samtliga rekommendationer. Förvaltningen har därför tagit fram en
handlingsplan som förutsätts resultera i en avgiftsfinansieringsandel på 50 procent
under 2021.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03
Rapport Granskning av tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, daterad december 2018
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
handlingsplan för arbetet med revisionsrapportens rekommendationer
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkande
Bert-Åke Näslund (M) yrkar för KD-gruppen och M-gruppen bifall till
förvaltningens förslag med tillägget: - Nämnden kräver löpande rapportering om
fortsatt arbete.
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) och Marcus Aronsson (SD) ansluter
sig till Bert-Åke Näslunds (M) yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens förslag till handlingsplan
för arbetet med revisionsrapportens rekommendationer.
– Nämnden kräver löpande rapportering om fortsatt arbete
Beslut expedieras för kännedom till Kommunrevisionen.
Justerandes signatur
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§ 43

Yttrande till kommunstyrelsen över Vattenfall Eldistribution AB:s
ansökan om nätkoncession, markledning Hedenstorp N till Hedenstorp S
i Jönköpings kommun

Mhn 2019:1235 Ks/2019:159 370

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen
(Ei) om att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession). Ansökan avser ny
132 kV ledning i markkabelutförande mellan Hedenstorp norra och Hedenstorp
södra i Jönköpings kommun. Den nya ledningen kommer att ersätta befintlig 130
kV längst en ca 1,8 km lång sträcka.
Jönköpings kommun ska till Ei yttra sig över om den planerade ledningen är
förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser, om ledningen
passerar nära skolor och förskolor eller liknande verksamhet, om sökandes vidtagna skyddsåtgärder är tillräckliga samt annan information som anses betydande
för prövning.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29
Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession, daterad 2019-03-15
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att

Justerandes signatur

•

den föreslagna sträckningen för ledning är lämplig

•

vidtagna skyddsåtgärder avseende elektromagnetiska fält bedöms
tillräckliga

•

en anmälan om avhjälpandeåtgärd (saneringsanmälan) ska inlämnas till
miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor innan arbeten påbörjas
med rivning av kreosotstolpar. Av anmälan ska framgå vilka miljökontroller som ska utföras och om stolpar bedöms stå i våta miljöer och en
större föroreningsutbredning kan förväntas och om utvidgad miljökontroll därför behövs

•

hantering av kemikalier och petroleumprodukter ska ske på sådant sätt att
läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske

•

buller från verksamheten ska begränsas till de riktvärden som anges i
Naturvårdsverkets allmänna råd (MFS 2004:15) om buller från
byggarbetsplatser.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Mats Larsson Weidman (MP) vid
behandlingen av ärendet. I hans ställe tjänstgör Ingrid Johansson (S).
På grund av jäv deltar inte heller ersättare Roger Andersson (S).
Som ordförande tjänstgör Rolf Wennerhag (S).
Yrkande
Tjänstgörande ordförande Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund (M) instämmer för KD-gruppen och M-gruppen i yrkandet..
Marcus Aronsson (SD) instämmer i ordförandens yrkande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande: Nämnden
beslutar att
•

den föreslagna sträckningen för ledning är lämplig

•

vidtagna skyddsåtgärder avseende elektromagnetiska fält bedöms
tillräckliga

•

en anmälan om avhjälpandeåtgärd (saneringsanmälan) ska inlämnas till
miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor innan arbeten påbörjas
med rivning av kreosotstolpar. Av anmälan ska framgå vilka miljökontroller som ska utföras och om stolpar bedöms stå i våta miljöer och en
större föroreningsutbredning kan förväntas och om utvidgad miljökontroll därför behövs

•

hantering av kemikalier och petroleumprodukter ska ske på sådant sätt att
läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske

•

buller från verksamheten ska begränsas till de riktvärden som anges i
Naturvårdsverkets allmänna råd (MFS 2004:15) om buller från
byggarbetsplatser.

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14
2019-04-11

§ 44

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Jönköpings
Bildemontering AB om fortsatt auktorisation enligt bilskrotningsförordningen inom fastigheten Riddersberg 1:15 Jönköpings kommun

Mhn 2019:1730. Lst dnr 205-2226-2019

Sammanfattning
Jönköpings Bildemontering AB ansöker om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) för verksamhet inom fastigheten Riddersberg 1:15
i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen har översänt ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Jönköpings Bildemontering AB tar emot skrotbilar som saneras, demonteras och
pressas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2019-04-04
Länsstyrelsens remiss daterad 2019-03-25
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Förnyad auktorisation enligt bilskrotningsförordningen på fem år kan medges
till Jönköpings Bildemontering AB.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund (M) instämmer för KD-gruppen och M-gruppen i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Jönköpings Bildemontering AB
kan medges förnyad auktorisation enligt bilskrotningsförordningen i fem år
Beslut expedieras till
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15
2019-04-11

§ 45

Månadsrapport mars 2019

Mhn 2019:903

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport per
mars 2019.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-09
Månadsrapport mars 2019, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Månadsrapport mars 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkande
Ordförande Mats Larsson-Weidman (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Bert-Åke Näslund (M) instämmer för KD-gruppen och M-gruppen i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Månadsrapport mars 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16
2019-04-11

§ 46

Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – DAH § 080-142
Enskilda avloppsärenden – DAL § 020-029
Livsmedelsärenden – DLI § 033-065
Miljöskyddsärenden – DMI § 111-172
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17
2019-04-11

§ 47

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2019-02-21 – 2019-03-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

