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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid:

Onsdagen den 6 april 2016, kl. 13.30

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Ärenden
1. Upprop, kl. 13.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärenden:
-

Presentation av ny miljö- och hälsoskyddschef
Program för hållbar utveckling (PHU)
Nytt stadsmiljöprogram
Enskilda avlopp
Fyrakommunersträff i Växjö, 2016-03-10 – 2016-03-11
Plan- och bokslutsdialoger
Miljöfika, 2016-03-10 och 2016-03-16
Tekniskt utskott, 2016-03-16
Funktionshinderpolitiskt program, 2016-03-17
Årsstämmodag, kommunbolagen, 2016-03-18
Bus Rapid Transit (BRT), 2016-03-23
Information om fastighetsprojekt, 2016-04-01

5. Meddelanden – avslutade ärenden
6. Meddelanden – handlingar för kännedom
7. Anmälan om delegationsbeslut
8. Anmälningsärenden

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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9. Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till Digital översiktsplan
MhN 2016:912
10. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till stadsmiljöprogram
för Jönköpings kommun
MhN 2016:901
11. Yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet ”Kroppsbehandlingar –
Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd” (SOU 2015:100)
MhN 2016:757
12. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheterna Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl.,
Jönköpings kommun
MhN 2015:3060
13. Yttrande till Livsmedelsverket angående ändring av Livsmedelsverkets
föreskrifter om offentlig kontroll
Mhn 2016:897
14. Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken
MhN 2016:287
15. Månadsrapport per mars 2016
Mhn 2016:1277
16. Friluftsambassadörer

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN

Anita Nilsson
2016-03-24
Ärende - Status: 'Avslutat'; Ärendemening: '!*F K*'; Statusdatum: '2016-02-25...2016-03
Urval:
-23'; Händelsekategorikod: '!DELB'; Händelsekategorikod: '!ANMLI'

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2001-2623
EDET 1:1
EDET 1:1
AVLOPP - BRISTFÄLLIGA
MHN-2012-1922
ÖLMSTAD 4:10
ÖLMSTAD 4:10
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2013-2145
SKOGSBERG 1:1
SKOGSBERG 1:1
ANM - INRÄTTANDE AV BDT-ANL
MHN-2013-3470
HIEGÖL 1:8
HIEGÖL 1:8
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2014-2363
RIDDERSBERG 1:15
RIDDERSBERG 1:15
FÖRFR - SLÄPPA KEMIKALIE TILL AVLOPP
MHN-2014-3237
VÄSTANÅ 1:1
VÄSTANÅ 1:1
ANALYSRESULTAT - ANMÄRKNING MANGAN
MHN-2014-3471
Tubbarp 1:7

BJÖRNLINGE, PER

WESTERFJÄRD, MATS

HELMERSSON, ERIC

HAVE´N SVÄRD, KIM

JÖNKÖPINGS BILDEMONTERING AB

GRÄNNA GOLFKLUBB VATTENANLÄGGNING

TUBBIN, JIMMY

ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2014-4001
SVARTTORPS-HÖGSTORP 1:28
SVARTTORPS-HÖGSTORP 1:28
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL

NILSSON, ANNIKA

1 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2014-4176
SKINNKÄRR 1:4
SKINNKÄRR 1:4
AVLOPP - BRISTFÄLLIGA
MHN-2014-4362
NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:23

ARVIDSSON, BERNT OLOF EINAR

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

RIVNING AV BYGGNAD
MHN-2015-316
Konungsö 1:17

Andreas Lindqvist

ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-731
KOLARYD 1:19

Tekniska kontoret

ANM - EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAD MARK
MHN-2015-847
ÖVERMANNEN 7

Tommy Johanneson (Bostads AB Vätterhem)

PROVTAGNING - VARMVATTEN
MHN-2015-851
YÅS 1:15

YÅS FRITIDSSTUGEFÖRENING - AVLOPPSREN

ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-1082
KÄTTILSTORP 3:1

JÖNKÖPINGS GK

ANS - SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL
MHN-2015-1341
Ingeryd 1:71

Södra Bunns Vattenförening

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2015-1577
LÄRAN 1

Barn- och Utbildningsnämnden

KLAGOMÅL - TRAFIKBULLER FÖRSKOLEGÅRD
MHN-2015-1631
BACKEN 2:19

BANKERYDS MÖBELFABRIK AB

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - TRÄVARUTILLVERKARE
2 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-1801
BARNARPS-KRÅKEBO 1:49

EL-GIGANTEN LOGISTIK AB

INSPEKTION
MHN-2015-1932
KONUNGSÖ 1:25
KONUNGSÖ 1:25
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-2087
JULLEN 5

Tobias Persson

HSB FÖRVALTNING, REF NR 711003

ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL
MHN-2015-2122
ARENAN 1

P&J Restaurang vid Munksjön AB

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2015-2216
BASUNEN 7

Muhammad Muddassar Sajjad

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2015-2283
SMULTRONKORGEN 1

SRA ESMERALDA

INSPEKTION
MHN-2015-2436
Ödlan 3

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2437
ÖDLAN 4

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2438
Ödlan 10

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
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Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-2439
ÖDLAN 11

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2441
Ödlan 12

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2442
ÖDLAN 14

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2443
ÖDLAN 19

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2445
Ödlan 20

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2446
ÖDLAN 21

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2447
ÖRINGEN 11

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2448
ÖRINGEN 12

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2449
ÖRINGEN 13

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2450
ÖRINGEN 14

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
4 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-2451
Öringen 15

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2452
ÖVERGÅNGEN 9

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2453
ÖVERSKOTTET 1

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2454
ÖVERSKOTTET 2

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2455
ÖVERTIDEN 1

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2456
ÖVERTIDEN 2

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2457
ÖVERTIDEN 5

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2458
ÖVERTIDEN 6

Södra Munksjöns Utvecklings AB (Åsa Fries)

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2015-2508
GRUVAN 5

REKOHÖRNAN AB

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
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Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-2589
TRÅNGHALLA 3:464

Stadsbyggnadskontoret

KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING
MHN-2015-3025
INSTRUKTÖREN 1

Barn- och Utbildningsnämnden

INSPEKTION
MHN-2015-3027
VÄSTANÅ 1:1

GRÄNNA GOLFKLUBB

KONTROLLRAPPORT - DRICKSVATTEN
MHN-2015-3063
SALA 8

WÄSTGÖTA-BAGAREN I MARIESTAD AB

INSPEKTION
MHN-2015-3076
Ängaskog 1:14

Linnéa Rendahl

ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-3208
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:233

Tekniska kontoret, VA- och Avfall

INSPEKTION
MHN-2015-3209
MÅNSARPS-RENSTORP 1:80

Pro Unica Fastighets AB

PROVTAGNING - VARMVATTEN
MHN-2015-3251
ÖVERKASTET 6

ATTEVIKS BIL AB

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2015-3290
VÄSTER 1:1

TWIN CITY JÖNKÖPING AB

INSPEKTION
MHN-2015-3307
ÄDELGASEN 1

TAMINH RESTAURANG AB

INSPEKTION
6 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-3600
HUSKVARNA 5:2

HUSQVARNA AB

SKR FR ASKENGRENS - FÖRSTAGÅNGSUNDERSÖKNING
MHN-2015-3660
FLAHULT 3:233

HC-Dalen

INSPEKTION
MHN-2015-3694
VÄGMÖTET 2

Curry Chicken Sweden AB

KLAGOMÅL - REDOVISNING AV INNEHÅLL
MHN-2015-3721
ROSENGÅRD 14

Pedagogisk omsorg väster

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2015-3811
ÄMBARET 8

ANNES HUSMAN AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2015-3941
ANKARET 9

Performance.R.us AB

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL
MHN-2015-3969
Stadskontoret
BEG FR STK - JÄMSTÄLLDHETSRAPPORT 2015 O HANDLINGSPLAN 2016
MHN-2015-4076
ÅBONÄS 6

Tekniska kontoret, Mark- och exploatering

MISSTANKE OM FÖRORENING ALT. MARKUNDERSÖKNING
MHN-2015-4133
NAVET 4

Gunvor Ejnarsson

PROVTAGNING - VARMVATTEN
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Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-4178
TULLSTUGAN 4

Ove Vadsten

KLAGOMÅL - SKROTBILAR
MHN-2015-4245
VENUS 3

AM CORTAS AB

INSPEKTION
MHN-2015-4326
TENHULT 38:1

Niclas Gustafsson

INSPEKTION
MHN-2015-4354
OBYGDEN 18

Länsstyrelsen i Jönköpings län

ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-4355
OBYGDEN 15

Länsstyrelsen i Jönköpings län

ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-4357
OBYGDEN 16

Länsstyrelsen i Jönköpings län

ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-4358
Obygden 10

Länsstyrelsen i Jönköpings län

ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-4418
VANTEN 1

Alaa Kadhem

INSPEKTION
MHN-2015-4440
BRUNSTORP 1:14

Per-Axel Schön

ANS - ENL RO - DISPENS FR SOPHÄMTNING
MHN-2016-61
PREUSSEN 25

Melis Öcal Johansson

LIVSMEDELSKONTROLL
8 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-111
BARNARPS-KRÅKEBO 1:70

ATTEVIKS LASTVAGNAR

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - VATTENPROV 2016
MHN-2016-153
MÅNSARP 1:186

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-182
ÖRINGEN 12

Cochleari AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-197
HARVEN 3

FAI & VÄNNER AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-209
ÖNSKEDRÖMMEN 21

Restoring Hope AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-220
JUNO 1

Restaurang Patel i Jönköping AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-222
HACKSPETTEN 8

SOYA, RESTAURANG

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-244
ADELIN 2

Maggans tobak i Gränna

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-254
VILAN 7

BANGOLFKLUBBEN JÖNKÖPING

LIVSMEDELSKONTROLL

9 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-270
HARPAN 4

SYSKON & MAT AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-296
HACKSPETTEN 8

SOYA, RESTAURANG

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-297
BÄRET 4

Valtellinese AB

KLAGOMÅL - HANTERING AV VARM OCH KALL BUFFÈ
MHN-2016-302
MÅRDEN 1

Aziz HK HB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-312
BANKERYD 1:3

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-330
ÄTTEHÖGEN 5

Ibrahim al Sayed

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-339
VÄGMÖTET 1

BJ`s Butik & Bensin AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-342
Tenhult 28:2

Johan Karlsson

ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-353
KLEVEN 1:14

BR HJERTSTEDT HB

INSPEKTION
MHN-2016-355
ÖNSKEDRÖMMEN 11

Socialförvaltning

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
10 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-357
VALUTAN 1

Socialförvaltning

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-359
VALUTAN 1

Socialförvaltning

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-360
VALUTAN 1

Socialförvaltning

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-361
VALUTAN 1

Socialförvaltning

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-373
HARVEN 3

Café Lundströmsplats2 i Jönköping AB

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-397
Stora Åsa 20:3

Ove Nykvist

KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING
MHN-2016-398
KÄLLARP 1:3

Enlil grupp AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-408
DOMAREN 28

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-411
Fursten Norra 3

BLUE WALL CONSTRUCTION AB

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
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Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-413
JULLEN 6

AB J. Lundberg mat & catering

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-417
ELEVEN 4

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-423
UNNARYD 1:26

Kultur- och fritidsförvaltningen

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-424
MARS 1

HUSKVARNA STADSHOTELL AB

KLAGOMÅL - OMBYGGNATION I KÖKET
MHN-2016-425
JUNGMANNEN 2

Kultur- och fritidsnämnden

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-446
VISIONEN 3

Neo Ngo AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-448
ÅSIKTEN 1

Stiftelsen Torpahemmet - Anna Kjellbergs Minne

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-459
PERU 4

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-463
CENSORN 7

Lars Hedman

KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING
MHN-2016-464
GAMEN 6

CALISIR & SON AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
12 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-467
PREUSSEN 20

RÄTT TANKAD AB

INSPEKTION
MHN-2016-470
KORTEBO 2:169

Ingrid Pettersson (enhetschef)

INSPEKTION
MHN-2016-482
ÄNGASKOG 1:5

JOHN ERIK GUSTAVSSON

INSPEKTION
MHN-2016-487
BARNARP 1:56

Josefin Hesse

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-490
PILTEN 6

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-495
KNAPEN 6

AB Sandéns konditori Eftr.

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-522
ÖVERTRYCKET 3

Kultur- och fritidsförvaltningen

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-532
SKIDSPÅRET 2

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-533
VALUTAN 1

Kultur- och fritidsförvaltningen

LIVSMEDELSKONTROLL

13 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-540
HÄLJARYD 1:71

TENHULTSKROGEN

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-542
HACKSPETTEN 8

SY. på Västra Storgtatan i Jönköping AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-545
HEDENSTORP 1:3

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-546
HÄLSAN 1

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-558
Flahult 21:44

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-568
RÖLLIKAN 1

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-570
JÄGMÄSTAREN 2

PINGSTFÖRSAMLINGEN

ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-575
REKTORN 1

Stadsbyggnadskontoret

RIVNING AV BYGGNAD
MHN-2016-577
VAGGVISAN 12

Stadsbyggnadskontoret

RIVNING AV BYGGNAD
MHN-2016-580
ALMEN 3

R & F RESTAURANG AB

LIVSMEDELSKONTROLL
14 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-583
BIET 3

HX DEVELOPMENT AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-588
GRANATEN 2

Jan Hanna AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-590
DOLKEN 10

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-593
GRANITEN 4

Golf & mat i Jönköping AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-595
VÄTTERSMÅLEN 2:2

RESTAURANG VÄTTERLEDEN AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-600
TAHE 3:1

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-621
VILAN 7

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-622
ÄLVRINGEN 6

First Hotell Jönköping

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-634
NORRAHAMMAR 38:2

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL

15 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-637
JS Inter Food
SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, OSÄKRA LIVSMEDEL
MHN-2016-640
HOVEN 1
Barnarpasjön
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-645
JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1

Double Up AB

DEN SMÅLÄNDSKA KOLONIN I JÖNKÖPING AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-649
ATTARP 2:126
ATTARP 2:126
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-652
HÅLAN 6:5

EDERFORS, MARIE

HOVSLÄTTS BUSSRESOR AB

INSPEKTION
MHN-2016-662
ROSENGÅRD 14

KARAM ABDULMASEEH SAEED

KLAGOMÅL - DIVERSE
MHN-2016-664
UGGLEVIKEN 12

Saeed Paulos

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-666
ATOLLEN 3

Zaia Restaurang AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-686
LAGMANNEN 1

Cindy Vuong

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-693
ÖRINGEN 13

MAX HAMBURGERRESTAURANGER AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
16 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-694
Järstorps-Kärr 1:25

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-695
VINGPENNAN 1

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-696
LAPPEN 16

Sodexo AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-697
REPLIKEN 7

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-700
ÅKERRENEN 4

POLISMYNDIGHETEN I JÖNKÖPINGS LÄN

BEG FR POLISEN OM YTTR - DANSTILLSTÄLLNING
MHN-2016-701
Tuggarp 2:7

Johan Alsäter

ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-702
CIKADAN 6

RESTAURANG DAL BAFFO AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-703
HÄRDEN 1

Johans café & matsal i Jönköping AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-704
BÄRET 4

Valtellinese AB

LIVSMEDELSKONTROLL

17 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-705
ÄTTEHÖGEN 5

Ibrahim al Sayed

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-706
GAMEN 6

CALISIR & SON AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-707
SNICKAREN 2

NETTBUSS AB

INFO - ÄNDRING AV DRIVMEDEL FR RME T HVO
MHN-2016-708
SVENSHULT 1:2

MATS AXELSSON

INSPEKTION
MHN-2016-709
ÄTTEHÖGEN 7

FINNVEDENS LASTBILAR VÄST AB

ANALYSRESULTAT - 2015-2016
MHN-2016-715
HANDELN 7

SCAVICO AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-717
ROSENDALA 7

Äldrenämnden

INSPEKTION
MHN-2016-721
RESEDAN 13

Jönköpings pastorat

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-722
HUSKVARNA 4:6

JÖNKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - SKYLTNING VSO VÄTTERN
MHN-2016-726
BANKERYDS-NYARP 1:77

Anna-Lena Oscarsson

ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
18 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-727
VISINGSBORG 3:1

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-728
HÅLAN 4:1

QSTAR FÖRSÄLJNING AB

ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-729
APOTEKET 6

VOX HOTEL AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-730
Roddaren 8

Anna Rosengren

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-734
UNNARYD 1:26

Kultur- och fritidsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-737
HINDEN 7

COSEF RESTAURANG AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-738
JUNGMANNEN 2

Kultur- och fritidsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-739
JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1

LAND & WATER AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-740
GAMEN 6

CALISIR & SON AB

LIVSMEDELSKONTROLL

19 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-741
JÄGMÄSTAREN 2

PINGSTFÖRSAMLINGEN I JÖNKÖPING

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-746
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
MÅNADSRAPPORT JANUARI - FEBRUARI 2016
MHN-2016-747
Algen 2

Boberg o Petrasek Traktör AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-754
BARNARPS-KRÅKEBO 1:70

ATTEVIKS LASTVAGNAR

ANALYSRESULTAT - 2016
MHN-2016-760
ÄDELMETALLEN 10

Livsmedelsverket

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ODEKLARERADE ALLERGENER I SANTA MARIA MYNTA
MHN-2016-762
DROTTEN 10

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - DETALJPLAN
MHN-2016-763
ARKADIEN 2

WOK PÅ BORGMÄSTARGRÄND I JÖNKÖPING AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-766
ÖVERLÄRAREN 2

RESTAURANG OASEN I JÖNKÖPING AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-768
ÖVERLÄRAREN 3

Jönköpings pastorat

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-769
GRÄNNA 5:9

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
20 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-771
JUNGMANNEN 7

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-775
VIGÖREN 1

Jönköpings Hotell & Konferens AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-777
ASKEN 2

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-778
VÄGMÖTET 1

4261395 Timo och Paula Servicehandel AB

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2016-781
ÅSA 1:40

ULF AXELSSON

INSPEKTION
MHN-2016-783
RASTSTÄLLET 1

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-784
ANKARCRONA 11

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-792
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SKR T MHN - ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST - LIVSMEDELSENHETEN
MHN-2016-793
ÄSSJAN 1

SITA SVERIGE AB

KLAGOMÅL - FÅGLAR

21 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-794
HAKARPS-KNUTSTORP 1:6

ARVID LINDFELT

ANM ENL MB (A,B,C) - AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL
MHN-2016-799
BANKERYD 2:60

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

INSPEKTION
MHN-2016-802
Orkestern 8

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-803
LINET 10

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-804
RIDDERSBERG 1:15

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-805
Vargön 7

GS FASTFOOD I JÖNKÖPING AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-808
NORRAHAMMAR 28:3

Äldrenämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-813
MÅRDEN 1

Aziz HK HB

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-823
ARENAN 1

P&J Restaurang vid Munksjön AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-825
ÖVERBLICKEN 2

Nomor AB

UNDERÄTTELSE FK - SPRIDNING AV BIOCIDER
22 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-829
HÄROLDEN 5

Svarteskär Jönköping AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-830
RITAREN 2

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - DETALJPLAN
MHN-2016-832
Stadsbyggnadskontoret
YTTR T STBN - HASTIGHETSÖVERSYN
MHN-2016-833
ROSENGÅRD 14

MR FAI AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-834
ÖNSKEDRÖMMEN 11

SOCIALNÄMNDEN

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-847
DIRIGENTEN 1

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-850
BRAGE 8

BIRGITTA GUSTAFSSON

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-853
RÖLLIKAN 1

Stadsbyggnadskontoret

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-859
BANKERYDS-TORP 1:36

MILLER BUSS AB

LIVSMEDELSKONTROLL

23 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-861
STENSHOLM 1:443

SAAB AB, TRAINING & SIMULATION

MILJÖOLYCKA - UTSLÄPP AV HYDRALOLJA FR KRANBIL
MHN-2016-865
SVINHULT 1:13

ST 1 SVERIGE AB

INSPEKTION
MHN-2016-873
SKÄNKEBERG 1:1

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-890
BERGET 1:410

LEFFES BILSERVICE

INSPEKTION
MHN-2016-898
NORRAHAMMAR 56:1

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-902
RIDDERSBERG 1:15

Jönköpings Bildemontering AB

ÅRSRAPPORT
MHN-2016-913
GRÄSHAGEN 1:2

SGU

ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-916
HARPAN 4

Socialtjänsten

BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-919
ROSENGÅRD 14

MR FAI AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-928
BÄGAREN 4

PIZZERIA PRIMA I JÖNKÖPING AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
24 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-935
CISTERNEN 3

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-940
HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:299

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-941
STENSHOLM 1:639

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-948
UPPSALA 4

SOCIALNÄMNDEN

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-949
NAVET 5

Kultur- och fritidsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-951
KUMLABY 10:1

BRAHESKOLAN WISINGSÖ HOTELL & KONFERENS AB

ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-952
VAKTEN 1

A robot AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-954
SMÅSKOLAN 2

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-955
VANDRINGSMANNEN 3

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL

25 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-957
ANSVARET 2

Wrapped 4 AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-958
VALUTAN 12

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-960
BARNARP 4:1

ENKELT RESTAURANG OCH CATERING AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-973
HÄROLDEN 5

Profilenvets AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-977
MARS 13

Centralbageriet i Huskvarna AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-978
HUSKVARNA 5:1

Farrokh Shahidi

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-979
ROSENGÅRD 14

Adem Ishak

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-983
TRÄDGÅRDEN 9

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-985
ALFRED DALIN 7

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-989
Stadsbyggnadsnämnden
HVB-Boende
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
26 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-990
INGELSTORP 1:82

Bo Sjöqvist

KLAGOMÅL - GÄSS
MHN-2016-992
INVITEN 8

HUSKVARNA ELEKTROLYTPOLERING AB

EGENKONTRPGM YTTRE MILJÖ
MHN-2016-993
GRÄNNA 5:5

Bo Sjöqvist

KLAGOMÅL - KAJOR
MHN-2016-996
DROMEDAREN 9

Bo Sjöqvist

KLAGOMÅL - DUVOR O MÅSAR
MHN-2016-1001
GESTRA 3:4

LENNART ELONSSON

INSPEKTION
MHN-2016-1005
STENSHOLM 1:749

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1006
PILTEN 13

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1008
ÖVERKANTEN 1

RESTAURANG RAGGMUNKEN AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1010
HÄLJARYD 1:203

TENHULTS PRESSGJUTERI AB

ANM ENL MB (A,B,C) - ÄNDRING AV VERKSAMHET

27 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1011
FLÄTTINGE 6:1

PETER LEVINSSON

INSPEKTION
MHN-2016-1013
ÖVERSIKTEN 7

BILTEMA SWEDEN AB JÖNKÖPING

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1015
ROSENGÅRD 14

SOCIALNÄMNDEN

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1019
RUSTMÄSTAREN 15

Evelyn Tran

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1026
GAMLA FLYGFÄLTET 1:1

NGOC KIM HIEN NGUYEN

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1027
STOCKMAKAREBYN 2

BOBERG TRAKTÖR AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1028
VENUS 13

Barn- och Utbildningsnämnden

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1030
VANTEN 1

Alaa Kadhem

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1036
GÄRDE 1:2

KARIN JOHANSSON

INSPEKTION
MHN-2016-1038
TRÄLISTEN 1

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
28 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1039
LÖJAN 4

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1040
Bankeryds-Torp 1:249

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1041
TAPETEN 2

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1042
TAPETEN 1

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1043
STENSHOLM 1:635

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1044
VÄSTER 2:2

STRAGAS-GRUPPEN AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1045
STENSHOLM 1:622

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1047
JÖRANSBERG 1:96

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1048
BIKTEN 10

Jönköpings pastorat

LIVSMEDELSKONTROLL

29 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1049
UPPSALA 8

Jönköpings pastorat

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1050
Agnetha Nilsson
Strömsbergsbäcken
KLAGOMÅL - BÄCKEN ÄR I BEHOV AV MUDDRING
MHN-2016-1054
BRAGE 1

HUMANA OMSORG AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1055
HÄLJARYD 1:203
HÄLJARYD 1:203
INSPEKTION
MHN-2016-1056
RASTSTÄLLET 2

TENHULTS PRESSGJUTERI AB

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1058
Kommunfullmäktige
BEG FR KF OM YTTR - MINSKA ANVÄNDNINGEN AV FYRVERKERIER
MHN-2016-1059
BJÖRNEN 6

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1062
BARNARPS-KRÅKEBO 1:61

OK-Q8 AB

ÅRSRAPPORT - DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING 2015
MHN-2016-1070
JÄRSNÄS 5:9

PER HELLSTRÖM

INSPEKTION
MHN-2016-1082
ÖLMSTAD 7:3

SVEN-OLOF JOHANSSON

INSPEKTION
30 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1083
NORRAHAMMAR 28:124

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1085
RUSTMÄSTAREN 15
RUSTMÄSTAREN 15
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-1088
VIDÖSTERN 4

Systembolaget AB

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1098
UGGLEVIKEN 12

MARKMILJÖ I JÖNKÖPING AB

MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING
MHN-2016-1099
POSTILJONEN 15

WEIS BAGERI HB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1100
SANDBÄCK 1:6

Stadsbyggnadsnämnden

BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1101
NORRAHAMMAR 33:1

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1102
VÄTTERSMÅLEN 2:2

Restaurang Vätterleden AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING - PLASTBITAR I CHOKLAD
MHN-2016-1103
LEKAREBO 1:4

Christer Johannesson

TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN

31 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1104
RIDDERSBERG 1:15

Jönköpings Bildemontering AB

INSPEKTION
MHN-2016-1112
MÄSSAN 1

S:T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1123
SIRINGE 4:7

LUNDKVIST, EGON, LEIF O BROR

INSPEKTION
MHN-2016-1128
BUDKAVELN 21

KAFFE I JÖNKÖPING AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING - PLASBITAR I CHOKLAD
MHN-2016-1129
PLUGGHÄSTEN 6

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1130
HANDELN 7

GANM WERDINA

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1132
Balladen 2

Paulina Rychter

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1133
KYRKAN 16

Föreningen för Huskvarna kyrkas förskola

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1135
HASSELN 1

JÖNKÖPINGS RÖDAKORSKRETS

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1137
FLAHULT 2:313

SOCIALNÄMNDEN

LIVSMEDELSKONTROLL
32 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1138
VENUS 2

CAFE & RESTAURANG KVARNEN HB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1139
ÖVERLÄRAREN 5

SHARKINA AB

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1147
ÖVERBLICKEN 11

OK Q8 AB

ÅRSRAPPORT
MHN-2016-1149
ÄLGHUVUDET 3

ONTHEBOX AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1153
HOV 8:1

BERNT EKLUND

INSPEKTION
MHN-2016-1154
VAGNMAKAREN 7

EKHAGSRONDELLEN I JÖNKÖPING AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, CHOKOLADPRODUKTER SOM KAN INNEHÅLLA BITAR AV PLAST
MHN-2016-1156
ROSENGÅRD 14

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1157
ROSENGÅRD 14

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1158
Tekniska kontoret, VA- och Avfall
MILJÖOLYCKA - ANMÄLAN OM UTSLÄPP

33 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1160
ÅMINNE 1

Scandic hotell AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING - PLASTBITAR I CHOKLAD
MHN-2016-1163
STANSEN 3

Spishällen AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1164
Barnarps-Kråkebo 1:62

Bring Freight Forwarding AB

INFO - EJ ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET
MHN-2016-1165
TRAFIKVERKET
Trafikverket
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - INFORMATION OM REGLER
MHN-2016-1166
ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:5

Mikael Blomqvist

ANM - EFTERBEHANDLING AV FÖRORENAD MARK
MHN-2016-1167
ÄDELGASEN 1

TAMINH RESTAURANG AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1168
VÄSTERBOTTEN 1

Shahid Ali

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1169
VENTILEN 6

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1171
STENSHOLM 1:636

Äldrenämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1179
VALUTAN 1

ASTAR AB

LIVSMEDELSKONTROLL
34 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1180
HAMMAREN 1

Stiftelsen Frälsningsarmén

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1185
ÖVERLÄRAREN 5

Råslätts kött och chark HB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1186
NÄKTERGALEN 4

Zaklina Butiks AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1187
ROSENGÅRD 14

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1188
HARPAN 2

JÖNKÖPINGS BILJARDHALL AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1192
GRIPEN 6

Konditori Napoleon i Jönköping AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1194
ROSENGÅRD 14

ROSENKIOSKEN AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1195
ASTERN 11

Godishuset i Jönköping AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1199
NORRAHAMMAR 44:5

Tabergsdalens konsumentförening

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER

35 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1200
FLAHULT 3:232

Tabergsdalens Tennisklubb

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1201
ROSENGÅRD 14

Adem Ishak

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1203
NORRAHAMMAR 35:2

Nabiha Aamir

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1205
HÖGSKOLAN 1

Företagscatering Håkan Axelsson AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1206
GASELLEN 5

HKv i Jönköping AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1207
VALUTAN 15

NAMSI AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1209
ROSENGÅRD 14

Prison Island Huskvarna AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1210
ÄLVRINGEN 1

Amadeus Nilsson AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1211
ÅKERRENEN 4

ALFRED MARKOS RESTAURANG HB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1215
HOVEN 1

TIME EXPRESS

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
36 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1217
DIRIGENTEN 1

Bohmax AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1231
VALUTAN 1

SOCIALNÄMNDEN

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1232
FLAHULT 3:160

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1233
LILLA SPÅNHULT 2:53

Spånhults Herrgård AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1253
FLAHULT 3:160

Barn- och Utbildningsnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1260
ÄTTEHÖGEN 2

Erikshjälpen och pingst Jönköping Second hand

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1276
ROSENLUND 2:1

HEMMILJÖ I JÖNKÖPING AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER
MHN-2016-1281
SKINNAREBO 2:7

FÖRFATTAREN RESTAURANG AB

ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1282
SMEDBYN 6

Odicho i Huskvarna AB

SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, ÅTERKALLELSE AV CHOKLADPRODUKTER

37 (38)

Ärende
Diarienummer
Fastighet

Namn

Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1283
HUSKVARNA 4:1

MN Choklad AB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1289
ÖVERBLICKEN 6

K-RAUTA

ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-1290
ÖVERBLICKEN 6

K-RAUTA

ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-1292
HAKARPS-FAGERSLÄTT 1:260

Socialnämnden

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1303
KLÄMMESTORP 1:27

JÖNKÖPINGS FÄLTRITTKLUBB

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1311
ÖNSKEDRÖMMEN 17

SOCIALNÄMNDEN

LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1312
LILJEHOLMEN 2:2

Hassan Nameth

LIVSMEDELSKONTROLL

38 (38)

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'FK'; Händelsedatum: '2016-02-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienummer
Fastighet

Namn

Handling

Ärende

Sökbegrepp
MHN-2015-2743:8
Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt
SKR FR LST F K - DOMSLUT

MILJÖSANKTIONSAVGIFT

Trafikverket
MHN-2015-939:3
ÖRONTOFSEN 12
SKR FR LST F K - RAPPORT FR PERIODISK
UNDERSÖKNING

MHN-2016-796:1
Svarttorps-Tokeryd 1:5

STENA RECYCLING AB
SKR FR WSP - FÖRSL T PGM F PERIODISK BESIKTNING

Länsstyrelsen i Östergötland

BESL FR LST F K - TILLST ENL MB T GRUPPSTATION BESL FR LST F K - TILLST ENL MB T GRUPPSTATION F
F VINDKRAFT
VINDKRAFT

MHN-2016-812:1
ANSVARET 2

Wrapped 4 AB

SKR FR MÖLNDALS KOMMUN F K - KONTR RAPPORT SKR FR MÖLNDALS KOMMUN F K - KONTR RAPPORT

MHN-2016-819:1
VÄGVALET 2

Länsstyrelsen i Jönköpings län

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-815:1
HEDENSTORP 1:17

Louise Lithman

BESL FR LST F K - TILLST HÄST

BESL FR LST F K - TILLST HÄST

MHN-2016-816:1
ÖRONTOFSEN 12

STENA RECYCLING AB

SKR FR LST F K - ANM OM MATERIALÅTERVINNING SKR FR LST F K - ANM OM MATERIALÅTERVINNING AV
AV FRITIDSBÅTAR
FRITIDSBÅTAR

1/5

Händelse
Diarienummer
Fastighet

Namn

Handling

Ärende

Sökbegrepp
MHN-2015-3836:3
VÄSTRABY 2:4

Tommy Bjerring

KOMPL HANDL F K - KARTA

ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG

MHN-2016-825:1
ÖVERBLICKEN 2

Nomor AB

UNDERÄTTELSE F K - SPRIDNING AV BIOCIDER

UNDERÄTTELSE FK - SPRIDNING AV BIOCIDER

MHN-2016-845:1
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:182

Stadsbyggnadsnämnden

BESL FR STBN F K - RIVNING AV GARAGEBYGGNAD BESL FR STBN F K - RIVNING AV GARAGEBYGGNAD

MHN-2016-872:1
HÄLJARYD 1:160

Stadsbyggnadsnämnden

BESL FR STBN F K - FÖRLÄNGT BYGGLOV

BESL FR STBN F K - FÖRLÄNGT BYGGLOV

MHN-2016-887:1
HUSKVARNA 5:2

HUSQVARNA AB

SKR FR LST F K - ANM ÄNDRAD HANTERING
BATTERIPRODUKTER

SKR FR LST F K - ANM ÄNDRAD HANTERING
BATTERIPRODUKTER

MHN-2016-915:1
ÖRNNÄSTET 11

JÖNKÖPINGS RENHÅLLNINGS AB

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-918:1
ROGBERGA-HULT 5:3

Tekniska nämnden

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2015-638:3
SVEDBRANDSHULT 1:2

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

SKR FR VÄXJÖ TINGSRÄTT F K - KUNGÖRELSE

BESL FR LST F K - ANS OM TILLST T TÄKTVERKSAMHET
PÅ FASTIGHETEN

MHN-2016-933:1
HÄLJARYD 1:327

Alvarssons Transport AB

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

2/5

Händelse
Diarienummer
Fastighet

Namn

Handling

Ärende

Sökbegrepp
MHN-2016-934:1
ROGBERGA-HULT 5:3

Tekniska nämnden

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-937:1
KLÄMMESTORP 1:25

Länsstyrelsen i Jönköpings län

BESL FR LST F K - TILLST ENL DL, HÄST

BESL FR LST F K - TILLST ENL DL, HÄST

MHN-2016-961:1
ROGBERGA-HULT 5:3

Tekniska nämnden

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-1032:1
ASKEN 2

Polismyndigheten

SKR FR POLISEN F K - UTESERVERING

SKR FR POLISEN F K - UTESERVERING

MHN-2016-152:5
BUDKAVELN 2

Länsstyrelsen i Jönköpings län

BESL FR LST F K - TILLST T YRKESMMÄSSIG
ÖVERLÅTELSE AV EN SÄRSKILT FARLIG KEMISK
PRODUKT

MHN-2016-371:2
TJÄDERN 19
SKR FR STBN F K - DETALJPLAN,
ANTAGANDEHANDLING

BEG FR LST OM YTTR - ANS OM TILLST T FARLIGA
KEMISKA PRODUKTER

Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - DETALJPLAN

MHN-2016-1060:1
GÄRDE 1:2

Länsstyrelsen i Jönköpings län

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-1065:1
BERGET 1:410

LEFFES BILSERVICE

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-1074:1
ÄTTEHÖGEN 16

Länsstyrelsen i Jönköpings län

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

3/5

Händelse
Diarienummer
Fastighet

Namn

Handling

Ärende

Sökbegrepp
MHN-2016-1096:1
LAPPEN 11

MUNKSJÖ PAPER AB

SKR FR LST F K - ANM OM INSTALLATION AV
RENSGALLER

SKR FR LST F K - ANM OM INSTALLATION AV
RENSGALLER

MHN-2016-1105:1
LAPPEN 11

MUNKSJÖ PAPER AB

SKR FR LST F K - ANM OM FLÄKTBYTE

SKR FR LST F K - ANM OM FLÄKTBYTE

MHN-2016-1150:1
GRANATEN 2

Polismyndigheten

SKR FR POLISEN F K - UTESERVERING

SKR FR POLISEN F K - UTESERVERING

MHN-2015-2788:7
SKÄRSTADS-SÄBY 6:1

Göran Sandqvist

BESL FR LST F K - AVGIFT F TILLSYN ENL MB

TILLSYNSAVG ENL MB

MHN-2016-1198:1
BANKERYDS-MÅLSKOG 10:46

BANKERYDS RIDKLUBB

BESL FR LST F K - TILLST T HÄST

BESL FR LST FK - TILLST T HÄST

MHN-2016-1242:1
Ledshestra 3:3

Ledshestra AB

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-1243:1
DJUVARP 1:6

Joakim Karlsson

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL

MHN-2016-1249:1
ALMEN 12

HUDOTEKET

SKR FR LÄKEMEDELSVERKET F K - TILLSYN AV
SOLKYDDSPRODUKTER

SKR FR LÄKEMEDELSVERKET F K - TILLSYN AV
SOLKYDDSPRODUKTER

MHN-2016-1268:1
ROGBERGA-HULT 5:3

Tekniska nämnden

SKR FR LST F K - RAPPORT FR PERIODISK
UNDERSÖKNING

SKR FR LST F K - RAPPORT FR PERIODISK
UNDERSÖKNING

4/5

Händelse
Diarienummer
Fastighet

Namn

Handling

Ärende

Sökbegrepp
MHN-2015-3100
SLÅTTERVALLEN 3

Stadsbyggnadskontoret

BESL FR SBK F K - SLUTBESKED

RIVNING AV BYGGNAD

5/5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

DELEGATIONSBESLUT
Administrativa ärenden

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAD*'; Händelsedatum: '201602-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet
Sökbegrepp

Namn

Datum

*
MHN-2016-643:1
AHN

DAD § 005 BESL O BEHÖRIGHETSATTESTANTER F MHN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-03-22

* DAD § 003, -004 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF

1/1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

DELEGATIONSBESLUT
Hälsoskyddsärenden

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAH*'; Händelsedatum: '201602-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienr

Rubrik

Namn

Datum

Handl
MHN-2016-726:2

Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 058 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

JF

BANKERYDS-NYARP 1:77

MHN-2016-755:2

DAH § 057 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

JF

ROGBERGA-VISSMÅLEN 1:4

MHN-2016-600:2

DAH § 059 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED

MAW

TAHE 3:1

MHN-2016-459:2
MAW

DAH § 060 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
PERU 4
Stadsbyggnadsnämnden

2016-03-04

2016-03-04

2016-02-26

Anna-Lena Oscarsson

2016-02-26

Tekniska kontoret, Fastighet

2016-03-02

Stadsbyggnadsnämnden

MHN-2016-90:4

DAH § 061 AVG ENL MB - 38 § LOKAL

MAW

Bankeryds-Torp 1:249

MHN-2015-1577:13

DAH § 062 BESLUT

GE

LÄRAN 1

Torps skola

2016-03-07
Barn- och Utbildningsnämnden

MHN-2016-470:2

DAH § 063 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

PE

KORTEBO 2:169

2016-03-08

MHN-2016-700:2
EE

DAH § 064 YTTR T POLISEN - OFFENTLIG TILLSTÄLLNING
2016-03-08
ÅKERRENEN 4
POLISMYNDIGHETEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Äldrenämnden

MHN-2016-455:3

DAH § 065 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

MR

Odensjö 7:20

MHN-2015-3215:3

DAH § 066 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

MR

HÄLJARYD 1:241

2016-03-10

Andreas Tufvesson

2016-03-10

Fastighets AB Häljaryd

1/2

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Namn

MHN-2015-3760:5

Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 067 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

MR

Plogbillen 16

MHN-2016-540:2

DAH § 068 YTTR T SOC - ALKOHOLSERVERING

EE

HÄLJARYD 1:71

Datum

2016-03-11

Elisabeth Rosenqvist

2016-03-14

TENHULTSKROGEN

MHN-2016-727:2

DAH § 069 YTTR T SOC - ALKOHOLSERVERING

EE

VISINGSBORG 3:1

MHN-2016-916:2

DAH § 070 YTTR T SOC - ALKOHOLSERVERING

EE

HARPAN 4

2016-03-14

Socialtjänsten

2016-03-15

Socialtjänsten

MHN-2016-695:2

DAH § 071 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED

MAW

VINGPENNAN 1

2016-03-15

MHN-2016-451:4

DAH § 072 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

MAW

ÄMBETSMANNEN 1

MHN-2016-1100:2

DAH § 073 YTTR T STBN - BYGGLOV

LH

SANDBÄCK 1:6

MHN-2016-1006:2

DAH § 074 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED

MAW

PILTEN 13

MHN-2016-717:3
PE

DAH § 075 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
ROSENDALA 7
Äldrenämnden

2016-03-21

MHN-2016-989:2
JK

DAH § 076 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
Stadsbyggnadsnämnden

2016-03-22

Stadsbyggnadsnämnden

2016-03-17

Christine Skjäl

2016-03-17

Stadsbyggnadsnämnden

2016-03-21

Stadsbyggnadsnämnden

HVB-Boende

2/2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

DELEGATIONSBESLUT
Avloppsärenden

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAL*'; Händelsedatum: '201602-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet
Sökbegrepp
DAL § 039 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
STIGAMO 1:25
Björn Hällström

MHN-2016-653:2
LH

Namn

MHN-2015-1608:3

DAL § 040 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

JK

ÖLMSTADS-RYD 2:1

MHN-2012-3059:5

DAL § 041 FÖRBUD

PE

ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:7

Datum

2016-02-25

2016-03-02

Jonas Vittgård

2016-03-02
DAMBERG, ROLF CONNY PETER O MONICA RUTH
MERIAM

ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:7
MHN-2012-3059:4

DAL § 042 FÖRBUD

PE

ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:7

2016-03-02
DAMBERG, ROLF CONNY PETER O MONICA RUTH
MERIAM

ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:7
MHN-2015-2908:3

DAL § 043 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

PE

ALBOGA 1:5

2016-03-04

MHN-2016-874:2
CM

DAL § 044 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
Jordstorp 2:4
Christoffer Hansson

2016-03-04

MHN-2015-3829:3
JK

DAL § 045 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
INGERYD 8:5
Anders Helmersson

2016-03-14

MHN-2016-1097:2

DAL § 046 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

2016-03-15

CM

Konungsö 1:24

Frida och Martin Sandqvist

Marie Leuchovius

MHN-2015-1579:2

DAL § 047 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

CM

Järsnäs 1:6

MHN-2015-3455:3

DAL § 048 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

GE

VÄSTRABY 2:29

2016-03-16

Joakim Persson

2016-03-17

Viggo Forslund, Andersen

1/2

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Namn

Datum

MHN-2016-817:2

Fastighet
Sökbegrepp
DAL § 049 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

GE

Klevarp 1:3

MHN-2015-1833:4
PE

DAL § 050 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
KULLEN 1:1
Erik Harald Wadskog

2016-03-18

2016-03-18

2016-03-21

Socialförvaltning Funktionshinderomsorgen

MHN-2015-1844:3

DAL § 051 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

PE

KULLEN 1:5

MHN-2015-3684:2

DAL § 052 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

LH

Lidhult 1:6

Erik Harald o Frida Christina Wadskog

2016-03-21

Anna-Maria Chrighton

MHN-2016-1262:2

DAL § 053 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL

CM

KANARP 2:2

MHN-2015-703:5
PE

DAL § 054 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
RIDDERSBERG 1:5
Regionfastigheter, Byggavdelningen

2016-03-21

Ann-Christin Karlsson

2016-03-22

2/2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

DELEGATIONSBESLUT
Livsmedelsärenden

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DL*'; Händelsedatum: '2016-02
-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet

Namn

Datum

Sökbegrepp
MHN-2016-423:3
JS

DLI § 046 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
UNNARYD 1:26
Kultur- och fritidsförvaltningen

2016-02-25

MHN-2016-425:3

DLI § 047 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

2016-02-25

JS

JUNGMANNEN 2

Kultur- och fritidsnämnden

MHN-2016-413:2

DLI § 048 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR

JS

JULLEN 6

2016-02-29

MHN-2016-570:3

DLI § 049 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

JFO

JÄGMÄSTAREN 2

MHN-2015-3941:3
JSL

DLI § 050 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
ANKARET 9
Performance.R.us AB

2016-03-01

MHN-2015-4418:3

DLI § 051 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR

2016-03-01

HDH

VANTEN 1

MHN-2016-495:2

DLI § 052 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR

JS

KNAPEN 6

AB J. Lundberg mat & catering

2016-03-01

PINGSTFÖRSAMLINGEN

Alaa Kadhem

2016-03-01

AB Sandéns konditori Eftr.

MHN-2016-363:3

DLI § 053 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

JFO

BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:167 Orinland Trade AB

2016-03-03

MHN-2016-356:3
JFO

DLI § 054 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
ROSENDALA 7
Socialförvaltning

2016-03-09

MHN-2016-355:3

DLI § 055 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

2016-03-09

JFO

ÖNSKEDRÖMMEN 11

MHN-2016-1178:2

DLI § 057 FÖREL

MS

ÅMINNE 1

Socialförvaltning

2016-03-17
Scandic hotell AB

1/2

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet

Namn

Datum

Sökbegrepp
MHN-2015-3721:3

DLI § 056 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

VA

ROSENGÅRD 14

2016-03-17

Pedagogisk omsorg väster

MHN-2016-404:3

DLI § 058 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

VA

ÄLVRINGEN 1

2016-03-18

MHN-2016-360:3

DLI § 059 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

VA

VALUTAN 1

MHN-2016-339:4

DLI § 060 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR

JSL

VÄGMÖTET 1

MHN-2016-1048:1

DLI § 061 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

HDH

BIKTEN 10

MHN-2016-1132:2
JS

DLI § 062 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR
Balladen 2
Paulina Rychter

2016-03-22

MHN-2016-1151:3
VA

DLI § 063 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
LILJEHOLMEN 2:2
Hassan Nameth

2016-03-24

MHN-2016-978:1

DLI § 064 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

2016-03-23

HDH

HUSKVARNA 5:1

MHN-2015-1520:5

DLI § 065 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

JFO

ÅKERFÄLTET 3

MHN-2016-157:3

DLI § 066 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG

JFO

GAMBRINUS 1

MHN-2016-85:3
MS

DLI § 067 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
BERGET 2:1
Joacim Magnusson

Amadeus Nilsson AB

2016-03-21

Socialförvaltning

2016-03-22

BJ`s Butik & Bensin AB

2016-03-22

Jönköpings pastorat

Farrokh Shahidi

2016-03-23

Racketcentrum Sports Business AB

2016-03-24

Granros AB

2016-03-24
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

DELEGATIONSBESLUT
Miljöskyddsärenden

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DM*'; Händelsedatum: '201602-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet

Namn

Datum

Sökbegrepp
MHN-2016-482:2
STÄ

DMI § 087 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
ÄNGASKOG 1:5
JOHN ERIK GUSTAVSSON

2016-02-25

MHN-2016-621:2

DMI § 088 YTTR T STBN - BYGGLOV

2016-02-25

PPA

VILAN 7

MHN-2016-566:2

DMI § 089 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

KH

ÄLGKON 6

MHN-2016-575:2

DMI § 090 YTTR T STBN - RIVNINGSPLAN

LV

REKTORN 1

MHN-2014-3416:17
AW

DMI § 091 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
PILTEN 8
F.D. DEPEND KEMISK TVÄTT

Stadsbyggnadsnämnden
2016-02-26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
2016-02-29

Stadsbyggnadskontoret
2016-02-29

PILTEN 8
*

MHN-2015-828:5

DMI § 093 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

2016-03-01

KH

ÖKENBRUNNEN 3

MHN-2016-831:1

DMI § 094 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG

AW

PREUSSEN 20

MHN-2015-797:5
KH

DMI § 095 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
ÄDELKORALLEN 10
HUSKVARNA AUTOSERVICE

2016-03-01

MHN-2015-1631:4

DMI § 096 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

2016-03-02

KH

BACKEN 2:19

VÄTTERBYGDENS KRAN AB
2016-03-01

PERSSON & ANDERSSON BILSERVICE AB

BANKERYDS MÖBELFABRIK AB

MHN-2016-563:2

DMI § 098 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED

LV

MAD 1:1

2016-03-03

Stadsbyggnadsnämnden

* DMI § 092 BESL SAKNAS PÅ DENNA PARAGRAF
1/4

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet

Namn

Datum

Sökbegrepp
MHN-2016-91:2

DMI § 097 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

AW

Hedenstorp 2:11

2016-03-03

Comforta AB

MHN-2016-794:3

DMI § 100 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

LV

HAKARPS-KNUTSTORP 1:6

MHN-2016-913:3

DMI § 099 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

DM

GRÄSHAGEN 1:2

MHN-2016-558:2

DMI § 101 YTTR T STBN - NYBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD

PPA

Flahult 21:44

MHN-2013-512:7

DMI § 102 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

PPA

NORRAHAMMAR 38:1

2016-03-04

ARVID LINDFELT
2016-03-04

SGU
2016-03-07

Stadsbyggnadsnämnden
2016-03-07

GRANDTS BILSERVICE

NORRAHAMMAR 38:1
MHN-2013-1491:7
PPA

DMI § 103 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
ÄLVRINGEN 1
SVENSKA STATOIL AB

2016-03-07

ÄLVRINGEN 1
MHN-2015-731:28
ANB

DMI § 104 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
KOLARYD 1:19
Tekniska kontoret

2016-03-08

MHN-2016-405:3

DMI § 105 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

2016-03-10

PPA

ÄLVRINGEN 1

MHN-2016-91:3

DMI § 106 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

AW

Hedenstorp 2:11

MHN-2013-1511:5

DMI § 107 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

PPA

ÄLVRINGEN 1

Amadeus Nilsson AB
2016-03-08

Comforta AB
2016-03-15

STATOIL EUROSTOP

ÄLVRINGEN 1
MHN-2016-353:2
STÄ

DMI § 108 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
KLEVEN 1:14
BR HJERTSTEDT HB

2016-03-09

2016-03-09

MHN-2016-708:2

DMI § 109 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

STÄ

SVENSHULT 1:2

MHN-2016-291:6

DMI § 110 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

DM

MATS AXELSSON
2016-03-10

HSB GÖTA
Entitan 1

2/4

Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet

Namn

Datum

Sökbegrepp
MHN-2015-1329:4

DMI § 111 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

ANB

VISINGSÖ-TORP 5:11

2016-03-10

MHN-2016-1001:2
STÄ

DMI § 112 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
GESTRA 3:4
LENNART ELONSSON

2016-03-11

MHN-2016-610:3

DMI § 113 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

2016-03-14

DM

IDOGHETEN 7

MHN-2016-333

DMI § 114 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

PPA

VÅGSKÅLEN 3

MHN-2016-992:2

DMI § 115 SVAR PÅ EGENKONTROLLPGM

DM

INVITEN 8

GRÄNNA PLANTSKOLA AB

FÖRKROMNINGSVERKSTÄDERNA I JKP AB
2016-03-14

KEOLIS SVERIGE AB
2016-03-14

HUSKVARNA ELEKTROLYTPOLERING AB

MHN-2016-804:2

DMI § 116 YTTR T STBN - BYGGLOV

LV

RIDDERSBERG 1:15

2016-03-14

MHN-2014-2505:13
DM

DMI § 117 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
2016-03-14
FLAHULT 78:3
JÖNKÖPINGS STÅL & METALL AB

Stadsbyggnadsnämnden

FLAHULT 78:3
MHN-2015-4270:4

DMI § 118 SVAR PÅ ANM ENL 9 KAP 6 § MB

2016-03-15

JKE

Stensholm 1:754

MHN-2016-250:5

DMI § 119 TILLSTÅND VATTENSKYDDSOMRÅDE

KH

RUDU 5:1

MHN-2016-1166:3

DMI § 120 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

DM

ÖGGESTORPS-MÅLEN 3:5

MHN-2016-374:4
KH

DMI § 119 TILLSTÅND VATTENSKYDDSOMRÅDE
2016-03-16
RUDU 2:11
RUDENSTAM BÄR & FRUKTODLING AB

Smebab Mörkgrå AB
2016-03-16

RUDENSTAM BÄR & FRUKT AB
2016-03-16

Mikael Blomqvist

MHN-2015-4076:5

DMI § 122 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

DM

ÅBONÄS 6

MHN-2016-994:2

DMI § 121 TILLSTÅND BEKÄMPNINGSMEDEL

KH

KÄTTILSTORP 3:1

2016-03-16

Tekniska kontoret, Mark- och exploatering
2016-03-16

JÖNKÖPINGS GK
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Händelse
Diarienr

Rubrik

Handl

Fastighet

Namn

Datum

Sökbegrepp
MHN-2016-994:3

DMI § 123 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

KH

KÄTTILSTORP 3:1

2016-03-17

JÖNKÖPINGS GK

MHN-2016-1189:3

DMI § 124 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

LV

HEDENSTORP 1:3

MHN-2016-1123:2

DMI § 125 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

STÄ

SIRINGE 4:7

MHN-2016-1279:1

DMI § 128 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB

KH

ROGBERGA-VISSMÅLEN 1:9

MHN-2016-1036:2

DMI § 126 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG

STÄ

GÄRDE 1:2

MHN-2016-1291:2
LV

DMI § 127 YTTR T STBN - RIVNINGSPLAN
GÖTALAND 5
NORRPORTEN I JÖNKÖPING AB

2016-03-17

Tekniska kontoret
2016-03-18

LUNDKVIST, EGON, LEIF O BROR
2016-03-24

BRÅNERYDS FÖRETAGSBY AB
2016-03-23

KARIN JOHANSSON
2016-03-23
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

2016-03-24
Urval:

Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'ANMLI'; Händelsedatum: '2016-02-25...2016-03-23'

Händelse
Diarienummer
Fastighet

Namn

Rubrik
Sökbegrepp
MHN-2016-1053:1
Kommunfullmäktige
BESL FR KF - LEDAMOT I KOMMUNREVISIONEN

MHN-2016-758:1
Stadsbyggnadsnämnden
NATURVÅRDSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2 FEB
Naturvårdsrådet
MHN-2016-1034:1
Kommunstyrelsen
BESL FR KS - LEDAMOT I KOMMUNREVISIONEN

MHN-2016-1076:1
Kommunfullmäktige
BESL FR KF - LEDAMOT O ERSÄTTARE I MHN

MHN-2016-1308:1
Kommunstyrelsen
BESL FR KS - INFÖRANDE AV ELEKTRONISK HANDEL INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN

MHN-2016-758:2
Stadsbyggnadsnämnden
NATURVÅRDSRÅDETS SAMMANTRÄDE 16 MARS
Naturvårdsrådet

1/1

1(2)
Tjänsteskrivelse
2016-03-24

Hälsoskyddsenheten
Monica Ryttman
036-10 54 39
monica.ryttman@jonkoping.se

Dnr
2016-912

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande över kungörelse utställning av digital översiktsplan
MHN-2016-912
Sammanfattning
Digital översiktsplan 2015 redovisar kommunens långsiktiga plan för mark- och
vattenanvändning. Planen ska styra kommunens utveckling under de kommande
årtiondena och den inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga nytt, vilken
utveckling vi vill se när det gäller trafikplanering, natur- och kulturvärden och
rekreationsområden, samt hur vi ska säkerställa en hälsosam miljö och en
positiv utveckling för kommunen. Digital översiktsplan 2015 har varit ute på
samråd under tiden 23 april – 30 juni 2015. Förslaget har därefter bearbetats till
följd av de synpunkter som inkom under samrådstiden, planförslaget ställs nu ut
för granskning igen enligt plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Förslag till Digital översiktplan
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-03-24
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter över Digital
översiktsplan:
• Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter och kommentarer i bilagan
till tjänsteskrivelsen.
• Jönköpings kommun behöver arbeta aktivt med åtgärder inom ramen för
klimatavtalet som träffades i Paris i december 2015.
• Översiktsplanen behöver kompletteras med föreslagen ”Strategi för
inventeringar och miljötekniska undersökningar (bilagan sidan 5)
• Vid utformning av ny bebyggelse inklusive nya vägar bör det lokala
miljömålet om trafikökning vara en naturlig del i avvägningar av olika
åtgärder för att inte biltrafiken ska öka i takt med befolkningstillväxten.
Ärende.
I Översiktsplanen återfinns alla de styrande dokument som Jönköpings kommun
förbundit sig för inom ramen för kommunens långsiktiga plan för mark- och
vattenanvändning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnade ett yttrande i
augusti 2015. Materialet har bearbetats efter inkomna synpunkter och genom
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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2016-03-24

Dnr
2016-912

kungörelsen har nämnden fått ett nytt tillfälle att påtala sådana frågor som är
viktiga med hänsyn till miljöbalkens bestämmelser om hållbar utveckling.
Sedan samrådet har länderna inom FN träffat ett klimatavtal som både berör
samhället och enskilda individer. Översiktsplanen mål och åtgärder bör vara
integrerad med klimatavtalet.
Barnkonventionen
Ärendet berör barn direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om
barnets rättigheter. Översiktsplanen styr hur barns livsmiljö kommer att
utformas under lång tid.

Gösta Emilsson

Monica Ryttman

t.f. Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

1(13)
Bilaga till tjänsteskrivelse
2016-03-23
Dnr 2016-912

Yttrande över kungörelse utställning av digital översiktsplan
Mhn 2016-912
Planstrategi och riktlinjer i översiktsplanen
Planstrategin och riktlinjerna i översiktsplanen är formulerade med utgångspunkt från att planen ska leda mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart
samhälle.
Bebyggelse
Planstrategi
• Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom
befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till
befintlig bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller
kan bli bra, ska en hög exploatering tillämpas.
• En blandad bebyggelse skapar liv och rörelse i stads- och kommundelar
och ger en karaktär. Det handlar om integration av bostäder, grönområden, service, arbetsplatser och kommunikationer. Det handlar också om
en variation av upplåtelseformer och arkitektur. Grönområden som har
betydelse för rekreation eller stadsmiljön sparas. Miljön är trygg och säker.
Utställning: För exploatering där det finns förutsättningar för en bra kollektivtrafikförsörjning bör det finnas mål för lägre användning av privat bil och behov
av boendeparkering. Vid projektering av sådana platser bör det ingå en strategi
för att få de boende att välja kollektivtrafik istället för privat bil.
Yttrande 2015-08-07 förslag på ny viljeinriktning: ”Jönköpings kommun ska
undvika exploatering av jordbruksmark.” Se Naturresurser/ Jord och skogsbruk.
Utställning: Exploatering av jordbruksmark regelrat i avsnittet Naturresurser/
Jord och skogsbruk
Yttrande 2015-08-07 förslag på ny viljeinriktning: Gröna ytor som har stort
värde för rekreation eller stadsmiljön ska inte exploateras.
Utställning: Viljeinriktningen medtagen under ”Bebyggelse”
Yttrande 2015-08-07: Stycket om ”Grönområden” under Variationsrika bebyggelseområden bör även finnas under Grön infrastruktur.
Utställning: Texten återfinns under Natur/ Grön infrastruktur
Yttrande 2015-08-07: Utbyggnadstregins text om verksamhetsområden återfinns
under rubriken ”Nyexploateringsområden”. För att tydliggöra översiktplanenens
intentioner om verksamhetsområden behövs ett särskilt kapitel med rubriken
”Verksamhetsområden”. Det tangerar rubriken Hälsa och säkerhet/ Miljöfarlig
verksamhet. Verksamheter kan påverka människors hälsa och miljö om de etableras på ”fel” plats. En etablering på ”fel” plats kan också bli problematiskt för
verksamhetsutövaren. Genom att komplettera med ett särskilt avsnitt med rubriken ”Verksamhetsområde” under ”Bebyggelse” blir översiktsplanen mer tydligt
var verksamheter kan utvecklas med hänsyn till människors hälsa och miljö.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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Utställning: Det finns fortfarande inget särskilt avsnitt med rubriken ”Verksamhetensområden”. Vid bedömning av utvalda verksamhetsområden finns
hänsyn till boende med som en aspekt.
Bebyggelse/ Förtätnings- och omvandlingsområden
Yttrande 2015-08-07: Det kommer att bli en stor utmaning för Jönköpings
kommun att förtäta utan att behöva exploatera grönytor som är av stor betydelse
för människors hälsa och även klimatanpassning.
Utställning: Riktlinjen om gröna ytor något utvecklad. I ”värde för rekreation
eller arbetsmiljön” ingår även ytor för dagvattenhantering och klimatanpassning.
Bebyggelse/ Nyexploateringsområden
Yttrande 2015-08-07: Riktlinjer och motivering om verksamhetsområden bör
redovisas under ett särskilt kapitel ”Verksamhetsområden”. Motivering se Bebyggelse.
I avsnittet om verksamhetsområden måste det finnas viss information om miljöfarlig verksamhet och olägenheter om människors hälsa och miljö.
Utställning: Texten är kompletterad med att ”ytor av dagvattenhantering ska
beaktas”.
Bebyggelse/ Tätortsnära zon
Yttrande 2015-08-07: Det finns områden som skulle kunna ingå i zonen som
ligger något längre ifrån befintlig tätortsutbredning och en översyn av gränsen
skulle kunna förbättre planeringsunderlaget ytterligare. Exempel på områden är
Flaskebo och Bogla.
Det framgår inte om Jönköpings kommun har för avsikt att köpa in mark för att
lättare kunna styra utveklingen.
Utbyggnad av den tätortsnära zonen kan vara i konflikt med jordbruksmarkens
värde för livsmedelsproduktion och den biologiska mångfalden. Bostadbebyggelse nära djurhållning kan orsaka olägenheter för människors hälsa och därmed
begränsa djurhållarens möjligheter att bedriva sin verksamhet.
Utställning: Fokus på långsiktighet i planeringen. Även en text om att inte exploatera jordbruksmark.
Bebyggelse/ landsbygdsutveckling i strandnära läge
Yttrande 2015-08-07: Riktlinje: ”Områden i direkt anslutning till sjöar som inte
uppnår god ekologisk status till följd av övergödning ska i första hand utredas
för en gemensamhetsanläggning och i andra hand för anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.”
Utställning: Miljö- och hälsoskyddskontor anser att anslutning till kommunalt
vatten och avlopp ska vara förstahandsalternativet. Gemensamhetsanläggning
blir alternativet när kostnaderna blir för stora.
Yttrande 2015-08-07: Sista meningen i näst sista stycket under Motivering….
”Det kan till exempel röra sig om en avloppsstandard som inte bara kompenserar nybyggnationens utsläpp utan även förbättrar vattenstatusen genom förbättrade avloppsanläggningar för hela området.”
Utställning: Det är oklart och tveksamt vad som avses med ovanstående formulering.
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Dnr 2016-912

Bebyggelse/ Småskalig bebyggelse
Utställning: Avsnittet omarbett md uppdelning Småskalig bebyggelse – bevara
respektive – förändra. Här finns även en text om bebyggelseområden som bedöms som olämpliga för långvarigt boende.
Energi
Förbränning av fossila bränslen, till exempel bensin och olja, bidrar till växthuseffekten och ger utsläpp av försurande och övergödande ämnen. Kommunens
mål och ambition är att minska användandet av fossila bränslen och istället öka
andelen förnybar energi. Samhällets användning av energi belastar idag miljön
på flera olika sätt. Exempel på kommunal energiproduktion i Jönköping är fjärrvärmeanläggningar, vattenkraft, vindkraft, biogas samt solceller och solvärme.
Yttrande 2015-08-07: Förslag till ny viljeinriktning: Jönköpings kommun ska
arbeta för att en minskning av fossilberoendet.
Utställning: Förslaget på ovanstående viljeinriktning kvarstår. Det finns mål i
Program för hållbar utveckling om oljeanvändning för uppvärmning. Jönköpings kommun även med i Nätverket Sveriges Ekokommuner som arbetar för en
mer hållbar utveckling.
Energi/ Vindkraft
Yttrande s015-08-07: Definition: ”Med vindkraftpark menas en grupp om minst
tre vindkraftverk och med storskaliga menas vindkraftverk som är minst 120
meter höga”. Ska ändras till ”minst 150 meter höga”.
Utställning: I översiktsplanen föreslår arbetsgruppen ovanstående definition.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har inget att invända mot den definitionen.
Från Motivering
”De utredningsområden som markerats kan inrymma vindkraftsutbyggnader i
sammanhållna parker om minst tre verk. Resten av kommunens geografiska yta
bedöms inte vara möjlig att exploateras med vindkraftparker, men det kan vara
möjligt att bygga enstaka verk. Detta prövas från fall till fall utifrån platsens
förutsättningar….”
Kommentar: Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det inte är möjligt ur
juridisk synvinkel att ja till ett verk i övriga områden.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
….Sveriges planeringsmål är att nå 30 TWh utvunnen energi från el vindkraft
till år 2020.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
….”De områden som markerats på kartan som utredningsområden för vindkraftparker är alla lågexploaterade, är inte utpekade som särskilt viktiga för friluftslivet och har inte heller några större sammanhängande skyddsområden med
exempelvis höga natur- eller kulturvärden. Hänsyn har tagits till spridd bostadsbebyggelse genom att alla utredningsområdenas yttergränser ligger på ett avstånd om 500 meter från närmsta bostadshus (enligt 2014 års uppgifter). Den
nationella vindkarteringen från 2011 har använts som underlag för att se hur
vindförhållandena är i dessa områden. Utredningsområdena har en medelvindhastighet på mer än 7 m/s på 140 meters höjd, och är minst 100 hektar vilket en-
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ligt bedömning rymmer 3 vindkraftverk som är kommunens definition av en
vindkraftpark….”
Kommentar: Rörigt stycke som behöver arbetas om.
Utställning: Stycket omarbetat
Hälsa och säkerhet
Yttrande 2015-08-07: I Program för hållbar utveckling- miljö redovisar Jönköpings kommun arbetet med att skapa en mer hållbar utveckling. Det bör omnämnas i texten.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
Yttrande 2015-08-07: Första stycket sista meningen under stycket Motivering:
”Därför ska kommunen endast……..vara stabil och bedömas som säker från
större risker”
Kommentar: Lägg till ”samt ett förändrat klimat”.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
Yttrande 2015-08-07: Andra stycket först meningen under stycket Följder av
vald inriktning: ”Genom att endas bygga……..minskar riskerna för brott, olyckor och suicid”.
Kommentar: Lägg till ” skador på egendom”.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
Hälsa & säkerhet/ Buller
Utställning: Hela stycket om Buller är omformulerat med ett mycket bättre
upplägg.
Yttrande 2015-08-07: Samma text används under Översiktsplan/ Flygbullerstört
område och Hälsa och säkerhet/ Buller. Det är lite missvisande.
Utställningen: Åtgärdat
Yttrande 2015-08-07:”För de hus som ligger inom bebyggelseområden som bedöms vara ”olämpliga” för långvarigt boende tillåts ingen nybyggnad eller tillbyggnad alls… Planläggning kan innebära att området planläggs för allmänt ändamål – Natur.”
Kommentar: Texten kan flyttas till Bebyggelse/ småskalig bebyggelse, alternativt skrivas om. Meningen ”Planläggning kan innebära att området planläggs för
allmänt ändamål – Natur” behöver förtydligas. Innebörden av texten är otydlig.
Utställning: Texten ligger under Bebyggelse/ småskalig bebyggelse
Hälsa & säkerhet/ Elektromagnetiska fält
Yttrande 2015-08-07: Sista stycket, sista meningen under Motivering ”För att
begränsa människors exponering ska lokalisering av ny exploateringsområden
göras så dessa inte placeras i befintliga riskområden. För att begränsa mängden
strålning som når ut i samhället kan exempelvis elkablar och andra installationer
placeras under marknivå, vilket gör att en del av strålningen aldrig tar sig upp i
vår livsmiljö."
Kommentar: Sista meningen är överflödig.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
Hälsa och säkerhet/ Förorenade områden
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Yttrande 2015-08-07:…..”Bland underlagen finns en karta över fastigheter med
misstänkt och/eller konstaterat förorenade områden…”
Kommentar: En sådan karta finns inte beroende på att uppgifterna inte är digitaliserade. Uppgifterna finns tillgängliga genom länsstyrelsens databas EBHstödet. I brist på en egen karta bör det i översiktplanen finnas en hänvisning till
länsstyrelsens databas EBH-stödet.
Utställningen: Synpunkten kvarstår
Yttrande 2015-08-07: Det är viktigt för att få med problematiken kring förorenade områden tidigt i planeringsprocessen. Vid planläggning inom områden där
markföroreningar förekommer måste förhållandena utredas innan detaljplan antas eller bygglov ges. Det är viktigt att risk för föroreningar inkluderas tidigt i
planprocess och bygglovhantering så att kostnads- och ansvarsfrågor kan tas
med i den fortsatta planeringen av projekt och budget. Frågan blir då en naturlig
del i utredningen av förutsättningar för önskad bebyggelse.
Utställning: Tidigt skede finns med. ”Innan detaljplan och bygglov”
Yttrande 2015-08-07: Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att översiktplanen
bör visa vilka strategier kommunen har för att hantera förorenade områden vid
ändrad markanvändning och exploatering. För att tillgodose detta föreslår miljöoch hälsoskyddskontoret att det finns en länk till en uppdatering av Strategi för
tillsyn över förorenade områden som finns med i Ramprogram för södra Munksjön.
Utställning: Reviderad strategi från Ramprogram för Södra Munksjön:
Strategi för inventeringar och miljötekniska undersökningar:
Utredningar av förorenade områden tar lång tid och det är därför viktigt att arbetet kommer igång tidigt i planprocessen. Hela utredningsskedet från historiska
inventeringen till färdig åtgärdsutredning uppskattas till minst 2 till 3 år. Tillsynsmyndighet över förorenade områden är antingen miljö- och hälsoskyddsnämnden eller Länsstyrelsen i Jönköpings län. Verksamhetshistoriken på respektive fastighet styr vilken myndighet som har tillsynen.
Utgångpunkt för inventeringar och marktekniska undersökningar är Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för Inventering av förorenade områden (MIFO)
Strategin kan användas för separata fastigheter eller för sammanhängande områden. I strategin ingår följande:
• Fördjupad historisk inventering, (enligt MIFO fas 1, Naturvårdsverkets rapport
4918)
• Upprättande av provtagningsplan
• Provtagning
• Resultatredovisning
• Åtgärdsplan
Syftet med den fördjupade historiska inventeringen är att få kunskap om var potentiellt förorenande verksamheter såsom processer, cisterner, kemikalielager
varit lokaliserade. Inventeringen ska ligga till grund för framtagandet av en
provtagningsplan som sänds för granskning till tillsynsmyndigheten.
Efter eventuella kompletteringar sker provtagning för att få en översiktlig bild
av föroreningssituationen genom att kartlägga misstänkta punktkällor (hot spots)
samt eventuell föroreningsspridning. Resultat av utförd provtagning inklusive
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förenklad riskbedömning ska redovisas i en resultatredovisning till tillsynsmyndigheten.
På de fastigheter/områden där förorening påträffats kommer detaljerade undersökningar att krävas för att karaktärisera och avgränsa föroreningarna. Omfattningen av detaljerade undersökningar styrs av föroreningssituationen i respektive område. Riskbedömningen ska revideras baserat på resultatet från de detaljerade undersökningarna och styr sedan behovet av eventuella åtgärder. Olika
åtgärdsalternativ ska sedan utredas och vägas mot varandra utifrån vad som är
hälsomässigt och miljömässigt motiverat, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
Hälsa & säkerhet/ Luftföroreningar
Yttrande 2015-08-07: Förtydligande av riktlinjen ”Det finns ett behov av att utreda möjliga åtgärder, med fokus på områden där det finns anläggningar och
verksamheter där känsliga grupper vistas, exempelvis skolor, förskolor och olika
vårdinrättningar. om att ”utreda möjliga åtgärder”.
Utställning: Åtgärden bortplockad och texten omarbetad. Miljö- och hälsoskyddskontoret har inga synpunkter på texten.
Hälsa & säkerhet/ Miljöfarlig verksamhet
Se även Underlag/ miljöfarlig verksamhet
Yttrande 2015-08-07: Förslag på ny riktlinje: Miljöfarlig verksamhet ska i första
hand etableras inom de så kallade ”Verksamhetsområdena” för att undvika risk
för olägenhet för människors hälsa.
Utställning: Synpunkten kvarstår.
Yttrande 2015-08-07: Befintliga och planerade industriområden bör tydligare
anges i översiktsplanen för att ge ett bättre planeringsunderlag vid utbyggnad av
bostäder, undervisningslokaler eller liknande lokaler för att tillgodo se en god
livsmiljö för boende i kommunen.
Utställning: I översiktsplanen anges lämpliga platser för förtätning/ omvandling
samt nyexploateringsområden (verksamheter samt verksamheter/ bostäder). Exploatering i anslutning till befintliga industriområden ligger på en detaljnivå under översiktsplanen.
Hälsa & säkerhet/ Radon
Yttrande 2015-08-07: Synpunkter på första stycket, första meningarna under
Motivering: Ändras till: ”När radongas sönderfaller sönder bildas radioaktiva
metallatomer, så kallade radondöttrar. Dessa fastnar på damm som människor
och djur andas in och de kommer på så sätt ner i lungorna, där alfastrålningen
kan orsaka skada. De är alltså skadliga vid inandning och kan på sikt ge upphov
till cancer.”
Utställning: Förslag på ändrad text: När radongas sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar. Dessa fastnar på damm som människor och djur andas in och de kommer på så sätt ner i lungorna, där alfastrålningen kan orsaka cancer.
Kommunikationer
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Yttrande 2015-08-07: Tillägg viljeinriktning om parkeringspolicyn: I parkeringspolicy behöver det också ingå en parkeringsnorm som kan användas vid
planering av nya bostäder.
Utställning: Jönköpings kommun har under 2015 tagit fram en parkeringspolicy
på strategisk nivå. Kommunen behöver en parkeringsnorm som kan fungera som
vägledning vid handläggning av detaljplaner och bygglov och som bidrar till en
hållbar trafikstruktur. Utgångspunkten måste vara att parkeringsnormen ska vara
lägre i de områden där kollektivtrafikförsörjningen är eller kan bli bra.
Planstrategi för Hållbara transporter: Götalandsbanan och Europabanan ska förverkligas med en station söder om Munksjön. Hållbara transporter som gång,
cykel och kollektivtrafik ska utvecklas. Mer gods ska överföras från väg till
järnväg och befintliga järnvägar ska utvecklas för ökad kapacitet för både gods
och persontrafik.
Utställning: Förslag att det lokala miljömålet ”Trafikökningen i Jönköpings
kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten.” fasställs som
en viljeinriktning under Kommunikationer.
Kommunikationer/ Huvudcykelstråk
Yttrande 2015-08-07: Befintligt cykelstråk är inte snabbt och konfliktfritt. Det
är ofta svårt att hitta som cyklist då det finns stora brister i sammanlänkningen
av olika cykelstråk och det saknas även vägvisning på många håll.
Det blir ofta blir det konflikter mellan gång- och cykeltrafikanter då det är vanligt med kombinerade gång- och cykelbanor.
Utställning: Motiveringen i texten är omformulerad och lyfter upp behovet av
separata cykelbanor för skilda från fotgängare och biltrafik och behov av vägvisning. Miljö- och hälsoskyddskontoret har inga ytterligare synpunkter.
Kommunikationer/ Gång
Yttrande 2015-08-07: För en tryggare gångmiljö krävs fler separata gångbanor
separeras från cykelbanor.
Utställning: Synpunkten kvarstår
Kommunikationer/ tätortslinje/ landsbygdslinje
Yttrande 2015-08-07: För många resenärer krävs en stor omställning för att de
ska välja att åka kollektivt istället för den egna bilen. För att öka resandet med
kollektivtrafik behöver kollektivtrafiken förbättras på flera sätt. Det krävs bland
annat färre förseningar och högre turtäthet. Pendelparkeringar för cykel och bil
är en annan åtgärd.
Utställning: Det finns en ny text om Region Jönköpings län och det gemensamma ansvaret för en attraktiv kollektivtrafik.
Punkten om ”pendelparkering” är omformulerad och har med att det ska finnas
goda parkeringsmöjligheter både för cykel och bil.
Kommunikationer/väg
Yttrande 2015-08-07:För att minska biltrafiken i centrala Jönköping kan kommunen anordna infartsparkeringar med goda förbindelser med tät kollektivtrafik
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Utställning: Jönköpings kommun behöver ta fram ett mål för onödiga bilresor.
Vid bedömning av förslag på nya vägsträckningar är det viktigt att beakta att
fler vägar bidrar till en ökad trafik, vilket i sin tur leder till ökad klimatpåverkan.
Ett mål att minska antalet bilresor att ta fram så att vi kan vända vår klimatpåverkan.
Konsekvenser/ Bebyggelseutveckling på landsbygden
Yttrande 2015-08-07:” Det krävs betydande insatser av kommunen för att pendlarparkeringar och cykelparkeringar ska kunna iordningsställas på landsbygden.
För att Jönköpings kommun ska bli så restriktiv med bebyggelse som översiktsplanen anger krävs att handläggningsrutiner och annan vägledning arbetas fram
i förvaltningsövergripande samarbete.
Utställning: Texten är oförändrad och miljö- och hälsoskyddskontoret har inga
ytterligare synpunkter.
Konsekvenser/ Vindbruk
Yttrande 2015-08-07: Fjärde stycket, sista meningen under stycket Miljökonsekvenser: Det är oklart vilket område som avses: ” Genom att använda så stor del
som möjligt av området för vindkraftändamål utnyttjas områdena på ett resurseffektivt sätt.”
Utställning: Synpunkten kvarstår.
Konsekvenser/ Avstämning mot miljömål
Yttrande 2015-08-07: Länsstyrelsen har tagit fram en rad olika regionala miljömål som påverkar kommunerna. Av underlaget bör det framgå hur Jönköpings
kommun förhåller sig till dem.
Utställning: Exploatering enligt översiktplanen kn få stor påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan. För att reducera påverkan är det av stor vikt att
Jönköpings kommun bl.a. arbetar aktivt med klimatavtalet som träffades i Paris i
december 2015.
Konsekvenser/ Åtgärder och uppföljning
Yttrande 2015-08-07: Det finns flera åtgärder inom i andra områden som kommunen behöver arbeta med. Exempel på det är riktlinjer för naturvårdskompensation, materialförsörjningsplan och plan för torvtäkt. Det kan också finnas behov av att kartlägga olika ekosystemtjänster. Det finns även behov av att revidera grönstrukturplan, naturvårdsprogram och dagvattenpolicy. Alla åtgärder
borde redovisas i ett särskilt dokument.
För att nå översiktsplanens mål kan det krävas nya arbetsformer och mer samarbete i olika frågor.
Utställning: Synpunkten kvarstår.
Natur/ Lågexploaterade områden
Yttrande 2015-08-07: Tillägg: I lågexploaterade områden bör inte vindkraftverk
tillåtas.
Förslag på ny riktlinje: ”Ny verksamhet ska inte försämra bullersituationen i
områden som pekats ut som lågexploaterade, därför ska den existerande ekvivalenta ljudnivån i dessa områden användas som riktvärde.” Den är hämtad från
Hälsa & säkerhet/ Buller
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Utställning: Ny riktlinje: Ny verksamhet ska inte försämra bullersituationen i
områden som pekats ut som lågexploaterade, därför ska den existerande ekvivalenta ljudnivån i dessa områden användas som riktvärde.
Natur/ Grön infrastruktur
Yttrande 2015-08-07: Ny riktlinje: Något om exploatering av gröna ytor vid förtätning.
Utställning: Ny text under Motivering som lyfter behovet av att värna grönområden.
Förslag till omformulering av sista riktlinjen:
En strategisk kommunomfattande grönstrukturplan tas fram senast 2017. Den
ska peka ut större grönområden och sammanhängande gröna stråk, som är strategiskt viktiga för naturvården, friluftslivet och klimatanpassning som ska tas
tillvara vid planering.
Naturresurser
Yttrande 2015-08-07: Det behövs en viljeinriktning om Ekosystemtjänster behövs.
Utställning: Nya texten kompletterad med två riktlinjer om följande punkter om
ekosystemtjänster:
• Kommunen ska göra en utredning över samt värdering av kommunens
jordbruksmark inklusive dess ekosystemtjänster senast 2017. Den ska
ligga till grund för bedömningar av nyexploatering av markområden.
Arbetet kan göras via ett tematiskt tillägg till översiktplanen, en TÖP eller genom ett motsvarande översiktligt planeringsunderlag.
• Ekosystemtjänsternas funktion ska upprätthållas, förstärkas genom att
aktivt användas som planeringsverktyg i den fysiska planeringen.
Naturresurser/ Ekosystemtjänster
Yttrande 2015-08-07: Ekosystemtjänster är ett förhållandevis nytt begrepp. Därför kan de behövas lite tydligare text om vad det innebär för Jönköpings kommun.
Utställning: Arbete pågår inom stadsbyggnadskontoret med att definiera ekosystemtjänster. Miljö- och hälsoskyddskontoret har inga ytterligare synpunkter
Naturresurser/ täktverksamhet
Yttrande 2015-08-07: Riktlinje: ”Jönköpings kommun har behov av en ny länsgemensam materialförsörjningsplan.” Materialförsörjningsplan är något som
länsstyrelsen ansvarar för och det är viktigt att kommunen påtalar detta behov.
Enligt motiveringen skulle ”kommunen behöva en plan för framtida möjlig utvinning kontra natur-, frilufts- och kulturvärdena”. Miljö- och hälsoskyddskontoret undrar vem som i så fall skulle göra en sådan.
Utställning: Ovanstående synpunkter kvarstår. Följande ändring pga. ändrade
förhållanden för Norra Kärr:
Första meningen under Definition: Kartlagret visar befintliga täkter och ansökta täkter. Husbehovstäkter eller redan avslutade och efterbehandlade täkter
redovisas inte på kartan.
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Naturresurser/ Jord och skogsbruk
Yttrande 2015-08-07: Avvägningar och resonemang kring vad som anses utgöra
väsentliga samhällsintressen enligt miljöbalken 3:4 § saknas. Det framgår inte
heller vilka avvägningar av alternativa lokaliseringar som har gjorts vilket krävs
enligt samma lagstiftning. På dessa punkter uppfyller alltså inte förslaget till
översiktplan bestämmelserna i miljöbalken.
Bostadsbebyggelse nära lantbruk kan begränsa pågående eller framtida jordbruksverksamhet. Det kan finnas risk för olägenheter såsom flugor, lukt och allergener. För en likriktad bedömning skulle det vara bra om Jönköpings kommun tog fram en förvaltningsövergripande vägledning om bebyggelse nära djurhållning.
Förslag till ny riktlinje: Bostadsbebyggelse på landsbygden ska inte accepteras
vid risk för olägenheter från djurhållning.
Utställning: Ny riktlinje: ”Kommunen ska göra en utredning över samt värdering av kommunens jordbruksmark inklusive dess ekosystemtjänster senast
2017. Den ska ligga till grund för bedömningar av nyexploatering av markområden. Arbetet kan göras via ett tematiskt tillägg till översiktplanen, en TÖP eller genom ett motsvarande översiktligt planeringsunderlag.” Miljö – och hälsoskyddskontoret ha inga ytterligare synpunkter.
Riksintresse/ Värdefulla ämnen och material/ Norra Kärr
Yttrande 2015-08-07: Sista stycket under rubriken ”Beskrivning” bör ändras så
att det framgår att bolaget har fått bearbetningskoncession.
Texten under rubriken ”Målsättning” bör formuleras om. I prövningen ingår inte
någon bedömning av om det är angeläget för nationen att bryta fyndigheten.
Dessutom avvägdes de olika riksintressena i samband med att bearbetningskoncession beviljades. Det som fortfarande kan och bör göras vid en eventuell
prövning är att se till att mark avsätts för att i viss mån tillgodose även andra
riksintressen.
Riktlinjerna är i stort sett bra. Värdet av att Vätterns vattenkvalitet även fortsättningsvis ska vara god är viktigt att poängtera. Däremot får man nog acceptera
att verksamheter runt Vättern kan innebära vissa mindre risker. Det är svårt att
förutsäga alla framtida risker. Formuleringen om att alla risker ska elimineras
behöver bli lite mer nyanserad.
Sista punkten att som riktlinje ha att ”nya riktlinjer ska tas fram vid en eventuell
brytning” är tveksam. Hur bolaget i den ansökta verksamheten tänker uppfylla
gällande planer och bestämmelser ska ju finnas med i ansökan. Då är det för
sent att komma med nya riktlinjer när ansökningsförfarandet redan inletts.
Utställning: Omarbetad sista mening under avsnittet ”Beskrivning”:
Ett gruvbolag har sedan 2009 undersökningstillstånd enligt minerallagen och har
gjort undersökningar i Norra Kärrområdet.
Teknisk försörjning/ Avfall
Yttrande 2015-08-07: Det krävs betydande samverkan inom kommunen och
olika verksamheter för att uppkomsten av avfall ska minimeras och källsorteringen öka.
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Avfallsfrågorna berör alla förvaltningar och enheter inom kommunen. Hur
kommunen ska jobba med avfallsfrågorna i enlighet med översiktplanens mål
måste ingå i uppdraget för Avfallsplan och genomförandet av den.
Utställning: Miljö- och hälsoskyddskontoret har inga ytterligare synpunkter.
Teknisk försörjning/ Dagvatten
Yttrande 2015-08-07: Kommunen behöver göra en uppdatering och omarbetning av dagvattenpolicy med handlingsplan.
Utställning: Synpunkten kvarstår
Teknisk försörjning/ Enskilda avlopp
Yttrande 2015-08-07: Förslag på ny formulering av punkt 2: ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genom tillsyn följa upp statusen på enskilda avlopp”.
Utställning: Synpunkten kvarstår.
Yttrande 2015-08-07: I Jönköpings kommun finns ca 4 500 hushåll som har enskilt avlopp. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanläggningar för …. Skyddsnivåerna beskrivs nedan.
Kommentar: Ta bort ”Skyddsnivåerna beskrivs nedan”, omotiverad upplysning.
Utställning: Synpunkten kvarstår
Yttrande 2015-08-07: Justerad mening under Motivering, sista stycket, och sista
meningen: ”På deras hemsida finns det information om olika typer av avloppslösningar samt information om lagar och regler kring enskilda avlopp.”
Utställning: Synpunkten kvarstår
Underlag/ Klimatförändringar och – anpassning
Yttrande 2015-08-07: Sista meningen under stycket om temperaturer står ”med
största sannolikhet kommer det dock inte att påverka kommunens största vattentäkt, Vättern”. Kommer Vättern alls att påverkas – i så fall hur och av vad? Frågan lämnas för mycket hängande i luften med bara den meningen. Antingen får
man utveckla det hela eller helt stryka meningen.
Utställning: Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att påståendet om att Vättern
inte kommer att påverkas är felaktigt. Mer om detta finns att läsa i en studie om
Vätterrödingen som genomförts av SLU och publicerats i tidningen Nature
Communications samt hos Vättervårdsförbundet.
Det finns underlag som visar att såväl medeltemperatur som högsta temperatur
per år ökar i Vättern.
Vättern är en kall klar sjö där bland annat vätterrödingen trivs. Varma vintrar
gör att nykläckta yngel och större fiskar får svårt att hitta föda vilket leder till
ekologiska felanpassningar.
Ett kallt och klart vatten är en förutsättning för en god dricksvattenkvalitet.
Transport av organiskt material ut i Vättern via åar riskerar att öka med kortare
perioder av tjälad mark och en ökad nederbörd. Det kan bidra till ett brunare och
grumligare råvatten. En global uppvärmning kan därmed medföra sämre råvatten ur dricksvattenhänseende.
Bland de förändringar i ekologin som förutspås har det visat sig att planktonblomningar inträffar tidigare. Även vissa vattenkemiska förändringar har visat

12(13)
Bilaga till tjänsteskrivelse
2016-03-23
Dnr 2016-912

sig ha samband med förhöjd ytvattentemperatur. Detta kan få sekundära effekter
där energin från en viss organismnivå inte går vidare i födokedjan eftersom de
olika organismerna förekommer i otakt med varandra.
Begränsad klimatpåverkan
Både samhället och varje individ behöver ta hänsyn till klimatförändringarna. På
Miljöportalen finns en rad mål och åtgärder som skulle kunna ligga till grund för
ett mer aktivt klimatarbete. Ett exempel är att lyfta vad Du & jag kan göra för en
begränsad klimatpåverkan. De tre tips som lyfts fram är:
1. Kasta mindre sopor
2. Åk Kollektivt istället för bil så ofta du kan
3. Spara på energi
Översiktsplanen kan lägga fram mål för samhällsutvecklingen och skulle kunna
ta en mer aktiv roll för att underlätta för medborgarna att göra rätt.
Underlag/ miljöfarlig verksamhet
Yttrande 2015-08-07: Kartan är missvisande eftersom hela fastigheten är markerad och visar ett område som inte blir påverkat av verksamheten. Uppgifterna
måste digitaliseras för att kunna användas i karta i översiktplanen.
Synpunkt utställning: Oförändrade kartor. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att berörda fastigheter markeras med en prick. Bra tillägg till den nya texten: ”Detaljerad och aktuell information finns att hämta på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun.”
Underlag/ Bullerkartläggning
Yttrande 2015-08-07: Under Bullerkartläggning väg och järnväg ligger samma
text. Eftersom det är en uppdelning ser det lite ologiskt ut.
Utställning: Miljö- och hälsoskyddskontoret har inget att invända mot kartans
text.
Underlag/ Miljökvalitetsnormer
Yttrande 2015-08-07: Det finns en särskild bilaga om Miljökvalitetsnormer- vatten. Det kan finna ett behöv av att redovisa mer underlag för miljökvalitetsnormer – buller och utomhusluft.
Utställning: Synpunkten kvarstår. Det borde finnas en motsvarande text om
miljökvalitetsnormer för buller och luftkvalitet.
Underlag/ Miljökvalitetsnormer/ Miljökvalitetsnormer för vatten
Yttrande 2015-08-07: Sista meningen under stycket Vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer. ”Kartlagret i Underlag kommer att uppdateras när de senaste
statusklassningarna inför översiktsplanens antagande”. Denna mening är inte
fullständig – något är missat.
Utställning: Meningen åtgärdad.
Yttrande 2015-08-07: Sista meningen i sista stycket Hot/Risker (Ytvatten): ”För
att behålla en god status i våra ytvatten bör all…….andra vattenlevande organismer”. Ändra ytvatten till ytvattenförekomster.
Utställning: Meningen åtgärdad.
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Yttrande 2015-08-07: Sista meningen i stycket Beskrivning (grundvatten): ”I
grundvatten hittar man på många håll i landet rester av bekämpningsmedel av
olika slag och vattenförekomsterna kan även vara påverkade av rester från tidigare industrier och luftnedfall”. Denna mening fyller ingen funktion enligt mig.
Antingen ta bort eller fyll på med hur det ser ut för Jönköpings kommun.
Utställning: Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det är bra att ha med
ovanstående mening.
Underlag/ Vattenskyddsområden
Yttrande 2015-08-07: Det vore mer lämpligt att placera vattenskyddsområden
under rubriken Hälsa & Säkerhet istället för Natur.
 I texten till vattenskyddsområden anges att vattenskyddsområdena för våra
grundvattentäkter är indelade i tre zoner. Texten är felaktig. Ödestugu och
Svarttorps vattentäkter har endast två zoner.
 Det kan även vara lämpligt att ange att vattenskyddsföreskrifternas restriktioner kan skilja sig åt mellan zonerna och mellan de olika skyddsområdena.
 Vidare framgår inget kring Vätterns vattenskyddsområdes zonindelning.
Förslagsvis anges att Vätterns vattenskyddsområde endast har en skyddszon (som i sin utformning motsvarar en sekundär skyddszon).
Utställning: Synpunkterna kvarstår
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över stadsmiljöprogram för
Jönköpings kommun
MHN-2016-901
Sammanfattning
2016 presenterar Jönköpings kommun ett nytt stadsmiljöprogram. Eftersom det är
många olika parter som bidrar till en levande och attraktiv stad och kommun har det
tagits fram ett program som tillsammans med fördjupningar i olika ämnen bildar en
helhet. Allt för att det ska blir lättare att hitta rätt information.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på ovan
nämnda remiss.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar, Stadsmiljöprogram feb 2016 med fem fördjupningar
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-03-23
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
− Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden meddelar miljö- och
hälsoskyddsnämnden följande synpunkter, att:
Stadsmiljöprogram, sid 37 byt allt under rubriken LIVSMEDELSLAGEN till
följande:
LIVSMEDELLAGEN
Vid försäljning av livsmedel måste en anmälan göras till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Verksamheten registreras eller godkänns beroende på risken
och storleken på hanteringen. Anmälan ska göras innan verksamheten startas.
Det är alltid livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att livsmedlen är säkra
och att livsmedelslagen följs.
Stadens uteserveringar, sid 13 under punkt 2 Planera för din ansökan, byt ut:

”Tillstånd för matservering ingår dock normalt i godkännandet för restaurangen/
lokalen och behöver inte sökas på nytt för uteserveringen. Om någon ny form av
hantering av mat t.ex. grillning önskas på uteserveringen, måste en ansökan om
godkännande göras till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid” till:
Någon ny registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behövs endast vid
ändring av hanteringen av livsmedel t.ex. tillagning av rått kött. Anmälan ska
göras i god tid.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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Stadens evenemang, sista sidan lägg till under RÅD OCH RIKTLINJER
• Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om ditt evenemang kan komma
att medföra bullerstörningar för närboende eller om livsmedel ska
hanteras.
Stadens skyltar sid 18
Byt allt under rubriken FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL till följande:
FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL
Vid försäljning av livsmedel måste verksamheten vara registrerad hos ett miljöoch hälsoskyddskontor. Anmälan ska göras innan verksamheten startas.
Tänk på att hålla en god hygien och att kunderna måste kunna få information om
innehåll, förvaring etc. Det är alltid livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att
livsmedlen är säkra och att livsmedelslagen följs.

Ärende
Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och
funktionellt stadsrum som möjligt. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att ge
inspiration till olika möjligheter för att skapa en spännande stad och öka medvetenheten
om Jönköpings kvaliteter. Stadsmiljöprogrammets olika fördjupningar ska även
tydliggöra vilka råd och regler som gäller för att skapa en så vacker och väl fungerande
offentlig miljö för alla. Tillgängligheten står i fokus och funktionshindrades krav skall
tillgodoses.
Stadsmiljön består av olika delar och många parter bidrar till en god stadsmiljö. För att
göra kommunens råd och riktlinjer så lättillgängliga som möjligt har fördjupningar,
som berör specifika ämnen, tagits fram. Separata fördjupningar blir lätta att uppdatera
och hålla aktuella. När nya ämnen tillkommer, som blir viktiga delar av Jönköpings
stadsmiljö i framtiden, finns även möjlighet att skapa fördjupningar för dem utan att
hela programmet behöver revideras. Stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar,

Stadens skyltar, Stadens konst, Stadens uteserveringar, Stadens evenemang och
Tillgänglig stad ska vara ett verktyg för dialog mellan berörda parter.
Kommunfullmäktige antar stadsmiljöprogrammet medan stadsbyggnadsnämnden
ansvarar för antagandet av fördjupningarna. Om fler nämnder är berörda behandlas
fördjupningarna av kommunstyrelsen.
Stadsmiljöprogrammet omfattar alla områden i kommunen som är allmän platsmark.
Det kan handla om gator, torg, parker och övriga platser i stadsmiljön.
Första versionen av ett stadsmiljöprogram för Jönköpings kommun togs fram 1997.
Behovet av riktlinjer, avseende utnyttjande och utformning av den offentliga miljön,
blev tydligt när intresset för uteserveringar, tillfällig skyltning och möblering av det
offentliga gatuutrymmet ökade kraftigt. Stadsmiljöprogrammet har reviderats 2007 och
2011. Föreslagna åtgärder ska genomföras under perioden 2016-2020.
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Barnkonventionen
Ärendet bedöms beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter
eftersom de är en självklar del av staden och staden ska utformas därefter genom att
lekmöjligheter ska beaktas vid omvandling av nya stadsmiljöer.

Gösta Emilsson

Erik Engwall

t.f. Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Mottagarens/mottagarnas namn

stadsbyggnadskontoret
Jenny Larsson

T JÄNSTESKRIVELSE
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036-10 57 79
jenny.larsson@jonkoping.se

Tyck till om nytt stadsmiljöprogram!

2016 presenterar Jönköpiogs kommun ett nytt stadsmiljöprogram.
Eftersom det är många olika parter som bidrar till en levaode
och attraktiv stad och kommun har vi tagit fram ett program som
tillsammans med fördjupningar i olika ämnen bildar en helhet.
Allt for att det ska blir lättare for dig att hitta den information du söker.

Det är egentligen enkelt. De flesta människor blir glada av blommor, känner
sig trygga på platser som är väl underhållna och har god belysning, inspireras
av överraslmingar och behöver vila sig på en bänk ibland. Det är viktigt att
vår miljö är formad med omsorg, ambition och att den känns avsedd för
människor. En känsla av historisk kontinuitet är också viktig, att inte
värdefulla stadsmiljöer som skapats av tidigare generationer
förfaller.

A1ål och syfte
Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vacke1t,
spännande och funktionellt stadsmm som möjligt.
Syftet med stadsmiljöprogrammet är att ge inspiration till olika möjligheter
för att skapa en spännande stad och öka medvetenheten om l önköpings
kvaliteter. s tadsmiljöprogrammets olika unclenapporter ska även tydliggöra
vilka råd och regler som gäller får att skapa en så vacker och väl fungerande
offentlig miljö för alla. Tillgängligheten står i fokus och funktionshindrades
krav skall tillgodoses.

STADSKONTORET
Besöksadress V. Storgatan 16
Juneporten, 1 tr, Jönköping
stadskontoret@jonkoping.se
Fax diariet 036-1 0 77 75

~ JÖNKÖPING$
~ KOMMUN
Ljuset vid Vallem
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Stor vikt bör läggas på design av alla element i stadsrummet som bidrar till
helheten. Olika lägen i staden kräver olika grader av anpassningar till den
befintliga arkitektoniska och kulturella miljön.
stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningars aktualitet bör ses över varje
mandatperiod. Kommunfullmäktige antar stadsmiljöprogrammet medan
stadsbyggnadsnämnden ansvarar för antagandet av fördjupningama. När det
är flera nätnnder som berörs behandlas de av kommunstyrelsen.
Geografisk omfattning
stadsmiljöprogrammet omfattar alla områden i kommunen som är allmän
platsmark Det kan handla om gator, torg, parker och övriga platser i
stadsmiljön.

I det här fallet är begreppet stad ett brett begrepp för bebyggd miljö.
Programmet och dess fördjupningar med råd och riktlinjer gäller för hela
kommunen.
Den högsta ambitionsnivån på den offentliga miljöns utformning ställs dock
på den centrala stadsmiljön dvs. de centrala delarna av Jönköping, Ruskvarna
och Gränna. Det är också där det finns en koncentration av verksamheter som
det blir viktigare att tillgängligheten beaktas.
Fördjupningar
Progrmnn1et ska ses som ett paraply för flera fördjupningar, som innehåller
mer detaljerade råd och riktlinjer för olika delar av stadsmiljön, vilket behövs
för att skapa en vacker och väl fungerande offentlig miljö för alla.

Stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar ska vma ett verktyg för dialog
mellan berörda pmter. Eftersom det är många parter som bidrar till en god
stadsmiljö ur olika perspektiv är tanken med utformningen med
unclenapporter att det ska vara lätt att göra rätt!
Fördjupningama som behandlas nu är följande:
- stadens uteserveringar
- stadens skyltar och försäljning på allmän plats
- stadens tillgänglighet
- Stadens konst
- Stadens evenemang

BTAO&MIL.JO P ROGA A.M
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Kommande fördjupningar är:
- stadens gator
- stadens trygghet
- stadens arkitektur
- stadens möbler

Det är även möjligt att skapa fler fördjupningar, utan att hela programmet
behöver revideras. Under samrådsskedet finns det möjlighet att tycka till om
det finns ytterligare behov av fler fördjupningar for att stärka stadsmiljön i
J önköpings kommun.
Var och hur?
stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar finns tillgängliga på
kommunens hemsida www.jonkoping.se (sökord stadsmiljöprogram). Slaiv
ditt yttrande direkt där i webfmmuläret eller skicka in till följande postadress:
lönköpings kommun
stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping
Hör gärna av er om ni vill ha presentationer i era berörda nämnder, grupper
eller på era avdelningsmöten.

Tyck till senast den 15:e april!

STADSBYGGNADSKONTORET
f{

~~~~3~
Katarina Bröms
stadsbyggnadsdirektör

(/u1f11]1~~
Jenny Larsson
Projektledare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
(SOU 2015:100)
MHN-2016-757
Sammanfattning
Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som
kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag
delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för
konsumenten att genomgå en säker behandling. Uppdraget för utredningen är att
ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges
en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på ovan
nämnda betänkande.
Beslutsunderlag
Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-24
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
− Som yttrande till kommunstyrelsen meddelar miljö- och
hälsoskyddsnämnden att betänkande tillstyrks.
Ärende
Enligt Skönhetsutredningens betänkande, Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd är kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet
är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för
dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga
brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling.
Uppdraget för utredningen är att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att
säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt
konsumentskydd.
I syfte att stärka skyddet för den enskilde vid kroppsbehandling som kan
innebära en betydande hälsorisk föreslår utredningen följande, en ny lag
gällande kroppsbehandlingar och en nationell, webbaserad informationstjänst
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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med oberoende information om kroppsbehandlingar som syftar till att förändra
utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk.
Kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära
en betydande hälsorisk, innefattar ett brett och diversifierat spektra av olika
aktörer, behandlingar och regelverk. Det saknas i dag en samlad reglering för
under vilka förutsättningar dessa kroppsbehandlingar får genomföras.
Flera myndigheter har olika tillsynsansvar och det råder vissa oklarheter om var
ansvaret börjar respektive upphör. Bristen på statistik gör det svårt att fastställa
antal verksamheter, förekomsten av olika behandlingar, eventuella komplikationer och marknadens utveckling. Vidare finns det inga särskilda krav på
näringsidkaren om informationsskyldighet, försäkring eller vilken kompetens
som krävs för att utföra olika kroppsbehandlingar.
Skönhetsutredningens bedömning är att lagförslaget utgör en del av
konsumentskyddet och även folkhälsan vilket innebär att det inte i någon del går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Införandet av lagen kan delas upp i
två faser för kommunerna. I fas ett efter att föreskrifter är utarbetade, arbeta med
informationsinsatser och ta fram rutiner för handläggning av tillstånd och tillsyn
Anställa personal som kan handlägga tillstånd och tillsyn samt utbilda personal.
Andra fasen handläggning och tillsynsverksamhet (löpande kostnader).
Utredningen föreslår att staten avseende den första fasen ger kommunerna ett
anslag i form av ett engångsbelopp. Utredningen kan inte föreslå något belopp
eftersom statistik saknas över antalet verksamhetsutövare. Under andra fasen
bedöms kommunerna kunna finansiera handläggningen av verksamheten genom
avgifter. Kommunfullmäktige ges rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnader
som omfattas av denna lag.
Lagförslaget innebär att anmälningsplikten ersätts av en tillståndsplikt.
Dessutom utökas kravet på tillstånd till att omfatta fler verksamheter som
bedöms vara förenade med betydande hälsorisker. Här avses bland annat
kemikaliska behandlingar, injektioner, laser och kirurgi. Det innebär att
kommunernas uppdrag ökar i omfattning. Kommunerna kommer även i
fortsättningen att självständigt besluta om omfattning och intervall av tillsynen.
Utredningen föreslår att lagen gäller kroppsbehandlingar med syfte att förändra
utseendet som inte utgör hälso- och sjukvård och som en näringsidkare utför på
en konsument.
Utmärkande för den nya lagen är förslagen om att:
− avgränsa vissa behandlingar till särskilda yrkesgrupper,
− införa tillståndsplikt för de verksamheter som erbjuder kroppsbehandling
i syfte att förändra utseendet och som kan innebära en betydande
hälsorisk,
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− utse kommunen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till
behöriga tillsynsmyndigheter,
− upprätta ett nationellt register över verksamheter med tillstånd.
Utredningen föreslår att kommunen blir ansvarig tillsynsmyndighet för all
verksamhet som omfattas av lagen. Lagförslaget innebär att kommunernas
tillsynsuppdrag därmed vidgas till att även omfatta tillsyn över verksamheter där
legitimerad personal erbjuder kroppsbehandlingar med syfte att förändra
utseendet
Tillsynen innefattar däremot varken bedömningar av yrkes- eller kvalifikationskrav eller granskning av den teknik som används. Kommunen ska meddela IVO
om skäl finns i verksamhet med legitimerad personal, t.ex. brister i hygienen
eller avsaknad av föreskriven dokumentation. IVO ges även rätt att
självständigt, efter anmälan eller på eget initiativ, tillsyna enskild legitimerad
personal.
Utredningen föreslår att IVO ska ha ansvar för ett nationellt register över verksamheter som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt denna lag. Genom att
registret ska vara tillgängligt nationellt kan konsumenten enkelt hitta information om verksamheten, t.ex. om den har tillstånd, för vilka behandlingar
tillståndet gäller, vart verksamheten bedrivs och vem som är
verksamhetsansvarig.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter eftersom förslaget om en informationstjänst bedöms enbart ha
positiva effekter i förhållande till Barnkonventionen.

Gösta Emilsson

Erik Engwall

Tf Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en
konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk.
Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör
att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att
genomgå en säker behandling. Uppdraget för utredningen är att ta
ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den
enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt
konsumentskydd. I syfte att stärka skyddet för den enskilde vid
kroppsbehandling som kan innebära en betydande hälsorisk föreslår
utredningen:
-

en ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar till att
förändra utseendet och som kan innebära en betydande
hälsorisk,

-

en nationell, webbaserad informationstjänst med oberoende
information om kroppsbehandlingar som syftar till att förändra
utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk.

Kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som
kan innebära en betydande hälsorisk, innefattar ett brett och
diversifierat spektra av olika aktörer, behandlingar och regelverk
Det saknas i dag en samlad reglering för under vilka förutsättningar dessa kroppsbehandlingar får genomföras. Flera myndigheter har olika tillsynsansvar och det råder vissa oklarheter om var
ansvaret börjar respektive upphör. Bristen på statistik gör det svårt
att fastställa antal verksamheter, förekomsten av olika behandlingar, eventuella komplikationer och marknadens utveckling.
Vidare finns det inga särskilda krav på näringsidkaren om informationsskyldighet, försäkring eller vilken kompetens som krävs för
att utföra olika kropps behandlingar.
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Det brister också i förutsättningarna för att konsumenten ska
kunna göra ett aktivt och medvetet val, eftersom det saknas lättillgänglig, samlad och oberoende information om vilken reglering som
gäller, vad det innebär att genomgå en kroppsbehandling samt vilka
risker den kan medföra. På den konkurrenskraftiga marknaden av
kroppsbehandlingar kan det som konsument dessutom vara svårt att
urskilja vilken information som är väsentlig för given behandling.

Utgångspunkter
Utredningens förslag omfattar kroppsbehandlingar i syfte att
förändra utseendet och som kan medföra en betydande hälsorisk. Att
en kroppsbehandling kan medföra en betydande hälsorisk innebär
att den kan överföra smitta, ge svåra skador, leda till svåra
sjukdomar eller ge bestående men. Vidare bedömer utredningen
att kroppsbehandlingar är en konsumenttjänst vilket innebär att de
konsumentskyddande reglerna gäller.
Utredningen vill klargöra att de kroppsbehandlingar som avses
inte faller inom hälso- och sjukvårdens regelverk eftersom syftet
med kroppsbehandlingar generellt sett inte handlar om att
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
De ingår därför inte i hälso- och sjukvårdsdefinitionen. Vissa
kroppsbehandlingar genomförs visserligen inom ramen för hälsooch sjukvård, men det handlar då om medicinskt indikerade eller
rekonstruktiva behandlingar. Denna typ av behandlingar ingår inte
i utredningens uppdrag.

Förslag om en ny lag om kroppsbehandlingar som syftar till att
förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk
Förutsättningarna för att den enskilde ges en god och säker
behandling ökar med en ny konsumentskyddslag. Syftet med lagen
är att stärka konsumentens skydd genom högre krav på näringsidkare. Utredningen vill betona att kroppsbehandlingar med syfte
att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk är en konsumenttjänst, inte hälso- och sjukvård. Med ett
tydligt regelverk får samhället också ökad kontroll över aktuella
verksamheter. Med lagstiftade regler blir det även lättare för
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konsumenten att hävda sina rättigheter vid en eventuell tvist med
näringsidkaren.

Lagens tillämpningsomr/ide och innehåll
Utredningen föreslår att lagen gäller kroppsbehandlingar med syfte
att förändra utseendet som inte utgör hälso- och sjukvård och som
en näringsidkare utför på en konsument. Vidare ska lagen endast
gälla kroppsbehandlingar som är förenade med en betydande
hälsorisk. Exempel på behandlingar som omfattas av lagen är
kirurgiska ingrepp, injektioner, tatuering, piercing, laser, IPL och
hudslipning.
Lagförslaget innehåller bestämmelser om verksamheten (t. ex.
tillstånd, säkerhetsarbete och personal), behandlingen (t.ex. information, samtycke, medgivande och hälsodeklaration), dokumentation
(t.ex.
informationshantering,
dokumentationsskyldighet
och
konsumentens rättighet), klagomål (vart konsumenten kan vända sig),
tillsyn (t.ex. behörig tillsynsmyndighet och dess befogenheter samt
registerhållning), samverkan mellan myndigheter samt straff.
Utmärkande för den nya lagen är förslagen om att:
avgränsa vissa behandlingar till särskilda yrkesgrupper,
-

införa tillståndsplikt för de verksamheter som erbjuder
kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet och som kan
innebära en betydande hälsorisk,
utse kommunen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
till behöriga tillsynsmyndigheter,
upprätta ett nationellt register över verksamheter med tillstånd.

Kirurgiska ingrepp och injektioner får endast utföras av särskilda
yrkesgrupper
Utredningen föreslår att kroppsbehandlingar som innefattar
kirurgiska ingrepp endast får utföras av legitimerad läkare eller
legitimerad tandläkare inom respektive kompetensområde. Kroppsbehandlingar som innefattar injektioner direkt under huden
(subkutana) eller djupare får endast utföras av legitimerad läkare,
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legitimerad tandläkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad
tandhygienist inom respektive kompetensområde. Med begreppet
"inom respektive kompetensområde" avses det område inom vilket
den legitimerade kan förväntas ha utvecklat formell och reell
kompetens.

Tillståndsplikt införs
Utredningen föreslår att verksamhet som omfattas av den nya lagen
ska ha tillstånd. Det innebär att den, enligt miljöbalken, gällande
anmälningsplikten för hygieniska tjänster som innefattar stickande
eller skärande verksamhet upphör och ersätts av krav på tillstånd.
Krav på tillstånd ska dessutom gälla sådana hygieniska verksamheter som i dag inte omfattas av någon anmälningsplikt men som
bedöms vara förenade med en betydande hälsorisk, t.ex. laser- och
IPL-behandlingar.
Ansökan om tillstånd ska göras till den kommunala nämnden i
den kommun där verksamheten ska bedrivas. Tillståndet gäller som
intyg för att verksamheten var godkänd vid den senaste tillsynen
och det ska således inte uppfattas som att den är kontrollerad
framåt i tiden.
Förslaget innebär vidare att verksamheter som erbjuder
behandlingar inom regelverket för hälso- och sjukvården samt den
nya lagen om kroppsbehandlingar, måste både anmäla sin verksamhet till IVO i enlighet med 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen och
ansöka om tillstånd hos kommunen.

Tillsyn
Utredningen föreslår att kommunen blir ansvarig tillsynsmyndighet för all verksamhet som omfattas av lagen. Lagförslaget
innebär att kommunernas tillsynsuppdrag därmed vidgas till att
även omfatta tillsyn över verksamheter där legitimerad personal
erbjuder kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet och
som kan innebära en betydande hälsorisk. Utgångspunkten är att
tillsynen ska vara en form av systemtillsyn i den betydelsen att
kommunen kontrollerar att tillsynsobjektet klarar att kontrollera
och styra sin verksamhet i enlighet med gällande regelverk
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Tillsynen innefattar däremot varken bedömningar av yrkes- eller
kvalifikationskrav eller granskning av den teknik som används.
Kommunen ska meddela IVO om skäl finns i verksamhet med
legitimerad personal, t.ex. brister i hygienen eller avsaknad av
föreskriven dokumentation. IVO ges även rätt att självständigt, efter
anmälan eller på eget initiativ, tillsyna enskild legitimerad personal.

Nytt, nationellt register över verksamheter med tillstånd
Utredningen föreslår att IVO ska ha ansvar för ett nationellt
register över verksamheter som har tillstånd att bedriva verksamhet
enligt denna lag. Genom att registret ska vara tillgängligt nationellt
kan konsumenten enkelt hitta information om verksamheten, t.ex.
om den har tillstånd, för vilka behandlingar tillståndet gäller, vart
verksamheten bedrivs och vem som är verksamhetsansvarig.

Förslag om en nationell, webbaserad informationstjänst för
konsumenter
Det är av största vikt att konsumenten får bättre förutsättningar till
saklig och oberoende information eftersom det handlar om tjänster
som kan innebära en betydande hälsorisk. Mot bakgrund av att
behandlingarna erbjuds på en växande kommersiell marknad bör
det finansiella vinstintresset inte underskattas i sammanhanget. Ju
mer medveten konsumenten är om de risker som kan vara förknippade med en påtänkt kroppsbehandling, desto bättre förutsättningar för konsumenten att göra väl avvägda val om vad hen vill
utsätta kroppen och hälsan för.
Genom att vara en välinformerad konsument, stärker den
enskilde också sitt eget skydd. Det är även i samhällets intresse att
konsumenter av kroppsbehandlingar är välinformerade, eftersom
eventuella komplikationer kan komma att belasta den offentliga
hälso- och sjukvården. Informationstjänsten ska:
-

främst anpassas till konsumenten,
vara ett samarbete mellan berörda myndigheter för att kvalitetssäkra att informationen är saklig och oberoende,
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bidra till att informera om vilka rättigheter och skyldigheter
som medföljer före, under och efter en genomförd kroppsbehandling för alla inblandade parter.
En webbaserad informationstjänst kan på ett ändamålsenligt sätt
möta behovet av samlad, oberoende information. Ambitionen med
informationstjänsten är att nå konsumenten före en behandling
genomförs, men även efterköpsproblematik kommer att behöva
hanteras. Informationstjänsten ska inte vara en klagomålsinstans
för anmälan om klagomål eller tjänst som ska förmedla kontakter
till eller rekommendera näringsidkares verksamhet som erbjuder
kropps behandling.

Samarbete mellan myndigheter
För att konsumenten ska känna förtroende för informationen bör
arbetet med informationstjänsten bygga på ett samarbete mellan
relevanta myndigheter.
Konsumentverket föreslås bli huvudansvarig för informationstjänsten. Därutöver föreslås följande myndigheter samverka och
ansvara för sina respektive kompetensområden: Socialstyrelsen, NO,
Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen och Allmänna reklamationsnämnden.
Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör ingå i denna
sammansättning till följd av kommunernas tillsynsansvar för
hygieniska verksamheter som erbjuder kroppsbehandlingar.

Övriga förslag
Utredningens uppdrag omfattar även att bedöma om det behövs en
särskild åldersgräns för kroppsbehandlingar med en betydande
hälsorisk och om det ska införas krav på näringsidkare om en
obligatorisk försäkring.
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Ingen generell åldersgräns för att genomgå kroppsbehandling som
syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande
hälsorisk

Utredningen föreslår ingen generell åldersgräns eftersom vi bedömer
att det skydd som redan finns i föräldrabalken (1949:381), socialtjänstlagen (2001:453) samt Förenta nationernas (FN) konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett tillräckligt samhällsskydd för barn under 18 år som vill genomgå en kroppsbehandling
med syfte att förändra utseendet och som kan innebära en betydande
hälsorisk. Utredningen rekommenderar dock att utvecklingen följs
och att lämplig myndighet närmare bedömer dels vilka kroppsbehandlingar som på grund av medicinska hälsorisker eller av
kulturella skäl kan bedömas behöva särskilda krav på eller rekommendationer om åldersgräns, dels om några undantag ska göras.
En kroppsbehandling är en konsumenttjänst och en personlig
angelägenhet och ur ett konsumentperspektiv är frågan om
huruvida barn under 18 år får göra en kroppsbehandling eller inte
främst en fråga mellan vårdnadshavaren och barnet.
Om en generell åldersgräns på 18 år skulle införas för kroppsbehandlingar skulle det bland annat innebära att barn som har
besvärande hårväxt på kroppen, barn med utstående öron eller
missprydande ärr eller barn med svår acne inte skulle kunna göra
dessa behandlingar före 18 års ålder.

Inget krav på obligatorisk försäkringför näringsidkaren

Utredningen föreslår inte någon försäkringslösning för personskador i
samband med en kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet och
som kan innebära en betydande hälsorisk. En kroppsbehandling är en
konsumenttjänst som erbjuds enligt olika villkor och förutsättningar
på en kommersiell marknad. Det är konsumentens ansvar att
informera sig om vilket försäkringsskydd som finns för given
behandling och komplettera sitt försäkringsskydd därefter.
Utredningens bedömning är att det är svårt att ställa krav på att
näringsidkaren ska teckna en försäkring. Skälet för detta är att flera
olika verksamheter bedöms av försäkringsbolagen utgöra högriskverksamheter och premien skulle därmed bli för hög för att vara
intressant för försäkringstagaren.
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Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
inom fastigheten Örlogsmannen 5 och Östen 2 mfl, Jönköpings
kommun
MHN-2015-3060
Sammanfattning
Planområdet ligger söder om Munksjön och omfattar en yta på ca 39 ha och ska
medge flerbostadshus, centrumverksamhet, parkmark och två
undervisningslokaler.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2016-0329.
Samrådshandlingen med utredningar återfinns på lönköpings kommuns
webbsida. Sök på pågående detaljplanearbete.
______________
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Utför konsekvensutredning hur luftföroreningshalten på Barnarpsgatan
mellan Torparandelien och Munksjörondellen påverkas av utbyggnaden av
Munksjöstaden, Skeppsbron och ny arena vid Jordbrorondellen.
•

Vidta åtgärder som säkerställer att miljökvalitetsn01men för luft inte
överskrids.

•

Vidta åtgärder som säkerställer att gällande riktvärde för trafikbuller
efterlevs.

•

Utför fördjupad beräkning av den totala bulleremissionen från alla
verksamheterna som riskerar påverkar boendemilj ön i området.

•

Vidta åtgärder som säkerställer att gällande riktvärde för industribuller
efterlevs.

•

Vidta åtgärder enligt scenario 2 i rapporten "Spridningsberäkningar för lukt
och partiklar (PM 10) för delområdet Skeppsbron, söder om Munksjön,
Jönköping" daterad 2016-02-11 ".

•

Nivån på sanering av förorenad mark ska möjliggöra för människor att leva
i området och omgivande mark utan att särskilda skyddsåtgärder inrättas.

•

Sanering av förorenad mark ska vara utförd innan byggnation påbörjas.

•

Kvalitativ grönyta inom planområdet ska uppgå till minst l Om 2 per person.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
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•

Vidta åtgärder som säkerställer att trafikbullernivån på skolgårdarna inte
överskrider 55 dBA eq.

•

Utfor en barnkonsekvensanalys som redovisar hur barnkonventionen
beaktas i planen.

•

Åtgärdsförslag i en mer detaljerad dagvattenutredning for kvartersmark ska
beaktas.

Ärende
Planområdet omfattar totalt 39 ha och är idag ett industriområde söder om
Munksjön. Planforslaget ska medge 2200 till2400 lägenheter,
centrumverksamheter och två skolor. 5,8 ha avsätts som park- och naturmark
Området ligger söder om Munksjön och gränsar i väster av Vaggerydsbanan fd
banvall, i söder av nya Kämpevägen, i norr av Simsholmens avloppsreningsverk
och i öster av Herk:ulesvägen.
I samband med planarbetet har flera utredningar utförts, exempelvis gällande
trafik- och verksamhetsbuller, luft- och luktforareningar liksom utredningar for
dagvattenhantering och markfciroreningar. Inom flera områden kommer
ytterligare utredningar att utfaras.

Trafikbuller
Trafikbullerutredningen presenterar en rad åtgärder som ska säkerställa att
gällande riktvärden for trafikbuller ska efterlevas. Lokaler, verksamheter och
kontor kan placeras i lägen med höga trafikbullernivåer och där det inte går att
skapa en tyst sida. Genom att sluta kvarteren och anpassa byggnadshöjd går det
att skapa milj öer som är tystare. Används grönska och ytor som inte reflekterar
ljud så sjunker trafikbullernivån. Ökad höjd på husen i söder, skärmar av övre
våningsplanen på den norra bebyggelsen, från trafikbuller från E4:an. De höga
punkthusen bör utformas bredare mot söder och smalare mot norr med
trappning for att skapa tystare ytor. Andra åtgärder som fareslås är lokala
skärmar exempelvis på skolgårdar for att trafikbullernivån inte ska överskrida
55 dBA eq.
Luftföroreningar
Beräkningar av luftkvaliten visar att miljökvalitenormen för luft riskerar att
överskridas, både på södra delarna av Jordbrovägen, Kämpevägen och
Herkulesvägen, vid den planerade skolan. I detta tidiga skede blir analyserna for
komplicerade for att dra slutsatser eller fcireslå åtgärder. I samband med
granskningen kommer nya analyser presenteras.
Verksamheter
Det finns några verksamheter i området som kan bidra till bullernivåer vid de
planerade bostäderna som riskerar att överskrida gällande riktvärden for
industribuller. Två av verksamheterna, Sita och MPS Coating, beräknas bidra
med de högsta bullemivåerna. Troligen kommer dessa att vara kvar i området
under en lägre period. Genom att det finns krav på genomgående lägenheter till
en ljudskyddad sida så behöver inga ytterligare åtgärder vidtas för att gällande
riktvärden ska efterlevas.
Reningsverket orsakar lukt i större delen av området. Utredningen beskriver ett
schablonvärde på fcimimbar lukt sk tröskelvärde, l luktenhet1m3 som inte bör
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överskridas. Beräkningar och åtgärdsfårslag har utförts med tre olika scenarier.
Scenario 2 föreslår att allt som luktar ska öve1täckas och att alla emissioner
släpps ut i skorsten på 50 m höjd. Dessutom måste det finnas rening inne i
verksamheten. Dessa åtgärder behövs får att skapa en god utomhusmilj ö vid
hela skolområdet

Mariföroreningar
Inom planområdet finns markföroreningar främst metaller, oljekolväten och
PAH. En riskbedömning ska tas fram och sedan följas upp av en
åtgärdsutredning. Dessa utredningar kommer att visa hur och till vilka nivåer
saneringen ska ske.
Dagvatten
Dagvattenutredningen presenterar avrinning och avledning i området
översiktligt inom fyra delområden. I samband med områdets utbyggnad kommer
en mer detaljerad utredning får varje kvarter att utföras.
Barnkonventionen
Ärendet berör bam direkt i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Barmättsperspektivet har inte beaktats då det finns få ytor med
möjlighet att skapa utemiljö får barnens lek, rörelse och utveckling. Området
ligger nära av parkmark Ytoma är dock små i förhållande till antalet person
som kommer att bo i området. Genom att skapa kvalitativa parkområden som
stimulerar till rörelse och vägar till dessa, utan barriärer gynnas barnens
utveckling och hälsa. Om byggnaderna utförs som slutet kvarter skapas
skyddade innergårdar som är trygg och säker och kan användas av barnen. En
barnkonsekvensanalys bör göras får att tydliggöra hur barnen i området
påverkas av planen och på vilket sätt barnkonventionen beaktas.
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Beslutsmotivering
Trafikbuller
Bostäder i bullerutsatta lägen ställer krav på att den tysta sidan och att
uteplatsen verkligen är tyst utan bullerstörningar från omgivande vägar eller
andra bullrande ljudkällor som fläktar. Utemiljön ska ligga i direkt anslutning
till bostaden och vara en tilltalande miljö med naturinslag och ska skapa goda
forutsättningar for samvaro.
I den aktuella planen är det av ett stort värde för människors boendemiljö och
hälsa att innergårdarna, genom slutna kvarter, blir så tysta som möjligt.
Bostäder i bullerutsatta lägen ställer dessutom höga krav på lägenhetemas
storlek och hur de planeras. Forskning visar att det är väsentligt för människors
hälsa att lägenheterna är tillräckligt stora så att sovrummen är tysta och går att
vädra utan bullerstörningar.
Trafikbullerutredningen föreslår flera åtgärder for att gällande riktvärden för
trafikbuller ska efterlevas. Slutna kvarter föreslås. Byggnadernas utfonnning
och placering ska utnyttjas som bullerskydd for att skapa tystare ytor. Lokaler,
verksamheter och kontor bör placeras i lägen med höga trafikbullernivåer och
där det inte går att skapa en tyst sida. Genom att sluta kvarteren och anpassa
byggnadshöjd går det att skapa miljöer som är tystare. Används grönska och
ytor som inte reflekterar ljud så sänker detta trafikbullernivån.
Trafikbullernivån på skolgården bör inte överskrida 50 dBA eq på större delen
av skolgården och inte högre än 55 dBA eq på hela gårdsytan. I denna planen är
det extra viktigt med låga trafikbullemivåer, då de tillgängliga friytorna är så
små. Är trafikbullernivåerna for höga påverkar detta barnens stressnivå.
Uppfattningsförmågan försämras och detta påverkar barnen utveckling negativt.
Utifrån ett barnperspektiv så är det bättre om barriäreffekterna minskar från
exempelvis biltrafik och vägar så att de kan röra sig så fritt som möjligt.

Luftiororeningar
Luftföroreningarna orsakas framforallt av biltrafiken. Utredningar av
situationen för planområdet visar att det finns en risk för att
miljökvalitetsnormen for luft kan komma att överskridas. Detta gäller även vid
den planerade skolan. Luftkvaliten i området och framförallt på skolgårdarna
ska inte vara så höga att miljökvalitetsnormen för luft kan komma att
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överskridas. Detta påverkar märmiskors och barns hälsa negativt. Åtgärder
måste vidtas för att luftföroreningarna ska vara så låga som möjligt.
Enligt plan- och bygglagstiftningen ska miljökvalitetsnormen beaktas vid
planläggning. Planläggning från inte medverka till att en miljökvalitetsnorm
överträds.
Trafikutvecklingen ökar genom utbygganden av hela området, dvs föreslaget
planområde, Munksjöstaden och den nya arenan. Detta kan leda till att
miljökvalitetsnormen får luft överskrids på Barnarpsgatan. En mer detaljerad
konsekvensanalys måste utföras över hur luftlevaliten påverkas på
Barnarpsgatan mellan Torparandelien och Munksjörondellen i ett långsiktigt
perspektiv, när hela området är fullt utbyggt. Det är väsentligt att i tidigt skede
utföra de undersökningar och analyser som krävs för att kartlägga detta.
Åtgärdsförslag får att säkerställa att detta inte inträffas måste arbetas fram.

Miljöfarlig verksamhet
Vid inventering av miljöfarliga verksamheter som orsakar störanden buller
undersöktes 19 verksamheter som bedöms kunna orsaka bullernivåer som
riskerar att överskida gällande riktvärden får industribuller. En sammanvägning
av den sammanlagda ljudnivån är dock inte utförd. Dessutom finns det viss risk
får att delar av ljudet innehåller hörbara toner vilket innebär en skärpning av
gällande riktvärdet med 5 dBA. En fördjupad utredning behöver utfåras där man
utgår från företagens framtida verksamhet och där det finns en viss marginal till
riktvärdet för att verksamheterna ska kunna växa. En utvärdering av den
sammanlagda ljudnivån från alla verksamheterna tillsammans, inkl. trafiken
behöver göras.
Luktföroreningar
Reningsverket får inte avge störande lukt till omgivningen.. Det är väsentligt att
åtgärder vidtas som säkerställer att det inte innebär störande lukt till
omgivningen och till undervisningslokal och dess friytor. Störande lukt minskar
kvaliteerna på de fria ytorna som finns. En luktförnimmelse definieras vanligen
med ett tröskelvärde som motsvarar en luktenhet/ m 3 . Lukttröskelvärdet l
luktenhet1m3 definieras som den halt där 50% av befolkningen kan förnimma
lukt. Spridningsberäkningarna föreslår scenario 2 får att säkerställa att störande
lukt inte påverkar den planerade skolan. Utförd utredning visar inte hur ofta det
uppstår avvikelser från normaldriften. Detta påverkar bedömningen av hur
långtgående kraven ska vara på reningen.
Grönytor och parkmark
Planförslaget omfattar totalt 39 ha med 2200 till2400 lägenheter och av dessa
avsätts 5,8 ha som park- och naturmark. Inom ramprogrammet får Södra
Munksjön har angivit att grönytorna ska uppgå till minst lO m 2 per person.
Detta är väsentligt ur ett folkhälsoperspektiv. Grönytor har stor betydelse för
alla i området, boende, barn, besökare och de som har sin arbetsplats här. Det är
därfår extra viktigt att dessa ytor är tillräckligt stora.
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Tillgången på kvalitativ grön natur och parkmark är otroligt betydelsefull för
människors hälsa. Det behövs för att ge möjlighet till återhämtning både
psykiskt och fysiskt och det är en nödvändighet för en god livsmiljö. Detta är
särskilt viktigt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa
grupper har inte lika lätt att komma ut till naturområden utanför staden och är
därför mer beroende av natur och park nära. Rekommendationen är att det bör
vara minst 3000-6000 m2 sammanhängande yta for en lokal park för att det ska
kunna bli tillräckligt kvalitativ. Det är högts väsentligt att grönområdena är av
hög kvalitet och är vällämpade för rekreation. Dessutom bör trafikbullernivån i
parken vara så låga som möjligt.
Grönska i staden förbättrar fomtsättningarna att minska effekterna av framtida
värmeböljor orsakade av klimatförändringar, sk urbana värmeöar. Ur
klimatsynpunkt fu· det positivt med gröna stråk eftersom det blir det mindre
varmt mellan husen. Vegetationen kan minska kylbehovet genom att ge skugga
åt byggnaderna. Studier visar att om andelen gröna områden ökar med l O % kan
detta leda till en temperaturminskning på upp till 4 grader i städerna.
Vegetationen i en park kan fungera som en grön lunga genom att filtrera bort
upp till 85 % av luftföroreningarna. Gata med omgivande träd filtrera på 70 %
föroreningar.
Inom området planeras för två undervisningslokaler. Detta innebär att många
barn kommer att ha sin vardag i detta område. Barnkonsekvensanalys av planen
saknas. Det är väsentligt att utföra en sådan analys för att visa på planens
effekter ur ett barnperspektiv.
~arkfororeningar

Utgångspunkt for efterbehandling ska vara att följa Naturvårdsverkets rapport
5978 "Att välja efterbehandlingsåtgärder". I rapporten anges att lika
skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett större område som totalt sett har samma
typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde". Vid sanering av
fororenad mark används platsspecifika riktvärden. Nivån på sanering ska syfta
till att människor ska kunna bo i bostäder inom området och omgivande mark
utan att särskilda skyddsåtgärder krävs. Obebyggd mark ska utan restriktioner
kunna användas for boendes rekreation däri inräknat odling av grönsaker, sk
stadsnära odling.
Det är väsentligt att vara restriktiv med att dela upp områden som ska
exploateras i mindre delar. Detta beror på att det aldrig går att fomtse vad
marken i framtiden får for användning. Det är enklare att sanera från början än i
efterhand. Om det finns flera uppdelade områden t ex bostäder, park och väg
med olika grad av krav på saneringsnivåer finns det risk för återkontaminering
vid t ex kraftiga regn och översvämningar. Det är osäkert hur mycket
fororeningama rör sig. Vid gräv- eller schaktarbeten måste i så fall olika
saneringsnivåer också beaktas i de olika fallen. Sanering av markföroreningarna
ska vara utförd innan området bebyggs.
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Dagvatten
Dagvattenutredningen presenterar dagvattenhanteringen översiktligt i hela
området. Det är de stora huvudstråken som anges. En detaljerad
dagvattenutredning på kvartersnivå måste genomföras. Avvägning ska göras om
dagvattnet kräver någon form av rening. Möjligheten att leda dagvattnet i öppna
stråk eller speglar ska också utvärderas. Genom att leda dagvattnet i öppna
kanaler, dammar eller stråk, kan grönstråk och friytor skapas.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Begäran från Livsmedelsverket om yttrande angående ändring av
Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll
MHN-2016-897
SLV 2016/00753
Sammanfattning
Livsmedelsverket har skickat en remiss om ändring av deras förordning om
offentlig kontroll av livsmedel. Förslaget handlar om att förtydliga krav som
redan finns enligt EU:s förordningar. Livsmedelsverket har även gjort en
konsekvensanalys. De har då kommit fram till att det i princip inte blir någon
förändring, eftersom det handlar om förtydligande av befintliga regler.
Beslutsunderlag
Remiss 2016-03-01, Remiss- förslag till ändring i Livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
PM 2016-03-02 Remiss, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll,
Dnr 2016/00753, Svar senast 26 april 2016
PM 2016-03-01, Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2005:21) om offentlig kontroll.
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-22.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att remissförslaget med dnr
2016/00753 är bra, och har inget ytterligare att tillägga.
Ärende
Remissförslaget handlar om att förtydliga kraven enligt framförallt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll, som redan funnits i ca 10 år. Förordningen tar bl.a. upp frågor som
planering, utvärdering och kompetensförsörjning för kontrollen. Även
beredskapsplaner för krissituationer inom livsmedelsområdet berörs.
Livsmedelsverket har sedan arbetat aktivt för att sprida informationen om dessa
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
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krav och hur de ska kunna uppfyllas. Hjälp i form av kontrollhandböcker och
vägledningar har också tagits fram.
Riksrevisionen och av EU utsedda kontrollorganisationen FVO har trots detta
riktat kritik mot brister i den svenska livsmedelskontrollen. Kritiken handlar
bl.a. om skillnader i hur kontrollerna utförs inom Sverige. Men också om att
kontroller inte utförs alls, eller görs på ett undermåligt sätt.
Livsmedelsverket har därför utrett frågan för att se hur situationen ska kunna
förbättras. De har då bl.a. kommit fram till att de ska följa Riksrevisionens råd
om att använda föreskrifter. Enligt remissförslaget ska de förtydliga vissa delar i
Livsmedelsverks föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av
livsmedel. Det vill säga de svenska reglerna som kompletterar EU:s
förordningar angående livsmedelskontrollen. De delar som ska förtydligas, är
kraven och innehållet i följande delar:
•
•
•
•

Planering
Uppföljning och utvärdering
Kompetensförsörjning
Beredskapsplaner

Genom tydliggörandet blir det lättare för kontrollmyndigheterna att förstå vad
som krävs. Det blir också lättare för Livsmedelsverket att göra uppföljningar för
att se om kraven efterlevs, och vid behov kräva rättelse.
Livsmedelsverket har även gjort en analys av vilka konsekvenserna kan bli.
Eftersom det handlar om förtydligande av regler som redan finns, blir det i
princip ingen förändring. Men i praktiken kan man förvänta sig en större
administrativ börda.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Eftersom det endast handlar om ett förtydligande av gällande regler,
bedöms inga barn bli berörda av beslutet.

Gösta Emilsson

Harald Holmström

t.f. Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
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Remiss - förslag tilllindring i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel
Livsmedelsverket hift>gat cu filtslag till ä.ndrir)g i myndi~hetcns föreskrifter öm
offentlig kon! roll a\1 li vsmedel ~amt eu PM med hakgmndoch
kon~ekven$Uln:!Jning.

Ni kan yttra.ilr över förslaget senast den 26 april2016.
~kicka yttrandet till livrmcdelsy_~rket@slv.se.

eller

LiV$medelsverkct, 13ox 622, 751 26 tljlpsala.
Var vänlig ange diarienununer 2016!007)3 i yttrandet.
Vid frågor var god kontakta Leo Jager, jurist,pcr c-post (l~.jagel'@slv.se) eller

telelim (O l tl -175341!), c\J er Victoria \Vahlman, statsinspektöritcamchcf
(victoria.wuhlluanrW.~Iv.se, te\. 01 K-1 75726).
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Anita Nilsson
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Uppföljningsflagga:
Flagga:

maria.romberg@slv.se
den 2 mars 2016 08:53
blekinge@lansstyrelsen.se; dalarna@lansstyrelsen.se; gotland@lansstyrelsen.se;
gavleborg@lansstyrelsen.se; halland@lansstyrelsen.se; jonkoping@lansstyrelsen.se;
jamtland@lansstyrelsen.se; kalmar@lansstyrelsen.se; kronoberg@lansstyrelsen.se;
norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; stockholm@lansstyrelsen.se;
sodermanland@lansstyrelsen.se; uppsala@lansstyrelsen.se;
varmland@lansstyrelsen.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se;
vasternorrland@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se;
vastragotaland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se;
ostergotland@lansstyrelsen.se; Anna.bradenmark@uppsala.se; MoB@berg.se;
miljokontoret@boras.se; miljokontoret@srmh.se; kundtjanst.va@falkoping.se;
sbf@gotland.se; mobpost@gallivare.se; mhk@halmstad.se;
miljoforvaltningen@helsingborg.se; miljonamnden@hassleholm.se; Miljökontoret DiarietMK; miljonamnden@kalix.se; sam.byggnadskontoret@kalmar.se;
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se; miljoforvaltningen@karlstad.se;
miljo@kommun.kiruna.se; miljokontoret@koping.se; miljokontoret@leksand.se;
kommunen@lillaedet.se; miljokontoret@linkoping.se;
miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se; miljo@malmo.se; markskommun@mark.se;
mora.kommun@mora.se; mhk@norrkoping.se; samhallsbyggnad@nykoping.se;
miljo.bygg@rattvik.se; byggmiljo@sala.se; miljooch.halsoskyddsnamnden@simrishamn.se; kundtjanst@skelleftea.se;
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se; miljoforvaltningen@stockholm.se;
info@storuman.se; stromsunds.kommun@stromsund.se; miljonamnden@sundsvall.se;
miljokontoret@sodertalje.se; miljokontoret@srmh.se; kommunen@tingsryd.se;
kommun@tomelilla.se; kommun@tranemo.se; mhn@umea.se; kommun@upplandsbro.se; miljokontoret@uppsala.se; mhn@varberg.se; Vindelns.kommun@vindeln.se;
miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se; miljokontor@vaxjo.se; kundtjanst@are.se;
kommun@orebro.se; kommun@ostersund.se; byggochmiljo@osthammar.se;
miljonamnden.ostraskaraborg@skovde.se; miljokontoret@miljovast.solvesborg.se;
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se; miljonamnden@orebro.se;
teknisk.kundservice@molndal.se; regelradet@regelradet.se; konkurrensverket@kkv.se;
kommerskollegium@kommers.se; jordbruksverket@jordbruksverket.se;
konsumentverket@konsumentverket.se; sva@sva.se; info@ymh.se; info@visita.se;
svensktvatten@svensktvatten.se; gs@lidl.se; magnus.darth@kcf.se; info@axfood.se;
info@bergendahls.se; info@coop.se; info@dlf.se; kerstin.lindvall@ica.se;
registrator@lrf.se; info@li.se; info@nnr.se; info@svenskdagligvaruhandel.se;
info@vingruppen.se; info@aivo.se; mwp@telia.com; kontoret@biodynamisk.se;
fredrik@frystochkyldmat.se; info@medvetenkonsumtion.org; info@hemochsamhalle.se;
info@konsumentforeningenstockholm.se; camilla.svanstrom@ledarna.se;
info@livsmedelshandlarna.se; maria.donis@svenskfagel.se; kerstin@jurssmejeri.se;
info@skl.se; info@sverigeskonsumenter.se
Remiss, Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll, Dnr 2016/00753, Svar
senast 26 april 2016
Följ upp
Har meddelandeflagga

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över bifogade förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig
kontroll.
http://www.livsmedelsverket.se/om‐oss/remisser1/remiss‐‐‐forslag‐till‐foreskrifter‐om‐offentlig‐kontroll.‐dnr‐
201600753/
Vi emotser ert yttrande senast 26 april 2016.
Var vänlig ange dnr 2016/00753 i yttrandet.
Om ni vill yttra er via e‐post, var vänlig gör det till livsmedelsverket@slv.se
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Vänliga hälsningar
Leo Jager
Gm/
Maria Romberg
Administratör
Juridiska avdelningen

Box 622, 751 26 Uppsala
vx 018‐17 55 00
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Förslag till ändring i Livsmedelverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel
Livsmedelsverket föreslår att det i verkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel införs ett antal nya bestämmelser som avser
planering och uppföljning av den offentliga kontrollen. Bestämmelserna riktar
sig till myndigheter som bedriver offentlig kontroll av livsmedel.
Föreskriftsförslaget bifogas och beskrivs närmare i denna promemoria.
Livsmedelsverket föreslår att verkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel kompletteras med följande bestämmelser:
x

x

x

x

Kontrollmyndigheter ska fastställa en flerårig plan för livsmedelskontroll
som ska täcka samtliga områden som de ansvarar för. I planen ska
myndigheten bland annat göra en risk- och erfarenhetsbaserad
behovsbedömning för kontrollen, beskriva den kontroll som man avser att
genomföra under varje år samt de kontrollmetoder man avser att använda.
Planen ska fastställas årligen och uppdateras vid behov. Vid planering ska
myndigheter beakta utvärderingen av tidigare utförd kontroll.
Kontrollmyndigheter ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd
kontroll. Vid utvärderingen ska myndigheterna särskilt beakta resultaten i
förhållande till den tidigare planeringen.
Kontrollmyndigheter ska upprätta en kompetensförsörjningsplan. I planen
ska myndigheterna beskriva den kompetens som ska finnas hos personer
som bedriver kontrollverksamhet, myndighetens behov av kompetens och
behovet av kompetensutveckling. Planen ska hållas uppdaterad.
Krav ställs på att det av myndigheters beredskapsplaner för krissituationer
på livsmedelsområdet ska framgå organisation och ansvarsfördelning, hur
myndigheterna sprider information och säkerställer tillgång till personal
och kompetens i krissituationer samt hur myndigheterna utvärderar
planens ändamålsenlighet. Beredskapsplanen ska uppdateras regelbundet
och närhelst tillämpning eller utvärdering påkallar det.

Föreskrifterna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2017.
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Bakgrund till förslaget
Arbete med regeringsuppdrag om kontrollföreskrifter
I regleringsbrevet för 2015 fick Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa hur
myndigheten utnyttjat sin föreskriftsrätt när det gäller föreskrifter om hur
offentlig kontroll ska bedrivas och om skyldighet för kontrollmyndigheter att
lämna information till Livsmedelsverket.
Med anledning av detta uppdrag har Livsmedelsverket i en rapport till
regeringen, Föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel – möjligheter, behov
och förslag, analyserat möjligheten att styra livsmedelskontrollen genom
föreskrifter och därmed åstadkomma en mer likvärdig och i övrigt bättre
kontroll i landet. Rapporten innehöll bland annat förslag på föreskrifter som
enligt Livsmedelsverket kan bidra till en önskvärd utveckling av den offentliga
kontrollen inom olika områden.
De förslag som lämnades i rapporten har resulterat i att verket nu remitterar ett
förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel1. Förslaget beskrivs närmare i denna
promemoria.
En bättre kontroll behövs
De föreslagna ändringarna i kontrollföreskrifterna har en direkt koppling till
krav som ställs på kontrollmyndigheterna enligt gällande EU-regelverk. De EUbestämmelser som beskriver på vilket sätt kontrollmyndigheter ska bedriva
kontroll och vilka krav som ställs på myndighetens arbetssätt, personal m.m. har
tillämpats i nästan tio år och är därför väl etablerade hos kontrollmyndigheterna.
Livsmedelsverket anser dock att resultaten från de granskningar som gjorts,
både nationellt och i form av EU:s revisioner, visar att efterlevnaden av dessa
krav har varit bristfällig. På ett antal områden föreligger ett behov av
komplettera EU-bestämmelserna med preciserade, närmare beskrivningar av de
krav som ställs på myndigheter.
En bättre kontroll är möjlig
Livsmedelsverket bedömer att det finns möjlighet att utveckla styrningen av
livsmedelskontrollen med hjälp av föreskrifter. EU:s regler om offentlig
kontroll på livsmedelområdet är harmoniserade men lämnar utrymme för
nationella bestämmelser.
En bättre styrning bedöms kunna leda till en mer likvärdig livsmedelskontroll,
vilket i sin tur bidrar till sänkta kostnader för samhället som helhet. Förslagen
kommer enligt Livsmedelsverkets bedömning inte att leda till någon större
ändring av berörda myndigheters kostnader. Förhandlingar om en översyn av

1

När det i promemorian skrivs om livsmedelskontroll eller offentlig kontroll av livsmedel i
Sverige menas även kontroll av de produkter som jämställs med livsmedel enligt 3 §
livsmedelslagen (2006:804): snus och tuggtobak samt dricksvatten som tagits in i vattenverk.
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EU-förordning nr 882/2004 om kontroll av livsmedel m.m.2 pågår för
närvarande inom EU, men uppgifter om de förändringar som diskuteras ger vid
hand att dessa inte påverkar de bedömningar och förslag som tas upp i denna
promemoria.
Arbetet fortsätter
Utöver de frågor som tas upp i denna promemoria finns det ett antal andra
aspekter av livsmedelskontrollen där styrning genom föreskrifter kan vara
lämplig, men där detta bör undersökas närmare eller där ändringar i annan
författning bedöms kunna bidra till att utveckla livsmedelskontrollen. I vissa fall
kan ändringar i livsmedelslagen behövas för att möjliggöra förbättringar i
kontrollen. Även en ökad samverkan av myndigheter i livsmedelskontrollen kan
bidra till en resursstark kontrollorganisation. Vidare har nuvarande system för
riskklassning och avgiftsfinansiering inom livsmedelskontrollen nyligen varit
föremål för granskning av Statskontoret. Livsmedelsverket avser att närmare
undersöka behovet av och möjligheterna till ökad styrning i dessa frågor.

Möjligheter till styrning genom föreskrifter
Livsmedelsverkets föreskriftsbemyndiganden
Bemyndiganden till Livsmedelsverket att meddela föreskrifter finns främst i
livsmedelsförordningen (2006:813). Av 2 § livsmedelsförordningen framgår att
Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs
som komplettering till EU-bestämmelser på livsmedelsområdet. Den svenska
lagstiftningen kompletterar ett stort antal EU-bestämmelser på
livsmedelsområdet. Vilka grundläggande EU-förordningar som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804) framgår av regeringens tillkännagivande3.
Enligt 30 § livsmedelsförordningen får Livsmedelsverket meddela föreskrifter
om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Vidare får närmare föreskrifter för
verkställighet av bestämmelser i livsmedelslagen och -förordningen meddelas
av Livsmedelsverket (40 §).
Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av
livsmedel (omtryck LIVSFS 2011:6) innehåller vissa regler om offentlig
kontroll av livsmedel, som främst kompletterar EU-förordningarna nr 854/20044
och nr 882/2004 om offentlig kontroll av livsmedel.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om godkännande och registrering av
anläggningar, om tidsfrister för handläggning av vissa ärenden,
salmonellakontroll av kött, kontrollmärkning av kött och kontroll av mjölk.
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
3
Tillkännagivande (2014:786) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen
(2006:804).
4
Europaparlamentets och rådets förordning nr 854/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

LIVSMEDELSVERKET

PM
2016-03-01

4 (25)
Dnr 2016/00753

Kontrollmyndigheter ska bland annat försäkra sig om att provtagning,
provberedning, mikrobiologisk undersökning och åtgärder vid påvisad
salmonellaförekomst sker i enlighet med av Livsmedelsverket fastställda
instruktioner. Det finns även bestämmelser om provtagning och analys samt om
de laboratorier som anlitas för analys av prover i livsmedelskontrollen.
Om offentlig kontroll av produkter som jämställs med livsmedel föreskrivs
enligt 3 c § att den ska genomföras regelbundet och avse alla led i en
verksamhet. Den ska utföras med beaktande av
− klarlagda risker för människors hälsa och konsumenternas intressen,
− tidigare resultat i fråga om efterlevnad av lagstiftningen,
− tillförlitligheten hos kontroller som utförts av den som bedriver en
verksamhet, och
− information som kan tyda på bristande efterlevnad.
Av 3 d § framgår att kontrollmyndigheten för produkter som jämställs med
livsmedel ska
− ha dokumenterade förfaranden för att se till att den offentliga kontrollen är
ändamålsenlig och effektiv,
− genomföra revisioner för att försäkra sig om detta, och
− upprätta beredskapsplaner och vara beredd att genomföra sådana planer i
nödsituationer.
Harmoniserad EU-lagstiftning om livsmedelskontroll
Den offentliga kontrollen på livsmedelsområdet, och i synnerhet de krav som
därvidlag ställs på kontrollmyndigheter, regleras i huvudsak genom en central
EU-förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Denna förordning, som i denna promemoria kommer
att kallas för EU-förordning nr 882/2004 eller kontrollförordningen, innehåller
generella bestämmelser som är tillämpliga på all livsmedelskontroll och alla
kontrollmyndigheter, om det inte uttryckligen bestämts annat. Inom vissa
områden kan det finnas specifika bestämmelser som kompletterar eller ersätter
bestämmelserna i EU-förordning nr 882/2004, exempelvis i EU-förordning nr
854/2004 om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att
användas som livsmedel, eller EU-förordning nr 834/2007 av den 28 juni 2007
om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. Dessa särskilda bestämmelser
påverkar dock främst den kontroll som ska bedrivas i specifika fall, inte de
generella krav som ställs på kontrollmyndigheter.
I EU-förordning nr 882/2004 ges inte något uttryckligt bemyndigande till
medlemsstater att meddela nationella bestämmelser för genomförande eller
tillämpning av förordningen. I många fall anges dock att medlemsstaten (eller
dess behöriga myndighet) ska se till att den offentliga kontrollen genomförs på
ett sätt som överensstämmer med kraven, vilket skapar ett behov och ett
utrymme för medlemsstaten vad gäller sättet att uppnå dessa krav eller mål. Det
anges även (i artikel 4.3) att medlemsstaten, när den ger andra myndigheter än
endast den centrala behöriga myndigheten behörighet att utföra offentlig
kontroll, i synnerhet myndigheter på regional och lokal nivå, ska säkerställa en
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ändamålsenlig samordning mellan alla berörda behöriga myndigheter.
Artiklarna om krav på offentlig kontroll är formulerade på ett sätt som också
öppnar för nationella bestämmelser. De är ofta utformade som mål för
kontrollen och för den behöriga myndigheten, utan att föreskriva på vilket sätt
dessa mål ska uppnås. I vissa fall uppstår därför ett behov av en tydligare
beskrivning av hur förordningens krav ska uppnås i praktiken.
Det kan noteras att Jordbruksverkets meddelat föreskrifter om kontroll av
djurskydd samt foder och animaliska biprodukter som är tillämpliga på kontroll
och kontrollmyndigheter som även omfattas av kraven i kontrollförordningen. I
Finland har bestämmelser som motsvarar delar av vad som föreslås och beskrivs
i denna PM införts i livsmedelslagen, se nedan.
Även om Livsmedelsverket anser att verket inte är förhindrat från att meddela
föreskrifter om offentligt kontroll av livsmedel, bör sådana föreskrifter
naturligtvis utformas på ett sådant sätt att de inte upprepar bestämmelserna i
kontrollförordningen alternativt begränsar eller förändrar deras räckvidd.
Föreskrifter om kontroll bör därför i första hand avse sättet på vilket kraven i
kontrollförordningen ska följas av svenska kontrollmyndigheter, snarare än att
innehålla bestämmelser som utgör tolkningar av kraven.
Jämförelse med andra områden
I detta avsnitt ges några kortfattade exempel på hur och i vilken utsträckning
man på andra närliggande områden har valt att författningsreglera den offentliga
kontrollen.
Sverige
Vad gäller miljötillsyn kan nämnas att miljötillsynsförordningen (2011:13), som
är tillämplig på all tillsyn enligt miljöbalken, innehåller bl.a. följande
bestämmelser. Enligt 6-10 §§ ska en operativ tillsynsmyndighet upprätta en
samlad tillsynsplan, grundad på en tillsynsbehovsutredning och register över
tillsynsobjekt. Tillsynsplanen ska beskriva myndighetens resursfördelning och
hur resurser anpassats till det tillsynsbehov som finns. Enligt 12 § ska en
operativ tillsynsmyndighet årligen följa upp och utvärdera sin
tillsynsverksamhet.
När det gäller foder och animaliska biprodukter har Jordbruksverket meddelat
föreskrifter som innehåller bestämmelser och allmänna råd om offentlig kontroll
(SJVFS 2007:21, omtryck SJVFS 2014:7). Enligt 2 kap. 1 § genomförs
Jordbruksverkets offentliga kontroll enligt en av verket årligen upprättad
kontrollplan I 3 § anges att som grund för planering av kontrollen
nästkommande kontrollår ligger risk- och erfarenhetsklassning, en
omvärldsanalys och resultat från tidigare utförd offentlig kontroll.
För offentlig kontroll som utförs av andra myndigheter än Jordbruksverket
föreskrivs att länsstyrelserna och kommunerna varje år ska fastställa en plan för
det kommande verksamhetsårets offentliga kontroll. Planen ska omfatta
kontrollens omfattning inklusive planerad provtagning.
Jordbruksverket har även meddelat föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll
(SJVFS 2008:67). I 5 § anges att en kontrollmyndighet ska ha ett register med
uppgifter om de kontrollobjekt som finns inom myndighetens verksamhets-
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område. Kontrollmyndigheten ska göra en prioritering av kontrollobjekten inom
sitt verksamhetsområde utifrån Jordbruksverkets riktlinjer för riskvärdering.
Utfallet av riskvärderingen i form av en riskklass ska dokumenteras och kontroll
ska genomföras med denna riskklass som grund (13 §).
En kontrollmyndighet ska varje år fastställa en plan för det kommande
verksamhetsårets djurskyddskontroll. I planen ska följande redovisas:
1. En uppföljning och utvärdering av föregående verksamhetsårs
djurskyddskontroll, särskilt jämförelse mellan plan och utfall.
2. Vad som krävs, främst i form av personal och ekonomiska resurser, för att
myndigheten ska kunna utföra djurskyddskontrollen och en bedömning av om
kraven är uppfyllda för kommande år.
3. De eventuella brister som framkommit under 1 och 2 och hur de ska åtgärdas.
4. Den planerade djurskyddskontroll myndigheten avser att utföra under året.
5. För vilka kontrollobjekt länsstyrelsen har en överenskommelse med annan
länsstyrelse.
På begäran ska planen enligt första stycket skickas till Jordbruksverket.

I 10 § i Jordbruksverkets föreskrifter anges att utöver vissa krav i
djurskyddslagen och EU-förordning nr 882/2004 ska personal som utför
offentlig kontroll ha behövlig kompetens inom djurskyddslagstiftningen och
bedömning av bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.
Finland
I Finland innehåller livsmedelslagen (23/2006) bestämmelser om de kommunala
myndigheternas planering av livsmedelskontrollen. Av 48 § framgår att en
kommun ska utarbeta en plan för regelbunden livsmedelstillsyn i kommunen
(kommunal tillsynsplan) så, att tillsynen motsvarar de allmänna kraven på
tillsyn, förebygger hälsofaror och skyddar konsumenterna från ekonomisk
förlust. Tillsynsplanen ska åtminstone innehålla följande:
1. definition av innehållet i kontrollerna,
2. kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten,
3. provtagning och provundersökning som sker genom kommunens försorg,
4. utvärdering av tillsynsplanens genomförande, samt
5. godkända laboratorier som tillsynen stödjer sig mot.
Den kommunala tillsynsplanen ska beakta det riksomfattande
tillsynsprogrammet. Tillsynsplanen ska ses över vid behov, dock minst vart
tredje år. Även andra myndigheter såsom Livsmedelssäkerhetsverket och
gränsveterinärerna ska utarbeta tillsynsplaner för den livsmedelstillsyn som de
ansvarar för.
I 41 § anges att den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn ska utarbeta
ett kvalitetssystem som lämpar sig för dess verksamhet, samt upprätthålla och
tillämpa detta system. Bestämmelser om krav som gäller kvalitetssystemet finns
i artikel 8 i kontrollförordningen.
Vad gäller kompetensförsörjning framgår av 35 § i den finska livsmedelslagen
att tillsynsmyndigheterna i sin tjänst eller med stöd av avtal ska ha till sitt
förfogande en tillräckligt stor och kvalificerad personal med tillräcklig
erfarenhet för en framgångsrik skötsel av tillsynen.
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Den tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen
ska ha för uppgiften lämplig högskoleexamen eller vid behov en sådan
behörighet som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Artikel 6 i
kontrollförordningen innehåller bestämmelser om fortbildning av
tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen.
Närmare bestämmelser om behörighetsvillkor och fortbildning av
tjänsteinnehavare kan meddelas genom förordning.
I 46 § i den finska livsmedelslagen anges att Livsmedelssäkerhetsverket ska
utarbeta en sådan riksomfattande beredskapsplan för särskilda situationer som
avses i artikel 13 i kontrollförordningen. De kommunala tillsynsmyndigheterna
ska utarbeta en motsvarande plan för kommunernas del. Närmare bestämmelser
om innehållet i och utarbetandet av beredskapsplaner kan meddelas genom
förordning.

Behov av styrning genom föreskrifter
Allmänt
Enligt livsmedelslagen bedrivs livsmedelskontrollen, med undantag för kontroll
av verksamhet inom försvarsmakten, av Livsmedelsverket, länsstyrelser och
kommunala nämnder inom miljö- och hälsoskyddsområdet5. Ett sådant system,
där uppgifter fördelas mellan en central statlig myndighet, andra statliga
myndigheter på regional nivå och kommuner på lokal nivå, finns även på andra
områden och kan anses vara väletablerad. Jämfört med system där en enda
myndighet, eventuellt genom lokala eller regionala kontor, ansvarar för all
kontroll, medför en ansvarsfördelning mellan ett stort antal myndigheter på
olika nivåer särskilda utmaningar i fråga om styrning samt likvärdighet och
enhetlighet av kontrollen. Styrning kan inte ske genom interna beslut och
instruktioner, som kan utfärdas och ändras snabbt, utan måste ske ”mjukt”
genom samverkan, vägledning och informationsspridning, eller på ett mer
bindande sätt genom lag, förordning och föreskrifter, eller en kombination av
dessa. Det faktum att livsmedelskontrollen utförs av flera hundra olika
myndigheter, som dessutom varierar kraftigt vad gäller storlek och resurser,
leder till att alla dessa myndigheter har bildat sig en egen uppfattning om hur
kontrollen ska bedrivas, där varje myndighet även tar hänsyn till sina uppgifter
och åtaganden samt förhållanden på andra områden.
Sedan EU:s förordningar om hygien- och kontroll på framför allt livsmedelsoch foderområdet trädde i kraft 20046 har Livsmedelsverket som central och
samordnande myndighet verkat för en korrekt, likvärdig och effektiv
livsmedelskontroll i hela landet. Detta har skett i samverkan med lokala och
regionala myndigheter, bl.a. genom information, utbildning, uppföljning och
revision. Livsmedelsverket har också publicerat vägledningar och
5

Ett antal kommuner har ingått samarbete på bl.a. kontrollområdet genom att bilda
kommunalförbund eller en gemensam nämnd, som därmed fått ansvaret för kontrollen.
6
EU-förordningarna nr 852/2004, 853/2004, 854/2004 och 882/2004. Dessa förordningar, som
tillsammans också kallas hygien- och kontrollpaketet, trädde i kraft år 2004 och började
tillämpas 2006. Livsmedelsverket anordnade från 2005 årliga och rikstäckande utbildningar i
det nya regelverket.
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kontrollhandböcker på olika områden i syfte att likrikta kontrollen på dessa
områden. Sist men inte minst har myndigheters kontrollverksamhet varit
föremål för regelbundna revisioner. Den gemensamma nämnaren för dessa olika
metoder har varit att de inte har varit bindande för myndigheterna. Verkets
styrning av kontrollen genom föreskrifter har varit begränsad till några specifika
aspekter, främst rapportering av uppgifter om genomförd kontroll till verket.
Både denna rapportering och resultaten från internrevision har följts upp av
verket i kontakt med berörda kontrollmyndigheter. I ett antal fall har beslut
fattats om föreläggande av enskilda kontrollmyndigheter avseende brister deras
planering och utförande av livsmedelskontrollen och deras rapportering om
utförd kontroll.
Riksrevisionens kritik
Riksrevisionen publicerade år 2014 en rapport, Livsmedelskontrollen – tar
staten sitt ansvar?7, där man redovisade slutsatser efter en granskning om staten
genomför tillräckliga insatser för att säkerställa att den offentliga
livsmedelskontrollen är effektiv och ändamålsenlig. Riksrevisionen konstaterar
att Livsmedelsverket endast i begränsad utsträckning använder sig av sin
befogenhet att i föreskrifter förtydliga kraven på kontrollmyndigheterna när det
gäller hur de ska planera, genomföra och följa upp kontrollverksamheten. Detta
trots att avsikten med föreskriftsrätten är att öka möjligheterna att styra
kontrollmyndigheterna. Livsmedelsverket använder sig i stället främst av ickebindande vägledning som är frivillig för kontrollmyndigheterna att följa.
Riksrevisionen menar att avsaknaden av bindande föreskrifter medför att det
blir otydligt för kontrollmyndigheterna vilka krav som ställs när det gäller hur
de ska bedriva kontrollverksamheten. Otydliga krav gör det även svårare för
Livsmedelsverket och länsstyrelserna att bedöma om kontrollmyndigheterna
lever upp till kraven eller inte, vilket i sin tur kan göra det svårare att avkräva
åtgärder vid problem.
Livsmedelsverket bör enligt Riksrevisionen i större utsträckning använda sig av
sin föreskriftsrätt för att förtydliga de krav som kontrollmyndigheterna ska leva
upp till. Icke-bindande vägledning bör även fortsättningsvis vara ett
komplement till föreskrifter.
FVO:s kritik
Europeiska kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor, FVO8,
utför revisioner av medlemsstaternas livsmedelskontroll. Revisionerna, som
innebär att FVO i landet i fråga besöker både kontrollmyndigheter och
livsmedelsföretag, fokuserar ofta på ett specifikt område, t.ex. läkemedelsrester
eller kontroll av icke-animaliska livsmedel, men det förekommer även
övergripande revisioner av ett lands livsmedelskontroll.
Vad gäller livsmedelskontroll i Sverige har FVO:s vid olika tillfällen påpekat
brister som har relevans för de förslag som beskrivs i denna PM. I nedanstående
anges några av de slutsatser och rekommendation som FVO har gjort.
7
8

Riksrevisionen, Livsmedelskontrollen – tar staten sitt ansvar?, RiR 2014:12.
FVO står för Food and Veterinary Office.
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I maj 2015 besökte FVO Sverige för en revision angående kontrollsystem för
fiskeprodukter i Sverige. Med anledning av iakttagelser har kommissionen
därefter i skrivelse påpekat brister i kontrollsystemet, däribland i form av
otillräcklig kontroll av primärproduktionen (fiskefartyg).
Vid en revision 2014 konstaterades att offentlig provtagning och analys inte
utfördes rutinmässigt för att verifiera att livsmedelsföretagens egna kontroller är
tillförlitliga, vilket är ett krav enligt artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 882/2004.9
FVO har uppmärksammat att processer och system inom livsmedelskontrollen i
Sverige ännu inte är utformade för att underlätta verifiering av kontrollens
effekter. Kontrollanternas begränsade kunskaper om kraven för importerade
produkter medför att det är svårt att upptäcka oegentligheter. Avsaknaden av en
översikt av resultaten på dessa nivåer gör det svårt för de behöriga
myndigheterna att kontrollera importkontrollsystemets effektivitet.
Utbildningen av kontrollpersonalen underlättar efterlevnaden av förfarandena
och bidrar till att göra gränskontrollstationernas kontroller effektiva. På andra
nivåer är dock utbildningen inte inriktad på att se till att veterinärprodukter har
importerats korrekt.10
Vid en revision 2010 rekommenderade FVO att Sverige skulle inrätta
förfarande för att säkerställa att beredskapsplaner finns på kommunal nivå i
enlighet med artikel 4 i EU-förordning nr 882/2004. Vidare rekommenderades
Sverige att säkerställa att livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad samt ska
genomföras regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i denna
förordning i enlighet med artikel 3.1 i EU-förordning nr 882/2004.11
Vid en revision 2012 gjorde FVO följande bedömning. Övervakningsprogram
för att kontrollera förekomsten av främmande ämnen i livsmedel var inte
riskbaserade och även om en viss dokumentation förekom var denna inte
tillräcklig. De offentliga kontrollerna av främmande ämnen var bristfälliga,
eftersom den personal som utförde kontrollerna inte hade fått någon utbildning i
sådana kontroller. Kontrollernas effektivitet påverkades dessutom negativt av att
inspektionsverksamheten avseende främmande ämnen var mycket begränsad på
regional och kommunal nivå och av att prover inte togs därför att det saknades
provtagningsutrustning, tillräckliga laboratoriearrangemang och instruktioner
för provtagning.12
Varierande kvalitet i livsmedelskontrollen ett återkommande problem
Även om den nuvarande ansvarsfördelningen för kontrollen på
livsmedelsområdet i Sverige kan förklaras utifrån effektivitets- och
ändamålsenlighetsskäl, tillämpas EU:s krav på myndigheters
kontrollverksamhet på samtliga kontrollmyndigheter utan hänsyn till denna
nationella ansvarsfördelning eller myndigheters olika förutsättningar. EU:s
9

Rapport 2014.7229 om en revision för att utvärdera systemet för offentlig kontroll gällande
säkerheten hos livsmedel av animaliskt ursprung, särskilt kött och köttprodukter.
10
Rapport 2013-6894 om en revision för att utvärdera de gällande nationella förfarandena för att
kontrollera importkontrollsystemets effektivitet.
11
Rapport 2010-8501 om en generell revision (general audit).
12
Rapport 2012-6280 om en revision för att bedöma kontroller av främmande ämnen i
livsmedel.
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regler är därmed en måttstock för hela livsmedelskontrollen, där skillnader i
tillämpning och efterlevnad som inte är sakligt grundade i princip inte är
önskvärda och kan utgöra tecken på bristande efterlevnad från myndighetens
sida.
Utvärdering av livsmedelskontrollen i Sverige under de senaste åren har visat att
denna kontroll generellt sett överensstämmer med de krav som ställs på den,
även om det kan uppstå brister på specifika områden. Ett återkommande
konstaterande är dock att efterlevnaden inom olika aspekter av kontrollen kan
variera mellan myndigheter och därmed även att kontrollen i det avseendet inte
är likvärdig.
En slutsats som dras i Livsmedelsverkets rapport om Sveriges
livsmedelskontroll under 201413 är att det är stor skillnad mellan olika
kontrollmyndigheter och kontrollområden. Många myndigheter genomför den
kontroll de planerat med kompetent personal. Andra har stora briser i sin
planering och utför ingen, eller mycket begränsad kontroll. Av både denna
rapport och tidigare erfarenheter framgår att bristande likvärdighet har olika
orsaker, vilket är något som behöver beaktas när man verkar för att åstadkomma
en varaktig förbättring på denna punkt.
Även Statskontoret har i sin rapport14 om systemet för avgiftsfinansiering som
publicerades juni 2015 pekat på variationer i hur (kommunala)
kontrollmyndigheter bedömer behovet av kontroll av livsmedelsanläggningar,
utför kontroll i enlighet med behovet och tar betalt genom avgifter. Kommuners
arbete med riskklassning av livsmedelsföretag varierar och även nivån på
kommunernas timtaxa för kontroll varierar stort. Kommuner utför inte alltid de
kontroller som de borde göra enligt riskbedömningen. Statskontoret föreslår
bl.a. att Livsmedelsverket ska agera mer aktivt mot kommuner som missköter
kontrollen.
Sammantaget visar detta att myndigheters samverkan och Livsmedelsverkets
samordning hittills inte varit tillräckliga för att åstadkomma likvärdighet mellan
myndigheternas kontroll. Mot denna bakgrund samt med tanke på
Riksrevisionens synpunkter anser verket att andra metoder för styrning bör
utnyttjas i högre grad än vad som är fallet idag. Föreskrifter om kontroll kan
utgöra ett komplement till andra styrningsmetoder som underlättar för
kontrollpersonal samt ledning hos kontrollmyndigheter att planera och
genomföra kontrollen. När krav på kontrollmyndigheter förtydligas genom
föreskrifter kan det också bli enklare att följa upp och bedöma myndighetens
efterlevnad både för myndigheten själv och för andra, t.ex. i samband med en
revision.

13

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2014, dnr. 2015/00677, s. 10.
Avgifter i livsmedelskontrollen – Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering,
Statskontorets publikation 2015:17.
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Förslag till nya föreskrifter om kontroll
Flerårig planering av kontrollen
Tillämpliga bestämmelser i kontrollförordningen
Artikel 3.1 i EU-förordning nr 882/2004 innehåller bestämmelser om allmänna
skyldigheter för genomförandet av offentliga kontroller. För kontroll av
produkter som jämställs med livsmedel har motsvarande bestämmelser införts i
3 c § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll
av livsmedel.
Medlemsstaterna ska se till att riskbaserad offentlig kontroll genomförs
regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i denna förordning.
Man ska därvid ta hänsyn till bl.a. följande:
a) Klarlagda risker i samband med djur, foder eller livsmedel, foder- eller
livsmedelsföretag, användningen av foder, livsmedel eller processer, material,
substanser, aktiviteter eller verksamheter som kan påverka
livsmedelssäkerheten.
b) Livsmedelsföretagarens tidigare resultat i fråga om efterlevnad av
livsmedelslagstiftningen.
c) Tillförlitligheten hos eventuella egna kontroller som redan blivit genomförda.
d) Information som kan tyda på bristande efterlevnad.
Vidare framgår av artikel 4 i EU-förordning nr 882/2004 att de behöriga
kontrollmyndigheterna ska se till att den offentliga kontrollen av levande djur,
foder och livsmedel i alla led av produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan och av användningen av foder är effektiv och
ändamålsenlig.
Bedömning av efterlevnaden
I den nationella kontrollplanen (NKP) för Sverige framgår sedan flera år tillbaka
att en flerårig planering av kontrollen behövs. En bedömning av efterlevnaden
på denna punkt ger vid handen att föreskrifter kan vara nödvändiga för att förmå
alla myndigheter att planera sin kontroll så att den har förutsättningar för att
vara riskbaserad och utförs så ofta som är lämpligt.
Av Livsmedelsverkets rapport Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av
kontrollmyndigheter framgår att de reviderade myndigheternas planeringar inte
alltid var riskbaserade och att planeringen ofta inte följdes. Många gånger
saknades också en planering av vilken kontrollmetod som var lämpligast vid en
viss typ av kontroll. Provtagning användes till exempel nästan enbart i samband
med en anmälan om misstänkt matförgiftning. Tre länsstyrelser utförde inte
riskbaserad kontroll i tillräcklig omfattning och några kommuner utförde ingen,
eller en mycket begränsad, kontroll, särskilt på dricksvattenområdet.
Enligt rapporten saknade länsstyrelserna fullständiga register över
primärproducenterna, vilket gjorde det svårt att uppskatta personal- och
kompetensbehov. Det omöjliggjorde också ett riskbaserat urval i
kontrollplaneringen. Ett nytt länsstyrelsegemensamt datasystem för registrering,
riskuttag och rapportering av resultat från kontrollen i primärproduktionen togs i
drift 2014 och förväntas förbättra resultaten framöver.

LIVSMEDELSVERKET

PM
2016-03-01

12 (25)
Dnr 2016/00753

Vad verket vill uppnå
Livsmedelsverket har med hjälp av kontrollhandböcker, mallar och utbildningar
gett stöd till kontrollmyndigheter i sin planering av kontrollen. Även om verket
nu lämnar förslag till föreskrifter, är de mål som ska uppnås oförändrade:
Verket vill åstadkomma en utveckling som leder till att alla kontrollmyndigheter
bedriver en riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv kontroll. Detta innebär att
myndigheterna har en flerårig plan för kontrollen där man bedömer behovet av
kontroll utifrån klarlagda risker, erfarenhet från tidigare kontroller och annan
relevant information. Myndigheterna har tillgång till de uppgifter som behövs
för att göra en sådan bedömning. Även kontroll på områden där det redan finns
detaljerade (EU-)bestämmelser om vad som ska kontrolleras tas med i
myndighetens bedömning och plan för kontrollen. Myndigheterna gör
prioriteringar och val i sin kontroll baserad på sin behovsbedömning.
Myndigheterna bedriver sedan kontroll i enlighet med kontrollplanen och följer
upp avvikelser. Alla relevanta kontrollområden bör tas upp i planen15 och en
eventuell kontrollskuld16 för enskilda anläggningar bör åtgärdas inom maximalt
två år. Kontrollmyndigheterna bör ha en lägsta tänkbar kontrollfrekvens för
varje objekt, nu satt till en kontroll vart tredje år i den fleråriga nationella planen
för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP).
Provtagning och analys används bl.a. för att jämföra förekomst mot fastställda
gränsvärden eller kriterier, verifiera företagets egen provtagning, verifiera
företagets märkning och för att utreda matförgiftningar. Kontrollmetoden
provtagning används i mycket blygsam utsträckning i den offentliga
livsmedelskontrollen, vilket bland annat tas upp i flera FVO-rekommendationer.
Av den fleråriga nationella kontrollplanen framgår att Livsmedelsverket anser
att denna provtagning och analys är en kontrollmetod som med fördel kan
användas i större utsträckning. Provtagning och analys bör därför redovisas
särskilt i kontrollplanen. För att ge extra stöd till kontrollmyndigheterna har en
särskild kontrollhandbok om provtagning tagits fram. Om det vid uppföljningar
av kontrollen visar sig att de nu föreslagna bestämmelserna inte lett till
önskvärd utveckling, kan verket i ett nästa steg överväga föreskrifter som mer
precist anger i vilken omfattning provtagning ska utföras samt eventuellt
föreskriva obligatoriskt deltagande i av Livsmedelsverket samordnade
nationella provtagningsprojekt.
Verkets förslag
En flerårig planering av kontrollen behövs för att myndigheterna ska kunna
utföra riskbaserad offentlig kontroll regelbundet och så ofta som är lämpligt, se
art 3.1 i EU-förordning nr 882/2004. Riksrevisionen pekar ut detta som ett
område som med fördel kan bli föremål för föreskrifter. Livsmedelsverket
föreslår därför föreskrifter om myndigheters plan för livsmedelkontroll.
15

Se Livsmedelsverkets kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll, fördjupning
kontrollområden.
16
Med kontrollskuld menas en situation där myndigheten har bedömt att ordinarie kontroll av
en verksamhet eller anläggning bör uppgå till ett visst antal timmar, för vilka
livsmedelsföretagaren betalt årlig kontrollavgift, och där myndigheten inte bedrivit kontroll i
erforderlig utsträckning.
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Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens
livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om tre år och omfatta samtliga
områden som myndigheten ansvarar för.
Av planen ska framgå
1. en bedömning i enlighet med vad som anges i artikel 3.1 i förordning (EG)
nr 882/2004 eller 3 c § dessa föreskrifter av behovet av livsmedelskontroll
inom myndighetens ansvarsområde,
2. myndighetens prioriteringar för varje år vad gäller kontroll av
anläggningar, anläggningstyper, varor, varuslag eller områden för kontroll,
3. hur myndigheten avser att använda olika kontrollmetoder, särskilt
provtagning och analys,
4. de personella, ekonomiska och andra resurser som myndigheten behöver
för att kunna fullgöra sina kontrolluppgifter,
5. hur inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges fleråriga kontrollplan för
livsmedelskedjan har beaktats, och
6. hur myndighetens utvärderingar av genomförd kontroll har beaktats.
Planen ska uppdateras vid behov.
Verifiering av effekterna av kontrollen
Tillämpliga bestämmelser i kontrollförordningen
Artikel 8 i EU-förordning nr 882/2004 innehåller bestämmelser om förfaranden
för kontroll och verifiering. De behöriga myndigheterna ska ha inrättat
förfaranden för att:
a) verifiera att den offentliga kontroll som de utför är effektiv, och
b) se till att korrigerande åtgärder vidtas vid behov och att den dokumentation
som avses i punkt 1 hålls uppdaterad på lämpligt sätt.
I artikel 4 i EU-förordning nr 882/2004 anges krav på kontrollen som förutsätter
att kontrollens effekt verifieras. De behöriga myndigheterna ska t.ex. se till att
den offentliga kontrollen i alla led av produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan är effektiv och ändamålsenlig. De behöriga myndigheterna
ska också utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och ska
med beaktande av resultaten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de
uppfyller målen i denna förordning. Dessa revisioner ska bli föremål för
oberoende granskning och genomföras på ett sätt som tillåter insyn.
Bedömning av efterlevnaden
En av de vanligaste bristerna som påtalas vid revision av kontrollmyndigheter är
att myndigheterna inte verifierar/följer upp sin kontrolls effekt. Krav på att
myndigheter ska verifiera sin kontrolls effekt finns i kontrollförordningens
artikel 8.3. Dock har det varit oklart för myndigheterna hur denna verifiering
ska utföras i praktiken.
Av Livsmedelsverkets rapport Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av
kontrollmyndigheter framgår att över hälften av de reviderade myndigheterna
hade en otillräcklig uppföljning av sin kontrollverksamhet, vilket liknar
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resultaten för 2013 och 2012. Ofta saknades en uppföljning av att företagen fått
den kontrolltid de hade betalat för och att avvikelser som hade noterats vid en
kontroll hade åtgärdats av företagen. Revisionerna visade också att de
myndigheter som hade ett fungerande uppföljningssystem oftare hade en väl
fungerande verksamhet i övrigt.
Även FVO, Europeiska kommissionens kontor för livsmedels- och
veterinärfrågor, har vid en revision i Sverige noterat brister på detta område och
uppmanat Sverige att bygga på systemen för övervakning och verifiering av
kontrollernas effekt och att sprida dessa system till alla behöriga myndigheter.17
Livsmedelsverket har i mars 2015 publicerat en kontrollhandbok, ett vägledande
dokument om vad som avses med verifiering av kontrollens effekt och hur det
kan utföras i praktiken18. Eftersom det inte har funnits något vägledande
dokument tidigare vet verket inte i vilken utsträckning myndigheterna kommer
att använda det som nyligen har publicerats.
Vad verket vill uppnå
Livsmedelsverket har i kontrollhandboken beskrivit hur verifiering av
kontrollens effekt kan ske. Kontrollmyndigheten har en systematisk verifiering
av hur genomförd kontroll förhåller sig till uppsatta mål, planerade aktiviteter
och arbetssätt. Myndigheten har rutiner för att försäkra sig att personalen
bedriver kontroll och hur den kontrollen görs. Utförs de kontroller som
planerats och följs rutiner och arbetssätt? Myndigheten ska även verifiera om
den kontroll som bedrivs motsvarar det kontrollbehov som faktiskt finns.
Upptäcks avvikelser i kontrollen, förmås företagare att korrigera avvikelserna,
uppnås målen med verksamheten och bidrar dessa mål till att lagstiftningen
följs?
Verkets förslag
Livsmedelsverket föreslår föreskrifter som innebär att kontrollmyndigheterna
ska vidta åtgärder för en systematisk verifiering av kontrollens effekt. Ett krav
på systematisk uppföljning och utvärdering av kontrollen kan även förenkla
bedömningen om en myndighet uppnår lagstiftningens krav.
Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd
kontroll. Vid utvärderingar ska myndigheten särskilt beakta resultaten av
kontrollen i förhållande till den tidigare planeringen.
Kompetensförsörjning
Tillämpliga bestämmelser i kontrollförordningen
Artikel 4 i EU-förordning nr 882/2004 anger följande om utseende av behöriga
myndigheter och verksamhetskriterier.
Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ansvarar för de mål och
den offentliga kontroll som anges i denna förordning. De behöriga
17

Se FVO:s rekommendation 2010-8723-1.
Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll, fördjupning –
Verifiering av den offentliga kontrollens effekt.
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myndigheterna ska se till att de har, eller har tillgång till, lämplig
laboratoriekapacitet för provning och tillräckligt stor, för ändamålet väl
kvalificerad och erfaren personal, så att offentliga kontroller och därmed
förbundna uppgifter kan utföras ändamålsenligt och effektivt.
När en medlemsstat ger en annan myndighet eller andra myndigheter än den
centrala behöriga myndigheten behörighet att utföra offentlig kontroll, i
synnerhet myndigheter på regional eller lokal nivå, ska en effektiv och
ändamålsenlig samordning mellan alla berörda behöriga myndigheter
säkerställas, inbegripet, i förekommande fall, på miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Artikel 6 i EU-förordning nr 882/2004 innehåller krav som myndigheter ska
ställa på personal som utför offentlig kontroll. Den behöriga myndigheten ska se
till att samtlig personal som utför offentlig kontroll
a) får utbildning som är lämplig för deras kompetensområde och som gör att
de med erforderlig kompetens kan utföra sina uppgifter och utföra offentlig
kontroll på ett enhetligt sätt,
b) håller sig uppdaterade på sina respektive kompetensområden och vid
behov får regelbunden vidareutbildning, och
c) kan samarbeta över kompetensområden.
Kapitel I i bilaga II till EU-förordning nr 882/2004 innehåller en förteckning
över ämnesområden som ska ingå i en utbildning av kontrollpersonal.
Bedömning av efterlevnaden
En av de vanligaste bristerna som påtalas vid revision av kontrollmyndigheter är
att myndigheterna brister i kontrollförordningens krav i artikel 4.2 c som säger
att behöriga myndigheter ska se till att de har tillräckligt stor, för ändamålet väl
kvalificerad och erfaren personal, så att offentliga kontroller och därmed
förbundna uppgifter kan utföras ändamålsenligt och effektivt.
En tredjedel av kommunerna hade inte kartlagt sitt kompetensbehov och en
fjärdedel saknade rutiner för att upprätthålla eller höja kompetensen, enligt
rapport från revisionsverksamheten under 2014.
Av Livsmedelsverkets rapport Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av
kontrollmyndigheter framgår att 14 myndigheter (av totalt 55 där detta område
granskades) inte hade tillräckligt med personal i förhållande till deras
kontrolluppdrag, medan fyra myndigheter saknade aktuell behovsinventering
vad gäller personal. Vidare framgår att nästan hälften av myndigheterna hade en
avvikelse på området kompetens vilket var en försämring i jämförelse med
tidigare år. Många myndigheter hade inte kartlagt kompetensbehovet och var
inte medvetna om vilken kompetens som behövdes eller saknade
kompetensförsörjningsplan eller rutiner för hur befintlig kompetens skulle
upprätthållas. Vid fyra kommuner och tre länsstyrelser identifierades
kompetensbrist då en kontroll utfördes.
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Myndigheters ledning av den offentliga kontrollen bör präglas av ett
systematiskt kvalitetsarbete. Att ledningen säkerställer att personal har rätt
kompetens för sina uppgifter utgör en del av ett sådant ledningssystem.
Vad verket vill uppnå
Livsmedelsverket har i handboken om att planera, leda och följa upp
livsmedelskontrollen19 beskrivit hur myndigheter kan planera sin
kompetensförsörjning, t.ex. med hjälp en s.k. GAP-analys.
Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till tillräckligt med personal som har den
kompetens som behövs för kontrollen. Myndigheten vet om den har personal i
rätt mängd och med erforderlig kompetens. Om resurser eller kompetens är
otillräckliga har myndigheten en plan för att komma till rätta med bristen.
Myndigheten ska därför ta fram en plan för utbildning och fortbildning som
bygger på verksamhetens mål och en kartläggning och analys av personalens
individuella kompetens. En plan för kompetensförsörjning bör även innehålla
planering av personalens kompetensutveckling. Myndigheten bör följa upp att
planen följs och att den uppdateras vid behov.
Verkets förslag
Livsmedelsverket föreslår att det införs föreskrifter som tydliggör kraven med
avseende på kompetensförsörjning. Med tanke på den relativt detaljerade
förteckningen i bilaga II till EU-förordning nr 882/2004 med ämnesområden för
utbildning av kontrollpersonal är det inte lämpligt eller nödvändigt att ange i
detalj t.ex. vilka kunskaper en inspektör behöver ha för att kunna utföra
livsmedelskontroll, utan det ska framgå av kompetensförsörjningsplanen hur
kontrollmyndigheten följer de generella kraven på personalresurser och
kompetens efterlevs på ett för myndigheten specifikt sätt, med hänsyn taget till
de kontrollobjekt som kontrollmyndigheten har.
Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning finns i artikel 6 i
förordning (EG) nr 882/2004.
Kontrollmyndigheten ska upprätta en plan för kompetensförsörjning
(kompetensförsörjningsplan). Av kompetensförsörjningsplanen ska framgå
1. den kompetens som myndigheten behöver för att fullgöra sina
kontrolluppgifter,
2. den kompetens som finns hos myndighetens personal samt andra personer
som bedriver kontrollverksamhet för myndigheten,
3. behovet av kompetensutveckling hos personalen, och
4. hur myndigheten avser att uppfylla kraven på kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsplanen ska hållas uppdaterad.
Beredskap
Tillämpliga bestämmelser i kontrollförordningen och nationell lagstiftning
Av artikel 4.2 f i EU-förordning nr 882/2004 framgår att de behöriga
myndigheterna ska se till att de har beredskapsplaner och är beredda att
19

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll, fördjupning:
kompetens.

LIVSMEDELSVERKET

PM
2016-03-01

17 (25)
Dnr 2016/00753

genomföra sådana planer i nödsituationer. Även artikel 13 innehåller
bestämmelser om beredskapsplaner för foder och livsmedel, som framför allt
gäller medlemsstaternas skyldighet att upprätta beredskapsplaner för åtgärder
som omedelbart ska vidtas om foder eller livsmedel visar sig utgöra en allvarlig
risk för människor eller djur.
I 3 d § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) anges för produkter
som jämställs med livsmedel att en kontrollmyndighet ska upprätta
beredskapsplaner och vara beredd att genomföra sådana planer i nödsituationer.
Bedömning av efterlevnaden
En vanlig brist som påtalas vid revision av kontrollmyndigheter är att de saknar
eller har otillräckliga beredskapsplaner för att hantera kriser rörande säkerhet
hos livsmedel inklusive dricksvatten.
Livsmedelsverket har publicerat en mall samt annat stödmaterial om
beredskapsplaner och andelen avvikelser på område minskade under 2014. Av
Livsmedelsverkets rapport Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av
kontrollmyndigheter framgår att området beredskap granskades i revision
sammanlagt 122 gånger under 2012-2014, och att avvikelse konstaterades i 57
fall. Andelen avvikelser vid reviderade myndigheter inom beredskapsområdet
minskade under 2014, men ett stort antal myndigheter saknar fortfarande en
beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten.
Anledningen till att vissa myndigheter saknar ändamålsenliga beredskapsplaner
är inte känd. Det kan röra sig om att de inte känner till lagkravet, inte förstår
lagkravet, inte känner till Livsmedelsverkets stödmaterial eller andra orsaker.
Vad verket vill uppnå
Kontrollmyndigheten har en beredskapsplan, som uppdateras vid behov.
Beredskapsplanen innehåller tydliga instruktioner för hur extraordinära och
allvarliga händelser ska hanteras. Kontrollmyndigheten har testat eller
utvärderat beredskapsplanens ändamålsenlighet. Beredskapsplanen kan vara ett
fristående dokument men det är även tänkbart att kontrollmyndigheter upprättar
den som en del av en beredskapsplan som även täcker andra områden. På
samma sätt kan resultaten av risk- och sårbarhetsanalyser som utförs av andra
skäl i tillämpliga delar även ligga till grund för beredskapsplaner på
livsmedelsområdet.20
Verkets förslag
Verket föreslår föreskrifter som förtydligar hur kraven på beredskapsplan i
kontrollförordningen ska tillämpas hos de enskilda myndigheterna. Införandet
av sådana föreskrifter underlättar även bedömningen av om en myndighet
uppnår kraven eller inte.
Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan finns i artikel 4.2 f i
förordning (EG) nr 882/2004 och 3 d § dessa föreskrifter.
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Till exempel de risk- och sårbarhetsanalyser som utförs i enlighet med förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Av myndighetens beredskapsplan för nödsituationer på livsmedelsområdet ska
framgå
1. i vilka nödsituationer beredskapsplanen är tillämplig,
2. organisation och ansvarsfördelning när beredskapsplanen är tillämplig,
3. rutiner för handläggning och annat arbete i nödsituationer,
4. hur myndigheten säkerställer tillgång till den personalstyrka och den
kompetens som den behöver i nödsituationer,
5. vilka funktioner inom myndigheten och andra organisationer som ska
kontaktas i nödsituationer samt deras aktuella kontaktuppgifter,
6. hur myndigheten informerar och kan kontaktas av allmänheten när detta
behövs av hälso- eller säkerhetsskäl,
7. myndighetens rutiner för att säkerställa att uppgifterna i beredskapsplanen
är aktuella, och
8. hur myndigheten testar och utvärderar om beredskapsplanen är
ändamålsenlig.
Myndigheten ska regelbundet och vid behov uppdatera beredskapsplanen.

Översyn av EU-förordning nr 882/2004
Sedan 2012 pågår en översyn av det EU-gemensamma regelverket för kontroll
av framför allt livsmedel och foder som idag finns i EU-förordning nr 882/2004.
EU:s medlemsstater har vid förhandlingar försökt att enas kring ändringar och
en ny förordning. En beskrivning av översynen på kontrollområdet och förslaget
till ny förordning finns i Regeringskansliets faktapromemoria Förordning om
offentlig kontroll (2012/13:FPM115). Förhandlingarna har i skrivande stund
kommit i en slutfas och förordningen förväntas bli antagen under 2016.
Även om den nya kontrollförordningen ännu inte har antagits, kan man mot
bakgrund av de förhandlingar som redan ägt rum göra vissa preliminära
bedömningar i fråga om eventuella ändringar som berör de förslag som
behandlas i denna promemoria.
Inledningsvis kan sägas att den nya kontrollförordningen får ett bredare
tillämpningsområde. Förutom kontroll av livsmedel, foder och de aspekter av
djurhälsa och djurskydd som omfattas idag av EU-förordning nr 882/2004
kommer bl.a. kontroll på områdena växtskadegörare, växtförökningsmaterial
och växtskyddsmedel att regleras genom de nya gemensamma reglerna. Denna
förändring medför vissa konsekvenser vad gäller samordning av kontrollen
mellan de olika sakområden, t.ex. framtagande av fleråriga nationella
kontrollplaner. Däremot verkar det som att de allmänna eller grundläggande
krav som ställs på kontrollen och på behöriga myndigheter, som idag framför
allt finns i artiklarna 3-13 i EU-förordning nr 882/2004, i stort kommer att
finnas kvar även i den nya förordningen.
I förhandlingarna om förslaget till ny förordning har det funnits diskussioner om
kravet att den behöriga myndigheten ska ha förfaranden för att verifiera
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kontrollen och andra offentliga aktiviteter. En fråga som har diskuterats är om
dessa förfaranden ska ha till uttryckligt syfte att verifiera om kontrollen och
andra aktiviteter är enhetliga och effektiva, såsom är fallet idag.
I förhandlingarna diskuteras om det utöver den riskbaserade och regelbundna
kontrollen motsvarande artikel 3.1 i EU-förordning nr 882/2004, även ska
finnas krav på kontroll med avseende på eventuella uppsåtliga brott mot
regelverket genom vilseledande och bedrägligt beteende.
I förhandlingarna har angetts att reglerna i den nya kontrollförordningen skulle
kunna bli tillämpliga på kontroll av de olika aktörer (”operators”) på vilka
livsmedelslagstiftningen är tillämpliga, inte endast livsmedelsföretagare. En
sådan ändring skulle kunna uppfattas som att även kontroll av privatpersoners
utsläppande på marknaden av livsmedel ska planeras i enlighet med reglerna i
den nya förordningen.
Vad gäller utförandet av offentliga kontrollen har det diskuterats något ändrade
regler om möjlighet till avsteg från principen om att kontroll ska ske utan
förvarning. Vid distansförsäljning av livsmedel (exempelvis genom en hemsida)
har det föreslagits en bestämmelse som ger myndigheter möjlighet att anonymt
beställa varor i kontrollsyfte.
Avslutningsvis kan nämnas att den nya kontrollförordningen på samma sätt som
är fallet idag kommer att innehålla bestämmelser om finansiering av den
offentliga kontrollen. De bestämmelser som föreslås är relativt omfattande och
detaljerade. En preliminär bedömning är att grunden för ett system med
avgiftsfinansierad kontroll kommer att finnas kvar, men att vissa bestämmelser
som har diskuterats, t.ex. om exakta belopp för beräkning av avgifter för vissa
former av kontroll, eventuellt kan föranleda ändringar i det nationella
regelverket.
Sammantaget kan sägas att det i skrivande stund ännu inte är klart hur De
kommande, nya EU-regler för offentlig kontroll kommer att påverka
livsmedelskontrollen. De förslag som hittills diskuterats inom EU bedöms dock,
i den mån de kommer att finnas kvar när en ny förordning träder i kraft, inte
påverka de föreskriftsförslag som beskrivs i denna remiss.

Konsekvensbeskrivning
Beskrivning av problemet och vad vill vi uppnå
Såsom beskrivits ovan utförs livsmedelskontrollen i Sverige av ett stort antal
myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, vilket har som följd att det
uppstår skillnader mellan myndigheter i hur man tillämpar eller följer det
regelverk som ligger till grund för denna kontroll. På vissa områden har det
visat sig att dessa skillnader inte är av tillfällig karaktär och att de kan anses
leda till att livsmedelskontrollen inte alltid är likvärdig över hela landet. Syftet
med de föreslagna föreskrifterna är att ange på ett mer precist sätt hur
kontrollmyndigheterna ska uppfylla de krav som ställs på dem. De föreslagna
bestämmelserna tydliggör att kontrollmyndigheter behöver arbeta systematiskt
med planering och uppföljning av deras kontrollverksamhet och även behöver
planera sin kompetensförsörjning och sin beredskap i krissituationer.
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Det bör betonas att Livsmedelsverkets förslag inte medför några krav som är
obekanta för kontrollmyndigheterna. EU-förordning nr 882/2004 har gällt i
cirka tio år och har hos många kommuner lett till rutiner, system och planer som
överensstämmer med det som anges i dessa föreskrifter. Syftet med
föreskrifterna är främst att skapa större tydlighet om hur kraven i denna
förordning ska uppnås, vilket främst gynnar de myndigheter som ännu inte
riktigt når upp till de krav som ställs. Mot denna bakgrund är det svårt att
beskriva förslagens konsekvenser på ett övergripande sätt. Hos en hel del lokala
och regionala myndigheter kommer förslagen inte att leda till några större
ändringar i hur de bedriver sin kontrollverksamhet.
Alternativa lösningar och effekterna av en utebliven reglering
Det förslag som lämnas nu utgår från att kontrollmyndigheterna behåller det
ansvar för livsmedelskontroll som de har idag. Ett alternativ till förslaget vore
att ändra den ansvarsfördelningen. Bristande likvärdighet på lokal nivå skulle
t.ex. kunna åtgärdas genom att föra över kontrollen till central, nationell nivå.
Detta är dock en ändring som går betydligt längre än förevarande förslag och
som skulle leda till ingripande ändringar i livsmedelskontrollen och väsentliga
konsekvenser för de kommuner som ansvarar för den lokala kontrollen idag.
Livsmedelsverket anser inte att det finns stöd för att förorda en sådan ändring i
ansvarsfördelningen. Resultat från revisioner och granskningar av
livsmedelskontrollen i Sverige har inte visat att den generellt sett präglas av
stora brister. Den likvärdighet inom livsmedelskontrollen som verket vill uppnå
och som idag kan saknas i vissa avseenden, beror snarare på en stor del av
kontrollmyndigheterna visserligen uppfyller de krav som ställs på dem, men att
det också finns en del som i vissa avseenden inte gör det. Livsmedelsverket
bedömer att denna variation mellan myndigheter i fråga om efterlevnad kan
åtgärdas mer effektivt genom en tydligare styrning än genom att ändra i den
generella ansvarsfördelningen. En sådan ändring skulle dessutom inte kunna
genomföras av Livsmedelsverket utan förutsätter ändringar i livsmedelslagen
och -förordningen.
Ett annat alternativ vore att inte föreslå några ändringar i kontrollföreskrifter
och istället förstärka det stöd som verket på olika sätt ger till andra
kontrollmyndigheter i syfte att åstadkomma en korrekt, effektiv och likvärdig
kontroll över hela landet. Livsmedelsverket anser dock att erfarenhet och
utvärdering av livsmedelskontrollen under de senaste åren har visat att
utbildningar, vägledningar, revisioner och annat stöd till lokal
kontrollmyndigheter visserligen bidrar positivt till livsmedelskontrollen
generellt, men att det inte är tillräckligt för att eliminera skillnaderna mellan
myndigheter. Livsmedelsverket är positivt till att bibehålla och utveckla det stöd
som ges eller kan ges till kontrollmyndigheter, men anser att detta ska göras i
kombination med en ökad styrning istället för att vara ett alternativ till det. Att
fortsätta som nu utan några ändringar, när verket, branschorganisationer och
bl.a. FVO och Riksrevisionen ser brister i den svenska livsmedelskontrollen,
framstår som ett klart sämre alternativ.
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Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De föreslagna föreskrifterna om livsmedelkontroll riktar sig endast till
kontrollmyndigheter inom livsmedelssektorn. Varken livsmedelsföretag eller
konsumenter påverkas direkt av förslagen.
De kontrollmyndigheter som har att tillämpa de föreslagna bestämmelserna
består av kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder, länsstyrelser och
Livsmedelsverket, samt generalläkaren inom Försvarsmaken. Antalet
kommunala myndigheter uppgår till cirka 240, vilket beror på att en del
kommuner har inlett ett samarbete. Vidare finns det 21 länsstyrelser.
Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på
Enligt 30 § livsmedelsförordningen (2006:813) får Livsmedelsverket meddela
föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Vidare får Livsmedelsverket
enligt 40 § meddela närmare föreskrifter för verkställighet av bestämmelser i
livsmedelslagen och -förordningen.
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen och jämförelse med
regleringsalternativen
Generella konsekvenser
Såsom redan angetts bedöms likvärdigheten av livsmedelskontrollen i landet
öka när kommuner mer systematiskt planerar och följer upp sin
kontrollverksamhet och personalens kompetens. Kvaliteten i kontrollen kan
komma att öka, särskilt mot bakgrund av förslaget om kravet på
kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjning kan initialt leda till högre
kostnader i vissa kommuner för rekrytering och utbildning men torde även leda
till ökad rättssäkerhet och tydlighet vid kontroll och myndighetsutövning och
därmed sänkta kostnader i de kommuner där det finns förbättringspotential.
Hantering av bristfällig kontroll och dess konsekvenser i olika former kräver
idag en del administrativa resurser från Livsmedelsverket och andra aktörer.
Kostnaderna för samhället torde minska, t.ex. kan kostnader för
livsmedelsburna utbrott eller oväntade allergiska reaktioner minska när
likvärdighet och kvalitet i kontrollen förbättras och dessa risker upptäcks och
åtgärdas på ett mer systematiskt sätt. Även krav på beredskapsplan bidrar till att
minska spridningen och konsekvenserna av händelser som utgör en risk mot
hälsa och säkerhet.
Konsekvenser för lokala och regionala kontrollmyndigheter
Mer precisa krav kommer ställas på kontrollmyndigheter att systematiskt
planera och utvärdera kontrollen. För de myndigheterer som ännu inte har
sådana system kan detta leda till ökade kostnader. Livsmedelsverket bedömer
dock att det framför allt rör sig om en övergångskostnad i samband med att
rutiner och planer upprättas. Förslagen bedöms inte leda till att myndigheter
behöver anskaffa nya eller anpassa befintliga IT- och datasystem. I
fortsättningen kommer myndigheten att kunna arbeta inom ramen för de
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upprättade planerna och rutinerna. På längre sikt torde myndigheten gynnas av
en tydlig struktur för planering och utvärdering.
Kraven i dessa förslag om att upprätta planer m.m. avser endast myndigheternas
verksamhet med livsmedelskontroll. Det finns dock inget som förhindrar att en
myndighet väljer att integrera sin planering med motsvarande arbete på andra
kontrollområden, till exempel foder eller djurskydd.
Genomförandet av kontrollen kommer inte nödvändigtvis blir mer eller mindre
tidskrävande, även om en tydligare planering och god kompetens hos personal
normalt bör leda till effektivisering. Den största konsekvensen bedöms dock
ligga i att kontroll genomförs på ett mer enhetligt sätt. Det kommer också att
vara lättare för myndigheten och företag att jämföra hur kontrollen i liknande
situationer bedrivs av olika kontrollmyndigheter, vilket kan bidra till s.k.
benchmarking inom kontrollen.
Kontrollmyndigheternas rapportering till Livsmedelsverket kommer att
underlättas av att kontrollen planeras och följs upp på ett systematiskt sätt. Även
här kommer det att bli lättare att jämföra kontrollmyndigheter.
Vad gäller kontrollavgifter och andra ekonomiska konsekvenser för
kommunerna kommer konsekvenserna att variera mellan myndigheter. I
kommuner där timtaxan är relativt låg kan en tydligare styrning av kontrollen
leda till att taxan höjs för att bättre spegla kontrollens faktiska kostnader. Vidare
kan även kraven på kompetensförsörjningsplan leda till högre
personalkostnader, vilket i sin tur kan påverka kommunens taxa. I allmänhet
borde dock en mer systematiserad planering av kontroll leda till effektivisering
och kostnadssänkning. Bättre planering bör tillsammans med förbättrad
kompetens kunna leda till att olika kontrollmetoder kan genomföras snabbare av
personalen.
Konsekvenser för slutkonsumenter
Förslagen kan ha en gynnsam effekt på livsmedlens beskaffenhet och på
livsmedelssäkerheten, då en mer systematisk och likvärdig kontroll samt en
högre kompetens bland kontrollpersonal bidrar till att minska risken för
livsmedel som inte är säkra eller inte håller den utlovade kvaliteten.
Vad gäller utbud och prissättning av livsmedel kan förslagen bidra till att
förekomsten av felaktig eller oseriös marknadsföring samt utbudet av osäkra
oseriösa produkter minskar.
Kontrollmyndigheternas beredskapsplaner kan leda till att konsumenterna
snabbare nås av relevant information om säkerheten hos de livsmedelsföretag
där man har köpt eller konsumerat livsmedel eller är på väg att göra det. Att ha
en uppdaterad beredskapsplan möjliggör också att rätt insatser snabbare kan
sättas in och få avsedd effekt.
Konsekvenser för Livsmedelsverket
Samordning av kontrollen med andra kontrollmyndigheter kommer att förenklas
om det finns ett mer enhetligt och gemensamt system för planering.
Övervakning och uppföljning av kontrollen kommer att underlättas när allt fler
myndigheter börjar tillämpa ett system för verifiering av kontrollens effekt. När
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mer precisa krav införs kan det vid revision och insamling av uppgifter om
kontrollen bli enklare att bedöma om ett krav är uppfyllt eller ej, vilket i sin tur
kan framkalla en mer stringent hantering av avvikelser från verkets sida.
Livsmedelsverkets rapportering till och dialog med kommissionen (FVO) om
livsmedelskontrollen i Sverige kommer att underlättas av
kontrollmyndigheternas systematiska planering, kompetensförsörjning och
utvärdering av kontrollverksamheten.
Vad gäller kostnader för verket är konsekvenserna svåra att överblicka.
Kostnader för uppföljning och åtgärder vid bristande efterlevnad kan komma att
öka. En preliminär bedömning ger vid handen att förslagen inte medför någon
stor förändring i verkets kostnader jämfört med idag.
Konsekvenser för livsmedelsföretagen
Företag och branscher som berörs av förslaget
Det finns strax under 90 000 registrerade eller godkända
livsmedelsanläggningar i Sverige. Förslaget innebär ändrade regler för
kontrollmyndigheter inom livsmedelssektorn och riktar sig inte till företag.
Eftersom förslagen inte förändrar de regler som är tillämpliga på
livsmedelsföretag berörs företagen inte direkt av förslaget. Förslaget kan
möjligen påverka dem indirekt och på lokal nivå genom förändringar i
livsmedelskontroll hos vissa av landets kontrollmyndigheter. Denna möjlighet
till indirekt påverkan gäller i så fall för samtliga branscher inom
livsmedelssektorn.
Tidsåtgång och administrativa kostnader
Förslagen bedöms kunna medföra ändringar i den kontroll som bedrivs hos
vissa livsmedelsföretag. Företagens administrativa börda borde inte förändras
strukturellt. Dock är det möjligt att livsmedelsföretag som är etablerade på olika
platser i landet upplever positiva effekter av en mer likvärdig kontroll över
landet, som bland annat ger företagen möjlighet att bemöta resultaten från
kontrollen på ett mer standardiserat sätt. En förbättrad kompetensförsörjning
kan leda till att kontrollpersonal inte ställer onödiga krav, vilket torde gynna
livsmedelsföretagen. Det är dock även möjligt att andra arbetssätt och en bättre
kompetensförsörjning leder till mer kvalificerade bedömningar i kontrollen hos
vissa myndigheter, vilket initialt kan vara svårare för livsmedelsföretag att
bemöta.
Andra kostnader och förändringar i verksamheten
Vad gäller avgifter och andra ekonomiska konsekvenser bedöms även
kontrollmyndigheters avgifter kunna bli mer enhetliga till följd av förslagen.
Avgifter ska spegla behovet av kontroll och baseras på riskbedömning av
företagares verksamhet samt tidigare erfarenhet av företagarens förmåga att
följa lagstiftningen. Förslagen borde leda till att fler riskbedömningar och
därmed avgiftssättningar görs på ett korrekt sätt. Se även beskrivningen av
konsekvenserna för myndigheters kostnader ovan.
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Konkurrensförhållandena för företagen
En likvärdig kontroll bidrar till att även villkoren för livsmedelsföretagen bli
mer likvärdiga i hela landet. Bland annat minskar omotiverade skillnader i
avgifter och andra kostnader för samma slags kontroll utförd av olika
myndigheter. Livsmedelsverket har inte tillgång till uppgifter som skulle visa
betydelsen av lokala skillnader i kontroll för företagens konkurrensförhållanden.
Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen
Förslagen kan bidra till ökade intäkter för svenska företag eftersom en väl
fungerande kontroll bedöms kunna främja export av livsmedel. Särskilt vid
export till tredje land ställer landet i fråga inte sällan särskilda krav på
livsmedelskontrollen.
Behov av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning
Eftersom förslagna föreskrifter inte riktar sig till företag och inte heller på något
annat sätt förändrar de krav som ställs på dem i livsmedelslagstiftningen
föreligger inget behov av särskilda hänsyn.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till EU
I EU-förordning nr 882/2004 ges inte något uttryckligt bemyndigande till
medlemsstater att meddela nationella bestämmelser för genomförande eller
tillämpning av förordningen. Artiklarna om krav på offentlig kontroll är dock
formulerade på ett sätt som ändå öppnar för eller skapar ett behov av sådana
bestämmelser. I många fall anges att medlemsstaten (eller dessa behöriga
myndigheter) ska se till att den offentliga kontrollen genomförs på ett sätt som
överensstämmer med kraven, vilket ger ett bedömningsutrymme för
medlemsstaten vad gäller sättet att uppnå dessa krav eller mål. I vissa fall finns
ett behov av en tydligare beskrivning av hur förordningens krav ska uppnås i
praktiken. Artiklarna är ofta utformade som mål för kontrollen och för den
behöriga myndigheten, utan att föreskriva på vilket sätt dessa mål ska uppnås.
Vidare anges i kontrollförordningen (artikel 4.3) att medlemsstaten, när den ger
andra myndigheter än endast den centrala behöriga myndigheten behörighet att
utföra offentlig kontroll, i synnerhet myndigheter på regional och lokal nivå, ska
säkerställa en ändamålsenlig samordning mellan alla berörda behöriga
myndigheter.
Det kan noteras att Jordbruksverkets meddelat föreskrifter om kontroll av
djurskydd samt foder och animaliska biprodukter som är tillämpliga på kontroll
och kontrollmyndigheter som även omfattas av kraven i kontrollförordningen. I
Finland har bestämmelser som motsvarar delar av de förslag som beskrivs i
denna promemoria införts i livsmedelslagen, se ovan.
Även om Livsmedelsverket anser att verket inte är förhindrat från att meddela
föreskrifter om offentligt kontroll av livsmedel, bör sådana föreskrifter
naturligtvis utformas på ett sådant sätt att de inte upprepar bestämmelserna i
kontrollförordningen alternativt begränsar eller förändrar deras räckvidd.
Föreskrifter om kontroll bör därför i första hand avse sättet på vilket kraven i
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kontrollförordningen ska följas av svenska kontrollmyndigheter, snarare än att
innehålla bestämmelser som utgör tolkningar av kraven.
Tidpunkten för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser
De förslag till föreskrifter som beskrivs i denna promemoria är föremål för
remis till berörda myndigheter och andra organisationer under våren 2016.
Föreskrifterna bedöms kunna komma ut från trycket redan vid halvårsskiftet,
men ska börja tillämpas från och med den 1 januari 2017. Detta sker av hänsyn
till behovet av framförhållning hos kontrollmyndigheterna. Såväl myndigheters
generella planerings- och budgetprocess som resurstilldelning och planering av
myndigheternas livsmedelskontroll sker i årliga cykler, där anpassningar och
introduktion av nya element vanligen görs vid ett årsskifte. Detta gäller även för
myndigheters registrering och rapportering av uppgifter om offentlig kontroll
till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kommer i god tid att informera berörda
kontrollmyndigheter om föreskriftsändringarna och vad dessa kan anses
innebära.

Livsmedelsverkets
författningssamling
ISSN 1651-3533

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig
kontroll av livsmedel;

LIVSFS 2016:XX
(H 4:1)
Utkom från trycket
den xx månad 2016

beslutade den xx månad 2016.

Med stöd av 30 och 40 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver
Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig
kontroll av livsmedel1 att det i föreskrifterna ska införas fyra nya paragrafer, 3 e3 h §§, samt närmast före 3 e § en ny rubrik av följande lydelse.
Planering och uppföljning av offentlig kontroll
3 e § Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens
livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om tre år och omfatta samtliga
områden som myndigheten ansvarar för.
Av planen ska framgå
1. en bedömning i enlighet med vad som anges i artikel 3.1 i förordning (EG)
nr 882/2004 respektive 3 c § dessa föreskrifter av behovet av livsmedelskontroll
inom myndighetens ansvarsområde,
2. myndighetens prioriteringar för varje år vad gäller kontroll av
anläggningar, anläggningstyper, varor, varuslag eller områden för kontroll,
3. hur myndigheten avser att använda olika kontrollmetoder, särskilt
provtagning och analys,
4. de personella, ekonomiska och andra resurser som myndigheten behöver
för att kunna fullgöra sina kontrolluppgifter,
5. hur inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges fleråriga kontrollplan för
livsmedelskedjan har beaktats, och
6. hur myndighetens utvärderingar av genomförd kontroll har beaktats.
Planen ska uppdateras vid behov.
1

Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2011:6.
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3 f § Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd
kontroll. Vid utvärderingar ska myndigheten särskilt beakta resultaten av
kontrollen i förhållande till den tidigare planeringen.
3 g § Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning finns i
artikel 6 i förordning (EG) nr 882/2004.
Kontrollmyndigheten ska upprätta en plan för kompetensförsörjning
(kompetensförsörjningsplan). Av kompetensförsörjningsplanen ska framgå
1. den kompetens som myndigheten behöver för att fullgöra sina
kontrolluppgifter,
2. den kompetens som finns hos myndighetens personal samt andra personer
som bedriver kontrollverksamhet för myndigheten,
3. behovet av kompetensutveckling hos personalen, och
4. hur myndigheten avser att uppfylla kraven på kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsplanen ska hållas uppdaterad.
3 h § Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan finns i artikel 4.2
f i förordning (EG) nr 882/2004 samt 3 d § dessa föreskrifter.
Av myndighetens beredskapsplan för nödsituationer på livsmedelsområdet
ska framgå
1. i vilka nödsituationer beredskapsplanen är tillämplig,
2. organisation och ansvarsfördelning när beredskapsplanen är tillämplig,
3. rutiner för handläggning och annat arbete i nödsituationer,
4. hur myndigheten säkerställer tillgång till den personalstyrka och den
kompetens som myndigheten behöver i nödsituationer,
5. vilka funktioner inom myndigheten och andra organisationer som ska
kontaktas i nödsituationer samt deras aktuella kontaktuppgifter,
6. hur myndigheten informerar och kan kontaktas av allmänheten när detta
behövs av hälso- eller säkerhetsskäl,
7. myndighetens rutiner för att säkerställa att uppgifterna i beredskapsplanen
är aktuella, och
8. hur myndigheten testar och utvärderar om beredskapsplanen är
ändamålsenlig.
Myndigheten ska regelbundet och vid behov uppdatera beredskapsplanen.

LIVSFS 2016:XX

3

___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

ANNICA SOHLSTRÖM

Claudia Gardberg Morner
(Område strategisk utveckling och stöd)
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken
MHN-2016-287

Sammanfattning
Länsstyrelsen i lönköpings län har genom beslut daterat 2008-12-11 och
2010-03-23 överlåtit viss tillsyn enligt miljöbalken till miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun.
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att begära öve1iagande av ytterligare tillsyn enligt miljöbalken.
Begäran ska gälla sortergården som byggs på Råslätt och återvinningsanläggningen på Klämmestorp.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut daterat 2008-12-11
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut daterat 2010-03-23
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun (antaget
av kommunfullmäktige 2014-12-18, § 278)
Delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings
kommun (antagen genom miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12,
§ 24)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-03-09
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
F örslag till kommunfullmäktige
lönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i lönköpings län om
öve1iagande av tillsyn enligt 9 och lO kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen
(20 11 :251) for nedanstående verksamheter:
• Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3
• Klämmestorps återvinningsanläggning (storkompost/mellanlager),
Klämmestorp l :27
lönköpings kommun föreslår att öveliagandet ska gälla fr.o.m.
2017-01-01 men att Länsstyrelsen i lönköpings län handlägger
miljörappmi avseende år 2016.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress J uneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
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Ärende
statliga operativa tillsynsmyndigheter har, enligt l kap. 18 § miljötillsynsförordningen (20 11: 13 ), rätt att överlåta viss tillsyn till kommunal nämnd efter
begäran från kommunfullmäktige. Myndigheternas tillsynsområden och de
områden där statliga myndigheter kan överlåta tillsynen finns förtecknade i
förordningen. Av 2 kap. 29 § framgår att länsstyrelsen har tillsyn över ·
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2015:251) och att tillsynen kan överlåtas till kommunal nämnd.
Enligt l kap. 19 §i miljötillsynsförordningen (2011 :13) kan tillsyn överlåtas av
en viss typ av tillsynsobjekt eller ett visst objekt. Enligt l kap. 20 § ska myndigheten som prövar om tillsynsuppgiften kan överlåtas bedöma om kommunen har
nödvändiga resurser och kompetens. De ska även bedöma kommunens interna
ansvarsfordelning avseende drift och tillsyn.
Länsstyrelsen i lönköpings län har genom beslut daterat 2008-12-11 och
2010-03-23 överlåtit viss tillsyn enligt miljöbalken till miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun. Genom beslutet daterat 2010-03-23 överläts
tillsynen på kommunens tillståndspliktiga sortergårdar. Den nuvarande sortergården i Jönköping kommer under nästa år att ersättas av en anläggning som ska
byggas på fastigheten Ljungarum 2:3. Enligt länsstyrelsens beslut 2010-03-23
öveliog miljö- och hälsoskyddsnämnden också tillsynen for mellanlagret av
farligt avfall på Simsholmen. Detta innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden
har tillsynen på alla tillståndspliktiga kommunala anläggningar för mellanlagring av avfall och farligt avfall förutom anläggningen for kompostering och
mellanlager på fastigheten Klämmestorp l :27. Miljö- och hälsoskyddskontoret
föreslår därför övertagande av tillsynen på den nya smiergården och komposten
/mellanlagret på Klämmestorp.
Milj ö- och hälsoskyddskontoret bedömer att nämnden och kontoret har de
personella resurser som krävs för övetiagandet av tillsynen. Det är enbart
anläggningen på Klämmestorp som innebär ett nettotillskott av tillsyn, detta
bedöms kunna hanteras inom befintliga resurser. Kontoret bedömer också att
kompetensen och erfarenheten som krävs för övetiagandet av tillsynen finns,
eftersom miljö- och hälsoskyddsnämnden redan bedriver tillsyn på liknande
anläggningar. Extra forstärkning avseende utbildning och personal kommer inte
att krävas. Finansieringen av tillsynen för de foreslagna verksamheterna
kommer att ske via årliga tillsynsavgifter motsvarande ca 60 000 kr för båda
anläggningarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en fristående myndighet för prövning och
tillsyn inom lagrum som rör miljö, hälsa och livsmedel. Nämnden har en
organisation som är utformad så att verksamheten inte strider mot 3 kap. 5 §
kommunallagen (1991 :900). Nämndens organisation och reglemente framgår av
Bilaga - Miljö- och hälsoskyddsnämndens organisation och Reglemente för
miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun (KF 2014-12-18, § 278).
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Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att miljö- och hälsoskyddsnämndens
delegation är utformad så attjäv inte kan uppstå. Tillsynen är delegerad vidare
till chef och handläggare, detta framgår av Delegationsordning inom miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun (Mhn 2015-02-12; §24).
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.

gQ_
Gösta Emilsson

Linda Vikström
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Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken
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Länsstyrelsens avgörande
Länsstyrelsen överlåtet med stöd av 1O § förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljö balken, åt den nämnd i J ärrköping kommun som fått i uppdrag
att fullgöta tillsynsuppgifter enligt miljöbalken-Miljönämnden - att från
och med den 1 januari 2009 utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10.
kap. miljöbalken för del av tillsynsområde:

Bl- Miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt bilagan till
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

B5- Föroreningsskador enligt 10 kap. 1 §första stycket miljöbalken, där
skadan härtöt från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckning A eller
B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller
från verksamhet av detta slag som upphört efter den 30 juni 1969 och där
tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade överlåtits
enligt 44 a§ miljöskyddslagen eller 10 §denna förordning om tillsyn enligt
miljö balken.
A v bilaga 1 framgår vilka verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens
beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken.
Detta beslut ersätter tidigare meddelade beslut från den 29 juni 1989 och
den 27 december 1995.

För överlåtelsen gäller följande villkor:
1. Den kommunala nämnden ska snarast meddela Länsstyrelsen om
kommunens organisation förändras eller kommunens resutser och
kompetensförsörjning, mer än tillfalligt, avvil\:et från vad som angivits i
kommunens hemställan inför detta beslut.
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2. Den kommunala nämnden ska avge yttrande till Länsstyrelsens
Miljöprövningsdelegation i tillståndsärenden gällande de verksamheter
för villm tillsynsansvaret har överlåtits.
3. Aterrapportering av delegerad tillsyn ska ske till Länsstyrelsen efter
anmodan och inom föreskriven tid. Till exempel ska den kommunala
nämnden sammanställa de uppgifter som behövs för att Länsstyrelsen
ska kunna fullfölja nationella återrapporteringskrav enligt IPPC-, VOC-,
avfalls- och avloppsdirektivet m.fl. EU-rättsakter.
4. Den kommunala nämnden ska tillse att alla verksamheter, för vilka
tillsynsansvaret har överlåtits, nyt~ar SMP (Svenska Miljörapporteringsportalen) i samband med den årliga miljörapporteringen. I det fall annat
överenskommits mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren
ska en kopia av miljörapporten vara Länsstyrelsen tillhanda senast den
20 april varje år.
5. Den kommunala nämnden ska löpande översända kopior av tillsynsbeslut, gällande de verksamheter för villca tillsynsansvaret har överlåtit~,
för kännedom till Länsstyrelsen. Detta gäller t. ex. anmälan om ändring
av miljöfarlig verksamhet, beslut om överlåtna villlmr, förbud,
föreläggande om försil<:tighetsåtgärder, årsrapporter för köldmediå,
cisternkontroll etc.
6. Den kommunala nämnden ska delta vid Länsstyrelsens planerade
tillsynsbesök på Seveso-anläggningar, i de fall miljötillsynen på del)
aktuella verksamheten omfattas av överlåtelse av tillsynsansvar.

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Länsstyrelsen i Jönköpings län har uppmanat kommunerna i Jönköpings län
att inkomma med en förnyad begäran om övertaganden av tillsyn enligt
miljöball<:en. Anledningen därtill gtundar sig på att många beslut om
överlåtelse är gamla. Vidare har bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksaml1et och hälsoskydd förändrats med nya ldassificeringar
och verksamhetskoder som följd. Förändringarna i bilagan innebär att flera
beslut om överlåten tillsyn (delegation) enligt miljöbalken blivit inaktuella.

Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsen den 10 september 2008. Länsstyrelsen
och kommunen var då eniga om att det är lämpligt att kommunen ges
fortsatt delegation att bedriva den operativa tillsynen över aktuella företag.

Kommunens ansökan
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har vid sammanträde den 4
september 2008, § 254, beslutat hemställa om förnyad begäran om
övertagande av tillsyn enligt 9 och 1O kap. miljöball<:en över tillståndspliktiga
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verksamheter i bilagan till förordningen om miljöfarliga verksamheter och
hälsoskydd:
med beteckningen A, verksamhetskod 63.30.
med beteckning B, verksamhetskod 25.20 gällande Anza AB,
med beteckning B, verksamhetskod 27.50 gällande Tenhults
Pressgjuteri AB,
.
med beteckning B, verksamhetskod 90.380 gällande Proton Finis4
Buskvarna AB och Proton Finish Bankeryd AB samt
resterande tillståndspliktiga verksamheter med beteckning B, med
undantag av verksamhetskoder med beteckning B i bilaga 2.
'
Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 22 september 2008.
Aktuella verksamheter tillhör tillsynsområdena B 1 och B5 i bilagan till
förordningen om tillsyn enligt miljöball~en. Båda tillsynsområdena är
försedda med (Ö) som anger att Länsstyrelsen kan överlåta tillsynsansvaret
till kommunal nämnd.

Motivering
Aktuella lagrum
Enligt 1O § förordningen om tillsyn enligt miljöball~en, får Länsstyrelsen
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen inom
tillsynsområden med beteckningen (Ö) i bilagan till förordning, om
kommunfullmäktige har gjort framställning om det. Överlåtelse kan avse
grupper av tillsynsobjekt eller, om Länsstyrelsen anser det mera lämpligt,
överlåtelse av enstaka tillsynsobjekt.
Länsstyrelsen ska vid prövning av en framställan om överlåtelse av den
operativa tillsynen beakta de omständigheter som anges i 11 § förordningen
om tillsyn enligt miljöbalken, nämligen:
1.

Omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan.

2. Den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 7 §
första stycket i förordningen om tillsyn enligt miljöball~en.
3. Kommunens interna ansvarsfördelning för chift och tillsyn av
kommunala verksamheter.
4.

Övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynen.

Länsstyrelsen ska avslå en kommuns framställan om överlåtelse av tillsyn
över kommunala verksamheter om kommunen har en nämndorganisation
som strider mot 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991 :900) eller
om kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra
organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till fätutsättningarna för att
utöva en effektiv tillsyn.
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I 7 §i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken regleras de operativa
tillsynsmyndigheternas åligganden. De ska för tillsynsarbetet avsätta resurser
som i tillräcklig grad svarar mot behovet samt ha personal med tillräcklig
kompetens för tillsynsarbetet.

Länsstyrelsens bedömning
Inför prövning av kommunens framställan om överlåtelse av den operativa
tillsynen enligt 9 och 10 kap. miljöball\:en har tagit del av:
miljönämndens reglemente antagen av Kommunfullmäktige
2007-09-27, § 267
miljönämndens delegationsordning antagen av Ivliljönämnden
2007-12-12, § 153
förteckning över ledamöter i miljönämnden 2008-02-26
organisationsschema för Jönköpings kommun 2007
organisationsschema för miljökontoret 2008
förteclming över arbetsuppgifter för respektive handläggare inom
miljökontoret 2008-06-01
förteclming över respektive handläggares kompetens, dvs utbildning
för och erfarenhet av arbetet
verksamhetsmål perioden 2008-2010 för miljökontoret
verksamhetsplan 2008 för miljökontoret
delårsbokslut baserad på verksamhetsplan 2008 för miljökontoret
Länsstyrelsen bedömer att Jönköpings kommun uppjj,f!er kravm för
övertagande av tillsyn enligt miljöball\:en. Länsstyrelsens beslut om
överlåtelse begränsas dock till att endast gälla särskilt angivna miljöfarliga
verksamheter enligt bilaga 1. Denna bedömning görs mot bakgmnd av att
Länsstyrelsen ska beakta såväl omfattningen av tillsynsobjektens
miljöpåverkan som den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla
kraven i 7 § första stycket i förordningen om tillsyn enligt miljöball\:en flnner
Länsstyrelsen det inte vara möjligt att överlåta tillsynsansvaret för hela
verksamhetskoder eller branscher. Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av
tillsyn enligt miljöball\:en begränsas därvid till särskilt namngivna
tillsyns objekt.
I övrigt är bedömningen gjord mot bakgmnd av att:
• Miljönämnden och miljökontoret är en fristående myndighetsorganisation för prövning och tillsyn enligt miljöball\:en, livsmedelslagen och djurskyddslagen (det senare t.o.m. 31/12 2008).
• Miljönämnden har totalt 36 anställda, varav 6 heltidstjänster med
dokumenterad kompetens ansvarar för operativt tillsyns- och
kontrollarbete inom miljöskyddsområdet
• Miljönämnden tidigare har visat prov på god förmåga att bedöma
miljöpåverkan och utöva myndighetsutövning vid tillsyn av aktuella
verksamheter och motsvarande verksamheter på anmälningspliktig
nivå.
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Detta beslut ersätter tidigare meddelade beslut den 29 juni 1989 och den 27
december 1995 om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken.

Upplysningar
Överlåtelse av tillsynsansvar innebär att den kommunala nämnden, som
enligt detta beslut har fått i uppdrag att fullgöra tillsynsuppgifter enligt
miljöballcen, är ansvarig för den operativa tillsynen inom de verksamheter
där nämnden övertagit tillsynsansvaret från Länsstyrelsen.
Vad som avses med tillsyn anges i 26 kap. miljöballcen samt förordningen
om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsmyndigheten hat de befogenheter och
skyldigheter som framgår av tillämpliga föreskrifter i miljöballcen samt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd respektive
förordningen om tillsyn enligt miljöballcen. Det ankommer på den
kommunala nämnden att övervaka att miljöballcen åtföljs.
Länsstyrelsen svarar för samordning av recipientkontrollen och meddelar
beslut om samordnad recipientkontroll. Anläggningsspecifik recipientkontroll i övrigt handläggs av respektive tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsen fåt med stöd av 26 kap. 4 § andra stycket miljöballcen återkalla
överlåtelse av tillsynsansvar om så bedöms påkallat. Länsstyrelsen ska .
återkalla överlåtelsen om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att
den strider mot 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen.
I Reach-utredningens slutbetänkande om kemilcalietillsynens inriktning,
organisation och finansiering (SOU 2008:73) föreslås ett tillägg i 1O § ,
förordningen om tillsyn enligt miljöballcen såsom följer: "4. kommunens
möjlighet att, med beaktande av vad som anges i 1-3, bedriva tillsyn av
objektets hantering av kemiska produkter." Det innebär att kommuner som
inte hat erforderliga resurser och nödvändig kompetens för att bedl:iva
kemilcalietillsyn integrerat med övrig miljötillsyn ska fråntas den delegerade
tillsynen avseende tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
.
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken fåt Kommunfullmäktige meddela föreskrifter
om avgift för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöballcennär det
gäller en kommunalmyndighets verksamhet. För tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet gället, enligt 7 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för--prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att verksamhetsutövare även ska·
betala en avgift för Länsstyrelsens kostnader för prövning.
J..-
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I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit avdelningschef
Annelie Johansson, beslutande, och funktionsansvarig Emma W illaredt, den
sistnämnda föredragande.

AnnelieJohansson

-e-~ ---~ LjJ{c-G/ )r_.
Emma Willaredt

Kopia

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen (ANJH, EMWI)
Naturavdelningen (OLBR, ANSA)
Rättsavdelningen (BEJS, BEHE)
Monica Flodström
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Bilaga 1

Verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens
beslut 2008-12-11 om överlåtelse av tillsyn enligt
miljöbalken
Verksamhet

Dossiernummer

Axamo flygplats
Lantbruk, Labbatp 1:4
Södra Timber Unnefors
sågverk
Tenhults Pressgjuteri AB
Haga Galvanisering AB
Proton Finishing Banketyd
AB
Proton Finishing Buskvarna
AB
Albins Krom AB
Fläkt Woods AB

0680-72-001
0680-94-001
0680-142

Verksamhetskod*
63.30 A
1.11 B
20.20 B
20.70 B
27.50 B
28.10 B
28.10 B
90.380 B
28.10 B
90.380 B
28.20 B
28.20 B
34.80 B
28.20 B

0680-1035
0680-117
0680-137
0680-1051
0680-133

Buskvarna Elektrolytpolering 0680-113
AB
Prinsfors Metallfabrik AB
0680-121
WestalAB
0680-130
ANZAAB
Inwido Produktion Dörrar
AB
Buskvarna krematorium
Jönköping krematorium
..

0680-1057

28.20 B
28.20 B
39.20 B
25.20 B
39.20 B

0680-1059
0680-1058

93.20 B
93.20 B

....

* Verksamhetskod enligt forordningen (1998:899) om milJofarlig verksamhet och
hälsoskydd
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Jönköpmgskonunun
Miljökontoret
551 89 Jönköpmg

J\N l_
1

l(

Henrik Dinkel
Miljö- och samhällsbyggnadsavd.
Tfn. 036-39 54 21
henrik.dinkel@lansstyrelsen.se
Postadress 551 86 Jönköping
Besöksadress Hamngatan 4
Tfn 036-39 50 00
Fax 036-12 15 58
E-post jonkoping@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

l' f-' j\

KL

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
rörande vissa objekt
Länsstyrelsens avgörande
Länsstyrelsen överlåter med stöd av 10 § förordnillgen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken, åt den nämnd iJönköpmgs kommun som fått i uppdrag
att fullgöra tillsynsuppgifter enligt miljöbalken-Miljönämnden-att från
och med den 1 april 2010 utöva den operativa tillsynen rörande objekten i
bilagan enligt 9 och 10 kap. miljöbalken för del av tillsynsområde:

Bl- Miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt bilagan till
förordnillgen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
För överlåtelsen gäller i övrigt de villkor som anges i Länsstyrelsens beslut
om överlåtelse daterat den 11 december 2008.
Av bilaga 1 framgår vilka verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens
beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljö balken. Denna bilaga har
reviderats och ersätter bilagan till beslutet den 11 december 2008.

Redogörelse för ärendet
Kommunfullmäktige i J önköpmgs konunun har vid sammanträde den 28
januari 2010, § 16, beslutat att begära om tillsynsövertagande enligt 10 §
förordnillgen om tillsyn enligt miljöbalken rörande i protokoll specificerade
objekt i J önköpmgs kommun. Övertagandet avser tillsyn enligt punkten B 1 i
bilagan till förordningen om tillsyn enligt miljöbalken.
Länsstyrelsen har gett specificerade verksamheter tillstånd till miljöfarlig
verksamhet i J önköpmgs konunun. Länsstyrelsen beslutade den 11
december 2008 att överlåta tillsynsuppgifter till miljönämnden. I beslutet
överlät Länsstyrelsen tillsynen över ett antal verksamheter som bedrivs
inom kommunen. Dessa verksamheter fanns uppräknade i beslutet.
Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 18 febmari 201 O.
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Utöver dessa verksamheter har Länsstyrelsen fört samtal med miljökontoret
om vilka pannanläggningar i fjärrvärmenätet som Jönköpings kommun ska
ta det fullt tillsynsansvaret för. Fjärrvärmenätet innehåller ett antal C- och
U-verksamheter för vilka kommunen bör vara tillsynsmyndighet.

Motivering
Aktuella lagrum

Enligt 10 §förordningen om tillsyn enligt miljöbalken, får Länsstyrelsen
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen inom
tillsynsområden med beteckningen (Ö) i bilagan till förordning, om
kommunfullmäktige har gjort framställning om det. Överlåtelse kan avse
gtupper av tillsynsobjekt eller, om Länsstyrelsen anser det mera lämpligt,
överlåtelse av enstaka tillsynsobjekt.
Länsstyrelsen ska vid prövning av en framställan om överlåtelse av den
operativa tillsynen beakta de omständigheter som anges i 11 § förordningen
om tillsyn enligt miljöbalken, nämligen:
1.

Omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan.

2. Den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 7 §
första stycket i förordningen om tillsyn enligt miljö balken.
3. Kommunens intema ansvarsfördelning för drift och tillsyn av
kommunala verksamheter.
4.

Övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynen.

I 7 §i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken regleras de operativa
tillsynsmyndighetemas åligganden. De ska för tillsynsarbetet avsätta resurser
som i tillräcklig grad svarar mot behovet samt ha personal med tillräcklig
kompetens för tillsynsarbetet.
Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer att Jönköpings kommun tppjjl/ler kraven för
övertagande av tillsyn enligt miljö balken. Länsstyrelsen beslutar att
övertagandet gäller från och med den 1 april201 O.
Detta beslut gäller tillsammans med meddelat beslut den 11 december 2008
om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljö balken.
En uppdaterad lista över överlåtna tillsynsobjekt som ersätter den lista som
bifogades beslutet den 11 december 2008 bifogas detta beslut.
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I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit avdelningschef
Annelie Johansson, beslutande, och funktionsansvarig Henrik Dinkel, den
sistnämnde föredragande.

AnnelieJohansson

~~
Henrik Dinkel

Bilaga 1
Bilaga 2

Förteckning över verksamheter
Upplysningar

Kopia
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen (ANJH, HEDI, EMWI)
Naturavdelningen (OLBR, ANSA)
Rättsavdelningen (BEJS, BEHE)
Monica Flodström
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Bilaga 1

Verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens beslut 200812-11 och 2010-03-23 om överlåtelse av tillsyn enligt
miljöbalken
Verksamhet
Axamo flygplats
Lantbmk, Labbarp 1:4
Söcha Timber Unnefors
sågverk
Tenhults Pressgjuteri AB
Haga Galvanisering AB
Proton Finishing Banketyd
AB
Proton Finishing Buskvarna
AB
Albins Krom AB
Fläkt Woods AB

Buskvarna Elektrolytpolering
AB
Prinsfors Metallfabrik AB
WestalAB
ANZAAB

Doss.nummer
0680-72-001
0680-94-001
0680-142

0680-1035
0680-116
0680-117
0680-137
0680-1051
0680-133
0680-113
0680-121
0680-130
0680-150
0680-1057

Inwido Produktion Dörrar
AB
Buskvarna krematorium
Jönköping krematorium
Överskottet 1
EkmansJönköping AB

0680-1059
0680-1058
0680-62-002
0680-1034

Länssjukhuset Ryhov
Miljöstation Backen 1:1

0680-61-001
0680-62-009

Miljöstation Fiahult 21:30

0680-62-011

Miljöstation Landån 5

0680-62-012

Miljöstation Mad 1:8
Kaxholmen

0680-62-016

V erksamhetskod*
63.30 A
1.11 B
20.20 B
20.70 B
27.50 B
28.10 B
28.10 B
90.380 B
28.10 B
90.380 B
28.20 B
28.20 B
34.80 B
28.20 B

28.20 B
28.20 B
39.20 B
25.20 B
39.20 B
93.20 B
93.20 B
90.50 B
39.10 B
90.390 c
90.50 B
90.50
90.40
90.50
90.40
90.50
90.40
90.50
90.40
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Miljöstation Smörblomman 5 0680-62-013
Miljöstation Visingsborg 3:1

0680-62-017

Miljöstation Överskottet 1

0680-62-015

90.50
90.40
90.50
90.40
90.50
90.40
..

* Verksamhetskod enligt förordmngen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
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Bilaga 2

Upplysningar
I övrigt vill Länsstyrelsen påtala att J önköpings kommun är
tillsynsmyndighet för C- och U- verksamheter inom fjärtvärmenätet och
verksamhetsutövaren Jönköpings Energi AB. Nedan anges de
verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. J önköpings Kommun
och J önköpings Energi AB får i samråd utreda vilka verksamheter som är
aktuella enligt ovan.

Länsstyrelsens tillsynsobjekt inom fjärrvärmenätet
Jönköping-Huskvarna
Anläggning

Doss nr

Tillförd
effekt
(MW)

FMHkod

Tillsynsmyndighet

KVVM,
Kraftvärmeverket
Munksjö
KVVT,
Kraftvärmeverket
Torsvik
HCÖK,
Hetvattencentral
Östra Klinikerna
HCRY,
Hetvattencentral
Ryhov
HCÖN,
Hetvattencentral
Österängen
HCHV,
Hetvattencentral
Buskvarna
Vapen

0680-81003

184

40.50 B

Länsstyrelsen

0680-81017

120

90.200
A

Länsstyrelsen

0680-81006

33,6

40.51 B

Länsstyrelsen

0680-81002

26,4

40.51 B

Länsstyrelsen

0680-81010

21,8

40.51 B

Länsstyrelsen

0680-81014

21,5

40.51 B

Länsstyrelsen
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REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN
(antaget av kommunfullmäktige 2014-12-18, § 278)
Ansvarsområden
§1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsade lagar, förordningar och föreskrifter inklusive den lokala hälsoskyddsföreskriften.
Nämnden svarar vidare för de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller
Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ledning och styrning
§2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– leda, utveckla och utvärdera de verksamheter som finns inom nämndens
ansvarsområde i enlighet med de mål och regler som finns i gällande
lagstiftning och i kommunens antagna mål- och policydokument
– medverka i samhällsplaneringen, samverka med nämnder, andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja en gynnsam
utveckling och goda miljöer i kommunen
– avge yttranden i ärende inom verksamhetsområdet som remitterats till
nämnden.

Ekonomisk förvaltning och planering
§3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten
– förvalta under nämndens vård ställda stiftelser och besluta om utdelning
från dessa
– ta emot till kommunen utbetalda statsbidrag och dylikt inom kommunens
ansvarsområde.

Information
§4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– informera om sin verksamhet i syfte att ge kännedom om och insyn i
nämndens verksamhet.

Särskilda uppgifter
§5
I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter ingår följande:
Miljöbalken
– svara för prövning och den tillsyn av miljöbalken som ankommer på
kommunen med undantag av de uppgifter som lagts på andra nämnder
– följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende
och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade
och som ankommer på miljönämnden
– medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs
– övervaka luftkvaliteten och omgivningsbuller i kommunen enligt EU:s
lagstiftning.
Livsmedelslagstiftningen
– registrera olika livsmedelsverksamheter
– kontrollera livsmedelsverksamheter i kommunen avseende riskerna med
råvarorna, hanteringen och de färdiga produkterna
– ansvara för att smittskyddsåtgärder vidtas mot livsmedel, inklusive
dricksvatten, som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
– utöva tillsyn över att uppstädning sker på plats utomhus där allmänheten
får färdas fritt.
Smittskyddslagen
– ansvara för smittspårning av smittsamma sjukdomar via den fysiska
miljön.
Tobakslagen
– utöva tillsyn avseende rökförbud i de miljöer och lokaler för vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen.
Strålskyddslagen
– utöva tillsyn av lokaler där solarium upplåts till allmänheten.

Lagen om foder och animaliska biprodukter
– ansvara för att säkerställa en hög skyddsnivå för djur och människors
hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter.
Agenda 21
– ansvara för kommunens operativa Agenda 21-arbete; initiera, inspirera
till och uppmuntra arbetet inom de kommunala förvaltningarna och
bolagen, bland näringsliv, föreningar, organisationer samt hos allmänheten.
Kalkning
– ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen, med tillhörande provtagning och bedömning.
Strålmätning av mark
– i samarbete med räddningstjänsten mäta markstrålningen på fasta punkter
inom kommunen.

Övriga åligganden
§6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
– svara för upphandling av luftmätningar för länet på uppdrag av Jönköpings
läns luftvårdsförbund
– strategiskt och genomförandemässigt samordna kommunens arbete med
vattenfrågor i samråd med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
– medverka i länets gemensamma miljöarbete i Miljösamverkan f
– i övrigt fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnden.
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Delegationsordning inom miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun

Antagen genom miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-02-11, § 25
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DELEGATIONSBESLUT
Delegationsbeslut fattas på miljö- och hälsoskyddsnämndens vägnar.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas.
Beslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
När anmälan görs till nämnden om fattat beslut ska uppgifter lämnas som ger nämnden
möjlighet att fullgöra sin kontroll av beslutanderättens användning, samt uppgifter om vem
som fattat beslutet. Anmälan kan ske genom att delegationsbesluten finns tillgängliga vid
sammanträdet.
Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Delegat ska förvissa sig om att erforderliga medel finns tillgängliga för de kostnader som
kan föranledas av ett beslut.
Delegat svarar för att gällande bestämmelser för beredning av ärende före beslutsfattandet
följs.
Om delegat anser att det finns särskilda skäl, kan ärendet överlämnas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för avgörande, eller vid vidaredelegation till miljö- och
hälsoskyddschefen (förvaltningschefen).
Miljö- och hälsoskyddschefen och administrativa chefen har rätt, om särskilda skäl
föreligger, att besluta i alla ärenden där handläggare har tilldelats delegation.
Vidaredelegation:
I de fall där nämnden delegerat beslutanderätten till miljö- och hälsoskyddschefen får
denne i sin tur uppdra åt handläggare att besluta i dennes ställe.
Delegatens rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
–

Fatta beslut i fråga om överklagande av beslut och domar som innefattar ändring av
delegatens beslut.

−

Ompröva beslut som delegaten tidigare fattat samt rättidsprövning och avge yttrande
till högre instans med anledning av överklagande av delegatens beslut.

−

Besluta att lämna klagomål utan åtgärd (handling som meddelar hur man kan överklaga
ska då medsändas).

−

Besluta att ärende ska avskrivas (t.ex. då sökanden/klaganden har avlidit, flyttat, på
egen begäran drar tillbaka ärendet eller då störning har upphört).

−

Besluta om föreläggande och förbud med eller utan vite eller förordna om rättelse på
den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas. Gäller
under förutsättning att detta kan göras enligt tillämpad lag.

−

Ansöka om verkställighet eller särskild handräckning.
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Förkortningar:
De i delegationsförteckningen använda förkortningar har följande innebörd:
MhN-ordf
MhN-vice ordf
Handläggare
Mh-Chef
Adm chef

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
Nämndens 1:e eller 2:e vice ordförande
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör eller i
förekommande fall förvaltningschef eller administrativ chef
Miljö- och hälsoskyddschef/förvaltningschef
Administrativ chef

MILJÖBALKEN
Allmänna tillsynsbestämmelser
Besluta att meddela föreläggande och förbud enligt 26 kap. 9 §
miljöbalken.

Handläggare

Besluta om att föreläggande eller förbud får förenas med vite upp till
och med 50 000 kr (26 kap. 14 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavarens namn och adress
(26 kap. 13 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta att sända föreläggande eller förbud som meddelats mot någon
i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i inskrivningsregistret (26 kap. 15 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet, som kan befaras
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön, ska
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder (26 kap.
19 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd,
att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen
(26 kap. 21 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd Handläggare
eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen (26 kap. 22 §, första stycket, första och andra
meningen miljöbalken).
Beslut att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätutrustning
eller liknande utrustning som behövs sättas ut vid undersökningar
(28 kap. 7 § miljöbalken).

Handläggare

Beslut att begära polishandräckning för att få tillträde till fastigheter,
byggnader, anläggningar och transportmedel för att bedriva tillsyn
(28 kap. 8 § miljöbalken).

Handläggare
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH ANNAT BESLUTSUNDERLAG
Yttranden
Avge yttrande till mark- och miljödomstol/länsstyrelsen inför beslut
om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (6 kap. 4 § miljöbalken).

Handläggare

Avge yttrande till mark- och miljödomstol/länsstyrelsen beträffande
kontrollprogram.

Handläggare

Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat
samråd med miljökonsekvensbedömning (6 kap. 5 § miljöbalken).

Handläggare

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet
Besluta i tillsynsärenden som rör miljöfarlig verksamhet enligt 2-31
Handläggare
kap. miljöprövningsförordningen samt miljöfarlig verksamhet i övrigt.
Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar
Besluta i ärenden om tillstånd att inrätta avloppsanordning med
vattentoalett ansluten eller att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning (13 § första och andra styckena förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Handläggare

Besluta att avloppsanläggning enligt 13 § förordningen om miljöfarlig Handläggare
verksamhet och hälsoskydd inte får tas i bruk innan den besiktigats
och godkänts av nämnden (18 § förordningen).
Besluta i ärenden om värmepumpar (17-18 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Handläggare

Särskilda bestämmelser för mellanlagring, återvinning och bortskaffande av
farligt avfall
Avge yttrande till mark- och miljödomstol/länsstyrelse över ansökan
om tillstånd till mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av
farligt avfall (20 b § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).

Handläggare

Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa
Besluta om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur
(9 kap. 9 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta i tillsynsärende angående hälsoskyddet (33, 34, 35, 36, 37, 38
§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Handläggare

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan toalett än WC (2 §
lokala hälsoskyddsföreskrifter).

Handläggare
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Besluta i ärende om tillstånd (3 § lokala hälsoskyddsföreskrifter) att
inom område med detaljplan hålla:
– nötkreatur, häst, get, får eller svin,
– pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
– giftorm.

Handläggare

Besluta i ärenden om spridning av gödsel (5 § lokala hälsoskyddsföreskrifter).

Handläggare

Besluta i ärenden om tillstånd för installation av energianläggning
(6 § lokala hälsoskyddsföreskrifter).

Handläggare

Besluta i ärenden om skötsel och tillsyn av eldningsanordning (7 §
lokala hälsoskyddsföreskrifter).

Handläggare

Besluta i ärenden om eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall Handläggare
(8 § lokala hälsoskyddsföreskrifter).
Medge dispens från bestämmelserna (11 § lokala hälsoskyddsföreskrifter).

Handläggare

Vattenskyddsområden
Besluta om tillstånd enligt § 14 eller dispens enligt § 15 i
Vattenskyddsföreskrifter för vattentäkter i Jönköpings kommun
(beslutade av kommunfullmäktige 2010-03-25, § 77).

Handläggare

Besluta om tillstånd enligt 9 § b i Vattenskyddsområde med
föreskrifter för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner (beslutade
av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014-01-30).

Handläggare

Besluta om tillstånd för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Handläggare

Yttranden
Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse, vid förfrågan om
behov av komplettering, inför prövning av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.

Handläggare

Avge yttrande till mark- och miljödomstol/länsstyrelse i anmälnings- Handläggare
ärende som avser en mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Avge yttrande till stadsbyggnadsnämnd i ärende angående bygglov,
rivningslov, marklov och bygganmälan.

Handläggare

Avge yttrande till stadsbyggnadsnämnden i ärenden där
standardförfarande och begränsat standardförfarande tillämpas.

Handläggare

Avge yttrande till stadsbyggnadsnämnd över detaljplaner och
områdesbestämmelser i samband med, granskning, när nämnden

Handläggare
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tidigare avgett yttrande i samrådsskedet.
Avge yttrande till socialnämnd avseende risk för olägenheter i
samband med alkoholservering.

Handläggare

VATTENVERKSAMHET
Avge yttrande till mark- och miljödomstol/länsstyrelse i ärenden som
avser 11 kap. 9 a § miljöbalken, vattenverksamhet som inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan.

Handläggare

VINDKRAFT
Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen vid prövning av ansökan om tillstånd
att upprätta vindkraftverk.

MhN

Föreläggande om förbud
Besluta att meddela föreläggande med försiktighetsmått och förbud
enligt 26 kap. 9 § miljöbalken vad avser vindkraft.

MhN

FÖRORENADE OMRÅDEN
Besluta i ärende, angående vidtagande av åtgärder inom förorenade
områden, som avses i 10 kap. miljöbalken och där kommunalt
tillsynsansvar gäller (28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd).

Handläggare

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande vid allvarlig miljöskada Handläggare
enligt 10 kap. 14 § miljöbalken.

JORDBRUKSMARK
Tillsynsärenden
Besluta i tillsynsärende angående lagring av stallgödsel (förordningen
om miljöhänsyn i jordbruket).

Handläggare

Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning
och gödselhantering (9 § förordningen om miljöhänsyn jordbruket).

Handläggare

Dispenser
Medge undantag från kravet på nedbrukning av gödsel samma dag
som spridning skett under tiden 1 december - 28 februari.

Handläggare
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KEMISKA PRODUKTER
Tillståndsbeslut
Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska
bekämpningsmedel (2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel).

Handläggare

Tillsynsärenden
Besluta i ärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel (2 kap.
41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel).

Handläggare

Besluta i ärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor (Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS
2003:24).

Handläggare

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggning som
Handläggare
innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
(förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen)

Yttranden
Avge yttranden till Kemikalieinspektionen/länsstyrelse i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska organismer (7 § förordningen (2008:245)
om kemiska produkter och biotekniska organismer).

Handläggare

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Beslut om tillstånd/dispens
Besluta i ärende om tillstånd/dispens att själv återvinna och bortskaffa Handläggare
avfall (15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken).
Besluta om dispens eller undantag från bestämmelserna i lokal
renhållningsordning.

Handläggare

Tillsynsärenden
Besluta i ärende om kompostering, nedgrävning eller annat
återvinnande eller bortskaffande på fastigheten, av annat avfall än
trädgårdsavfall (45 § avfallsförordningen).

Handläggare

Besluta om, att den som bedriver verksamhet där farligt avfall
uppkommer eller transporterar farligt avfall, att lämna över
anteckningar som ska föras (54 - 59 §§ avfallsförordningen).

Handläggare
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AVGIFTER FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN
Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken (27 kap. 1 § miljöbalken).

Handläggare

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Mh-Chef, Adm chef
eller Handläggare

SANKTIONER
Besluta om miljösanktionsavgifter upp till och med 50 000 kr. (30
kap. 3 § miljöbalken och förordning om miljösanktionsavgifter).

Mh-Chef, Adm chef
eller Handläggare

LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN
FRÅGOR OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING M.M.
Lagrum
Besluta om fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen av
normal respektive utvidgad kontroll
av dricksvatten.

11 §
dricksvattenföreskrifterna
(SLVFS 2001:30)

Handläggare

Besluta om inskränkningar av
omfattningen av den utvidgade
kontrollen respektive av
provtagnings- och analysfrekvensen
för den normala kontrollen av
dricksvatten, jämfört med vad som
anges i bilaga 3.

11 §
dricksvattenföreskrifterna
(SLVFS 2001:30)

Handläggare

Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning.

Art. 31.1 a) och b) i EG-förordning 882/2004 samt 23 §
livsmedelsförordningen

Handläggare

ÅTGÄRDER VID BRISTANDE EFTERLEVNAD M.M.
Lagrum
Besluta att meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EUbestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

22 § livsmedelslagen

Handläggare

Besluta att förelägganden och förbud

23 § livsmedelslagen

Handläggare
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enligt 22 § eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får
förenas med vite.
Besluta om skyldighet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl.

8 § livsmedelsförordningen

Handläggare

Besluta att ta hand om en vara som
1. har släppts ut på marknaden, eller
uppenbart är avsedd att släppas ut på
marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen eller de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen, eller
2. avses med ett föreläggande eller ett
förbud enligt 22 §, om föreläggande
eller förbudet inte följs.

24 § livsmedelslagen
34 § livsmedelsförordningen

Handläggare

Besluta om att på ägarens bekostnad
låta förstöra omhändertagen vara,
eller varor som omfattas av ett förbud
enligt föreskrifter meddelade med
stöd av 6 § 6 livsmedelslagen.

24 § livsmedelslagen
34 § livsmedelsförordningen

Handläggare

Besluta om sanering eller andra
åtgärder som anses vara nödvändiga
för att se till att livsmedel är säkra
eller att lagstiftningen följs.

Art. 54.2 a) EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om att begränsa eller
förbjuda utsläppande av livsmedel på
marknaden och import eller export av
livsmedel.

Art. 54.2 b) EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om att beordra att livsmedel
återkallas, dras tillbaka från
marknaden och/eller destrueras.

Art. 54.2 c) EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om tillstånd till att livsmedel
används för andra ändamål än dem
som de ursprungligen var avsedda
för.

Art. 54.2 d) EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om att tillfälligt avbryta
driften av eller stänga hela eller delar
av det berörda företaget under en
lämplig tidsperiod.

Art. 54.2 e) EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om åtgärder som avses i
artikel 19 i EG -förordning 882/2004
för sändningar från tredjeländer.

Art. 54.2 g) EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om andra åtgärder som den
behöriga myndigheten anser vara

Art. 54.2 h) EG-förordning
882/2004

Handläggare
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motiverade.
Besluta om rättelse på den felandes
bekostnad

26 § livsmedelslagen

Handläggare

Besluta om åtgärder som behövs för
att spåra smitta och undanröja risk
för smittspridning efter underrättelse
från smittskyddsläkaren om att smitta
sprids eller misstänks spridas genom
livsmedel.

25 § livsmedelslagen

Handläggare

KONTROLL AV INFÖRSEL AV LIVSMEDEL FRÅN TREDJELÄNDER
Lagrum
Besluta om omhändertagande av
livsmedel från tredjeländer som inte
överensstämmer med
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt besluta om att
a) Förordna om att livsmedlet
destrueras, blir föremål för särskild
behandling i enlighet med art. 20
eller återsänds utanför gemenskapen i
enlighet med art. 21 eller vidtagande
av andra lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan
släppts ut på marknaden, övervaka
det eller förordna om att livsmedlet
återkallas eller dras tillbaka från
marknaden innan någon av de åtgärder som anges i punkt a) vidtas.

Art. 19.1 EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om att omhänderta sändning i
avvaktan på destruktion eller vidta
andra lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda
människors hälsa.
Beträffande livsmedel av
ickeanimaliskt ursprung som är
föremål för strängare kontroller i
enlighet med art. 15.5 och som inte
kontrollerats eller hanterats i enlighet
med art. 17, se till att det återkallas
och omhändertas och att det därefter
antingen destrueras eller återsänds i
enlighet med art 21.

Art. 19.2 EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om att omhänderta en
sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande
efterlevnad m.m.

Art. 18 EG-förordning
882/2004

Handläggare
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AVGIFT
Lagrum
Besluta om inklassning av
livsmedelsföretag vilken ligger till
grund för årlig kontrollavgift

3-6 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av
livsmedel samt art. 27 EGförordning 882/2004

Handläggare

Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften

10 § förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel

Handläggare

Besluta om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.

11 § förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel samt
art. 28 EG-förordning
882/2004

Handläggare

Besluta om avgift för godkännande
och registrering.

13-14 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av
livsmedel samt art. 27 EGförordning 882/2004

Handläggare

Besluta om ersättning för
kontrollmyndighetens kostnader som
uppkommer till följd av åtgärder i
samband med omhändertagande av
vara enligt 24 § livsmedelslagen.

34 § livsmedelsförordningen

Handläggare

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING
OCH SKYLTNING
Besluta om att förelägga om uppstädning på plats utomhus där
allmänheten får färdas fritt (4 § lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning).

Handläggare

TOBAKSLAGEN
För den del av lagen där miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ha
tillsyn, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att
lagen ska följas (20 § tobakslagen).

Handläggare
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STRÅLSKYDDSLAGEN
Kräva in upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, samt
begära tillträde till den anläggning eller plats där solarieverksamhet
bedrivs för undersökningar och provtagning i den omfattning som
behövs. (Avser den del av strålskyddslagen där tillsynen övertagits av
miljö- och hälsoskyddsnämnden, 31 § strålskyddslagen).

Handläggare

Meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för
att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med
stöd av lagen ska efterlevas (32 § strålskyddslagen).

Handläggare

Besluta om att föreläggande eller förbud får förenas med vite upp till
och med 50 000 kr (34 § strålskyddslagen).

Handläggare

AVGIFTER FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN
Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt strålskyddslagen (16 a § strålskyddsförordningen).

Handläggare

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa
för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

Mh-Chef eller
handläggare

FÖRVALTNINGSLAGEN
Avvisa för sent inkommet överklagande (24 § förvaltningslagen).

Mh-Chef, Adm chef
eller Handläggare

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN,
OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN
Beslut att inte lämna ut handling eller ställa upp villkor för
handlingens utlämnande.

Mh-Chef, Adm chef

ORDNINGSLAGEN OCH LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Avge yttrande till polismyndigheten.

Handläggare

VITESLAGEN
Ansöka om utdömande av vite (6 § lagen om viten).

Handläggare
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ÖVRIGT
Allmän administration
Utse ombud att föra nämndens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.

MhN-ordf eller
MhN – vice ordf

Gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Mh-Chef
Adm chef

Beslut om att polisanmäla brott begångna av personal inom nämndens Mh-Chef
verksamhetsområde.
Adm chef

Ekonomiadministration
Beslut om ombudgetering inom verksamhet (två positioner i kontoplanen) under förutsättning av att verksamheten inte påverkas.

Mh-Chef
Adm chef

Beslut om ombudgetering mellan verksamheter (två positioner i
kontoplanen) under förutsättning av att verksamhetens inriktning inte
påverkas.

Mh-Chef
Adm chef

Reglering av skadestånd.

Mh-Chef
Adm chef

Utse besluts- och behörighetsattestanter (kompletterande beslut).

Mh-Chef
Adm chef

Personaladministration
Beslut om återbesättande av tjänst (exkl. förvaltningschefstjänst).

Mh-Chef
Adm chef

Ökning av sysselsättningsgrad inom tillgänglig personalbudget.

Mh-Chef
Adm chef

Tillsvidareanställning samt visstidsanställning av personal (exkl.
ledningsgrupptjänster) över en period om minst sex månader.
(Kortare tid räknas som verkställighetsbeslut).

Mh-Chef
Adm chef

Beslut om uppsägning av person som är tillsvidareanställd.

Mh-Chef
Adm chef

Beslut om avskedande av person som är tillsvidareanställd.

Mh-Chef
Adm chef

Försätta arbetstagare ur tjänstgöring eller avstänga från tjänstföring,
utfärda varning.

Mh-Chef
Adm chef

Upprätta yttrande till stadskontoret i frågor om garantipension.

Mh-Chef
Adm chef
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Tjänsteköpsavtal.

Mh-Chef
Adm chef

BRÅDSKANDE ÄRENDEN
Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas.

MhN-ordf

Anders Hansson
ankn 2724

Tjänsteskrivelse
2016-03-23
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Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport per mars 2016
Mhn 2016:1277

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapport per mars 2016.
Prognosen i rappmien pekar på ett överskott med ca 0,4 mkr.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per mars 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet
För mars 2016 pekar budgetresultatet på ett överskott med ca 0,4 mkr.
Personalkostnader visar ett överskott mot budget, i nuläget bedömt med ca 300
tia. Också kostnader för luftkvalitetskontroll visar en positiv budgetavvikelse
(36 tia"). Från 2015 års budget har miljömålsanslag förts över till årets budget
med ca 900 tkr avseende fiskevårdsåtgärder och 3 00 tkr avseende åtgärder mot
förorenad mark. För 2016 har miljömålsanslag även beviljats för projekten
Barnarpasjön, 750 tkr, och Lilla Nätaren, 90 tkr, samt får ytterligare åtgärder
mot förorenad mark, 200 tkr. Anslagen kommer så långt möjligt att förbrukas
under året.

Åtgärdsplan
Med stöd av en modell för behovsutredning som har tagits fram inom
Miljösamverkan f pågår ett arbete där fårvaltningen ser över resurserna för
verksamheten.
Från och med 2016 har medel tillfårts får att inrätta en ny tjänst för strategi,
samordning och stöd för kommunens arbete med kemikalier. Tjänsten som
kemikaliestrateg har annonserats ut.
F ör att upprätthålla budgeten är det angeläget att förvaltningen tar ut tillsynsavgifter.

Investeringar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen investerings budget.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress J uneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 86

~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-10 50

oo (vxl) 1Postadress (om inget annat anges) 551

89 Jönköping 1www.jonkoping.selmk
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Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra bams rättigheter enligt FN:s barnkonvention.
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