JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf
Göte Eek (M)
Leif Carlsson (M)
Rune Hultkvist (FP)
Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD) ordförande
Christina Karlsson (MP)
Rolf Wennerhag (S) 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson (S)
Johan Thorman (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)

Övriga närvarande

Jan Birgersson (M)
Carl-Gustaf Dybeck (M)
David Österberg (M)
Nils-Erik Emme (KD)
Albert Söderlind (FP)
Carl-Johan Stillström (C)
Ann-Sofie Orefjäll (S)
Anders Edgren (S)

1

Rolf Erlandsson, miljöchef, Staffan Welander, vik administrativ chef, Lennart Oldén
miljövårdsingenjör §§ 149-176 Monica Ryttman miljöinspektör § 177, Magnus
Nilsson miljöinspektör § 178-180, Henrik Larsson miljöinspektör, § 181-182, Eva
Göransson agenda 21-samordnare § 183

Utses att justera

Johan Thorman (S)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2013-12-13, kl.14.00

Underskrifter

Paragrafer 144-192

Sekreterare

Staffan Welander
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Johan Thorman (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2013-12-11

Datum för anslags uppsättande

2013-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Staffan Welander
Utdragsbestyrkande

2014-01-07

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

Innehåll

2

Sid.

§ 144 Informationsärenden ..................................................................................... 6
§ 145 Meddelanden – avslutade ärenden ................................................................ 7
§ 146 Meddelanden - handlingar för kännedom ..................................................... 8
§ 147 Anmälan om delegationsbeslut ..................................................................... 9
§ 148 Anmälningsärenden .................................................................................... 10
§ 149 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 8A inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun ........................... 11
§ 150 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 5B inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun ........................... 13
§ 151 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2 inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun ........................... 15
§ 152 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun ........................... 17
§ 153 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun ........................... 19
§ 154 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1 inom
fastigheten Hedenstorp 1:3 i Jönköpings kommun................................................ 21
§ 155 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västersjövägen 9 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 23
§ 156 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp 1:55 i Jönköpings kommun ............ 25
§ 157 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 158 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 29
§ 159 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 31
§ 160 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 33
§ 161 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 15 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 35
§ 162 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 37
§ 163 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 39
§ 164 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 41
§ 165 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 1 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 43
§ 166 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 45
§ 167 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 47
§ 168 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 49
§ 169 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 51
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 170 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 53
§ 171 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 55
§ 172 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun ........................... 57
§ 173 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 59
§ 174 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun ........................... 61
§ 175 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings
kommun ................................................................................................................. 63
§ 176 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd 2:22 i
Jönköpings kommun .............................................................................................. 65
§ 177 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för del av fastigheten
Bottnaryds Prästgård 1:182 i Bottnaryd, Jönköpings kommun ............................. 67
§ 178 Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Program för Jönköpings
kommuns landsbygder ........................................................................................... 69
§ 179 Yttrande till kommunstyrelsen över Neovas ansökan om
undersökningskoncession för Djäknaråsmossen ................................................... 70
§ 180 Yttrande till länsstyrelsen över Neovas ansökan om
undersökningskoncession för Djäknaråsmossen ................................................... 71
§ 181 Yttrande till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland gällande
flygskjutmålet Hammaren ..................................................................................... 72
§ 182 Miljökontorets förslag till beslut om försiktighetsmått med anledning av
Eolus Vind AB:s anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande uppförande av fyra
vindkraftverk inom fastigheterna Lilla Älgås 1:3 och Bottnaryds-Klerebo 1:1 i
Jönköpings kommun .............................................................................................. 74
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 183 Projekt Giftfri miljö .................................................................................... 83
§ 184 Kontrollplan för livsmedelsenheten 2014 ................................................... 84
§ 185 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret ................................................... 85
§ 186 Indexjustering av taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning av
animaliska biprodukter .......................................................................................... 86
§ 187 Arbetsmiljöplan för miljökontoret 2104 ..................................................... 87
§ 188 Internbudget 2014 för miljönämnden ......................................................... 88
§ 189 Förteckning över delegater ......................................................................... 89
§ 190 Genomförandeplan för ökad jämställdhet på miljökontoret 2014 ............. 90
§ 191 Internkontrollplan för miljökontoret 2014 .................................................. 91
§ 192 Återbesättning av tjänst som informatör..................................................... 92

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 144

Informationsärenden
Ledningen informerar
Ingen information gavs.

Politiken informerar
Miljöfika 10/12 Push Sverige – unga och miljö
Vårens miljöfikor inplanerade, ändrad starttid till kl 14.00
Vätterndagen 11/11
Insändare i Jönköpingsposten 9/12 angående ärende om mellanlagring på
Hagadeponin, ärendet behandlas i miljönämnden våren 2014
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§ 145

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2013-10-31--2013-11-25.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 146

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2013-10-30--2013-11-25.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 147

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 362-405
Enskilda avloppsärenden – Dal § 135-152
Livsmedelsärenden – Dli § 329-351
Miljöskyddsärenden – Dmi § 634-669
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 148

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2013-10-29--2013-11-25.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns
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§ 149

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 8A
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4974
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 70 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen
8A inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
–
Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 8A inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun innebärande byte

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

av fönster enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 8A inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun innebärande byte
av fönster enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Tony Sundhall, Rosenkvartsgatan 6, 554 47 Jönköping
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§ 150

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 5B
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4791
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 68 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen
5B inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-09
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Skrivelse från Kerstin och Lennart Rimfält daterad 2010-11-09
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 5B inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster, ytterdörr och
ventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Justerandes signatur
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Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 5B inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster, ytterdörr och
ventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Kerstin Rimfält, Aspgatan 18, 565 33 Mullsjö
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§ 151

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4790
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 67 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörrar på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Skrivelse från Bengt Granath daterad 2012-10-09
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ytterdörrar
enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ytterdörrar
enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Bengt Granath, Fortunagatan 32, 553 23 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 152

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4792
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 69 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-29
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ventiler
enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-04-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ventiler
enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Gösta Johansson, Carl Thunbergs väg 2, 553 11 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

19

§ 153

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4793
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 72 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11
inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörrar på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-30
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ytterdörrar enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ytterdörrar enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Ulf Bengtsson, Eastmansvägen 11, 113 62 Stockholm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 154

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1
inom fastigheten Hedenstorp 1:3 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4800
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 66 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1
inom fastigheten Hedenstorp 1:3.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-13
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-26
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1 inom fastigheten Hedenstorp 1:3 innebärande byte av fönster och ventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats,
Soundcon 2011-04-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1 inom fastigheten Hedenstorp 1:3 innebärande byte av fönster och ventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats,
Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Anita Lindahl, Västersjövägen 1, 555 94 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

§ 155

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västersjövägen 9 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4900
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 71 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 9
inom fastigheten Hedenstorp 1:3.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerreducerande åtgärder på bostadshus med adressen Västersjövägen
9.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-12-04
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 9 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 9 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Richard Eng, Västersjövägen 16, 555 94 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

25

§ 156

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp 1:55 i Jönköpings
kommun
Mn 2011-4801
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 16 oktober 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 64 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Hedenstorp 50
inom fastigheten Hedenstorp 1:55.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-11
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-04

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp
1:55 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

26

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp
1:55 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Mats Blomberg, Hedenstorp 50, 555 94 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11
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§ 157

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4730
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 74 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-26
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Protokollsanteckning
Berne Lorefors (KD) lämnade följande anteckning till protokollet:
Jag anser att det varit rimligt att vidta vissa åtgärder med hänsyn till byggnadens
värde och åtgärdernas effekt och värde.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Lena Johansson, Igelkottsvägen 33, 553 07 Jönköping

Justerandes signatur
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§ 158

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4731

Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 75 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 3 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Emma Emilsson daterat 2012-05-02
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
innebärande byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt
åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats,
Soundcon 2011-03-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten med instämmande av oppositionen yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att åtgärder vidtas också på väggarna då
ljudnivån bedöms minska med ytterligare 3 dBA.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
innebärande byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler samt åtgärder på
ytterväggar enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid
Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Emma Emilsson, Björngatan 29 A, 553 37 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4784
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 76 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 5 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-08-15
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster och ytterdörr enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering
av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten med instämmande av oppositionen yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att åtgärder vidtas också på väggarna då
ljudnivån bedöms minska med ytterligare 3 dBA.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på ytterväggar enligt åtgärdsförslag
i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-03-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Henrik Grännö, Presidentgatan 4, 553 38 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4785
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 77 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 7 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler samt vidta åtgärder på taket på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-25
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7 inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:6 innebärande byte av fönster, ytterdörr
och ventiler samt åtgärder på taket enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Justerandes signatur
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– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7 inom
fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:6 innebärande byte av fönster, ytterdörr
och ventiler samt åtgärder på taket enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Kai Jaenson, Kungsgatan 9 D, 553 31 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 15 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4786
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 64 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 15 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2012-03-06
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 15 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 15 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-06, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Morgan Wackt, Bersågränd 4, 121 31 Enskededalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

36

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

37

§ 162
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4787
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 81 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 17 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-08-11
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster, ytterdörrar och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rap-

Justerandes signatur
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porten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 201103-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster, ytterdörrar och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 201103-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Ann Marie Thulin, Hägnevägen 18, 561 35 Huskvarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4889
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 78 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6.
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6.
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Erkki Niiranen, Tormenåsgatan 28, 561 41 Huskvarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4890
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det bordlagts vid miljönämndens
sammanträde den 13 november 2013.
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 79 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 11 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB och av Jan Wennerberg,
husägare, till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde i beslut daterat 2013-04-08
miljönämndens beslut och visade ärendet åter till miljönämnden för förnyad
prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att vidta
bullerbegränsande åtgärder på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-10
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jan Wennerberg dataerat 2012-04-27
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6.
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Jan Wennerberg, Humlegården 3, 553 38 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 1 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4725
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 73 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 1 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 1 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 1 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Ann Gunnarsson, Erik Dahlbergsgatan 7A, 553 37 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4891
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 13 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på ytterväggarna på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-07
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Svar från ny nyttjanderättshavare daterat 2011-11-06
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på ytterväggar enligt åtgärdsförslag
i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-03-10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på ytterväggar enligt åtgärdsförslag
i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Nina Younan, Gillesgatan 1 A, 554 54 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4892
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 19 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
två fönster på övervåningen samt ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-08
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 innebärande byte av två fönster på
övervåning samt ytterdörr. Fönster och ytterdörren ska ha den ljudisolerande
förmåga som framgår av rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-03-11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 innebärande byte av två fönster på
övervåning samt ytterdörr. Fönster och ytterdörren ska ha den ljudisolerande
förmåga som framgår av rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-03-11.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Gunnar Ljungblad, Västra Skogsstigen 19, 555 94 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-11

49

§ 168
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4893
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 83 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-01
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
– Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
– Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Patrik Helmbring, Västra Skogsstigen 21, 555 94 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4895
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 23 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-07
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 201103-11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 201103-11.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Bengt-Olof Wiksten, Västra Skogsstigen 23, 555 94 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 170
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4896
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 25 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på ytterväggar på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-04
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-24
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på ytterväggar enligt åtgärdsförslag
i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-03-11.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande
byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på ytterväggar enligt åtgärdsförslag
i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-03-11.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Bo Gustafsson, Hallmansvägen 43 lgh 1101, 554 48 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4897
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 27 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-29
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-03
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-24
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommuninnebärande
byte av fönster och ytterdörr enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering
av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommuninnebärande
byte av fönster och ytterdörr enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering
av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Mai Isakson, Mogatan 41, 564 35 Bankeryd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4912
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 29 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler.
Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköping innebärande byte av
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-11.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköping innebärande byte av
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-11.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Peter Ljungqvist, Skogsdalsgatan 2, 564 35 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4898
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 88 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 33 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 33.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-25
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
– Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
– Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Ulla Axelsson, Polyngatan 3, 553 24 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4794
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 37 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-26
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-26
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommuninnebärande
byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 201104-15.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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–
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Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommuninnebärande
byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 201104-15.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Carola Karlsson, Hovslagaregatan 4, 566 31 Habo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4902
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 39 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 39.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-13
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-16, mål nr M 3163-08.

Protokollsanteckning
Berne Lorefors (KD) lämnade följande anteckning till protokollet:
Jag anser att det varit rimligt att vidta vissa åtgärder med hänsyn till byggnadens
värde och åtgärdernas effekt och värde.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Kent Appelberg, Flaskebo 3, 564 91 Bankeryd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd 2:22 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4796
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra
bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är
utsatta för vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 80 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd
2:22.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörrar samt vidta åtgärder på yttertak på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-13
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-06
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-05-16
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-02
Förvaltningens förslag
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd 2:22 innebärande
byte av fönster och ytterdörrar samt åtgärder på yttertak enligt åtgärdsförslag i
rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-05-16.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
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Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd 2:22 innebärande
byte av fönster och ytterdörrar samt åtgärder på yttertak enligt åtgärdsförslag i
rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-05-16.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-16, mål nr M 3163-08.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Höglunds blommor AB, Klämmestorpsvägen 35, 555 94 Jönköping
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§ 177
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för del av
fastigheten Bottnaryds Prästgård 1:182 i Bottnaryd, Jönköpings
kommun
Mn 2013-4259
Sammanfattning
Bottnaryds Bostads AB önskar ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra
ett flerbostadshus i form av ett radhus med sex lägenheter söder om
Stationsvägen. Övriga delar av planområdet är en anpassning till befintliga
förhållanden. Byggnationen skulle innebära förtätning i linje med
utbyggnadsstrategin och Ålborgsåtagandena.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-29
Samrådshandlingar se hemsidan för Jönköpings kommun under ”Pågående
detaljplanarbete”
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder inom fastigheten
Bottnaryds Prästgård 1:182, Jönköpings kommun:
– Dagvatten i form av takvatten bör omhändetas lokalt inom den egna
fastigheten, lämpligtvis genom stuprör med utkastare för vidare infiltration i
gräsytan.
– Övrigt dagvatten bör så långt som möjligt fördröjas inom den egna fastigheten
innan det avleds till befintligt dagvattensystem i Stationsvägen.
– Vid ny- /ombyggnation av befintlig parkeringsplats bör utloppet till recipient
förbättras med exempelvis infiltrationsmagasin.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder inom fastigheten
Bottnaryds Prästgård 1:182, Jönköpings kommun:
– Dagvatten i form av takvatten bör omhändetas lokalt inom den egna
fastigheten, lämpligtvis genom stuprör med utkastare för vidare infiltration i
gräsytan.
– Övrigt dagvatten bör så långt som möjligt fördröjas inom den egna fastigheten
innan det avleds till befintligt dagvattensystem i Stationsvägen.
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Vid ny- /ombyggnation av befintlig parkeringsplats bör utloppet till recipient
förbättras med exempelvis infiltrationsmagasin.

Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden
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§ 178

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Program för
Jönköpings kommuns landsbygder
Mn 2013-3608
Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till Program för Jönköpings kommuns
landsbygder. Programmet har skickats på remiss till alla kommunala nämnder.
Beslutsunderlag
Remiss för Program för Jönköpings kommuns landsbygder daterad 2013-09-10
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-25
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden ställer sig positiv till föreslaget program.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden ställer sig positiv till föreslaget program.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 179

Yttrande till kommunstyrelsen över Neovas ansökan om
undersökningskoncession för Djäknaråsmossen
Mn 2013-4467
Sammanfattning
Neova AB söker undersökningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter för Djäknaråsmossen inom fastigheten Sjöhult 2:3 i Jönköpings
kommun. Kommunstyrelsen har lämnat ärendet för yttrande till miljönämnden.
Beslutsunderlag
Ansökan om undersökningskoncession inkommen 2013-10-30
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-27
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden anser att undersökningar enligt ansökan inte bör medföra några
betydande konsekvenser ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och att ansökan
därför kan tillstyrkas
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten med instämmande av oppositionen yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att miljönämnden anser att
undersökningarna bör göras utanför häckningsperioden.
Miljönämndens beslut
–

Miljönämnden anser att undersökningarna bör göras utanför
häckningsperioden.

–

I övrigt anser miljönämnden att undersökningar enligt ansökan inte bör
medföra några betydande konsekvenser ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
och att ansökan därför kan tillstyrkas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 180

Yttrande till länsstyrelsen över Neovas ansökan om
undersökningskoncession för Djäknaråsmossen
Mn 2013-4445
Sammanfattning
Neova AB söker undersökningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter för Djäknaråsmossen inom fastigheten Sjöhult 2:3 i Jönköpings
kommun. Länsstyrelsen har lämnat ansökan för yttrande till miljönämnden
Beslutsunderlag
Ansökan om undersökningskoncession inkommen 2013-10-30
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-26
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden anser att undersökningar enligt ansökan inte bör medföra några
betydande konsekvenser ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och att ansökan
därför kan tillstyrkas.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten med instämmande av oppositionen yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att miljönämnden anser att
undersökningarna bör göras utanför häckningsperioden.
Miljönämndens beslut
–

Miljönämnden anser att undersökningarna bör göras utanför
häckningsperioden.

–

I övrigt anser miljönämnden att undersökningar enligt ansökan inte bör
medföra några betydande konsekvenser ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
och att ansökan därför kan tillstyrkas.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköping
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§ 181

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland gällande
flygskjutmålet Hammaren
Mn 2011-2615
Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland har till miljönämnden inkommit
med Länsstyrelsen i Västra Götaland läns yttrande över Försvarsmaktens ansökan
om ändring av tillståndet för flygskjutmålet Hammaren för kommunicering.
Miljönämndens synpunkter gällande tillståndsansökan för flygskjutmålet
Hammaren framgår av nämndens tidigare yttrande 2013-06-17. Länsstyrelsen i
Västra Götaland läns yttrande föranleder inte till något annat ställningstagande
och miljökontoret föreslår därmed till miljönämnden att avstå från att yttra sig i
detta ärende.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljöprövningsdelegationen, daterad 2013-11-20
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-29
Förvaltningens förslag
– Att miljönämnden vidhåller sina synpunkter som framfördes i yttrande 201306-17. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns yttrande föranleder inte till något
annat ställningstagande, därav avstår nämnden att yttra sig i detta ärende.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med den
ändringen att formuleringen ”därav avstår nämnden att yttra sig i ärendet ” utgår.
Miljönämndens beslut
– Att miljönämnden vidhåller sina synpunkter som framfördes i yttrande 201306-17. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns yttrande föranleder inte till något
annat ställningstagande.
Protokollsanteckning
Christina Karlsson (MP) lämnade följande anteckning till protokollet:
Miljöpartiet säger nej till utökade skjutningar i Vättern och anser att övningarna
istället bör ske med hjälp av andra, mer miljövänliga alternativ, som exempelvis
simulatorer.
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Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöprövningsdelegationen, 403 40
Göteborg samt miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 182

Miljökontorets förslag till beslut om försiktighetsmått med anledning
av Eolus Vind AB:s anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande
uppförande av fyra vindkraftverk inom fastigheterna Lilla Älgås 1:3
och Bottnaryds-Klerebo 1:1 i Jönköpings kommun
Mn 2011-3083
Sammanfattning
Under 2011 inkom Eolus Vind AB med en anmälan om miljöfarlig verksamhet
avseende uppförande av fyra vindkraftverk inom fastigheterna Lilla Älgås 1:3 (tre
verk) samt Bottnaryds-Klerebo 1:1 (ett verk) i Jönköpings kommun.
Etableringsområdet ligger på en bergshöjd i anslutning till riksväg 40, ungefär två
mil väster om Jönköpings stad. Höjden är benämnd som Gunillaberg och består
främst av produktionsskog där vissa delar redan är föryngringsytor. Verkens
totalhöjd kommer max att uppgå till 150 meter och den maximala uteffekten
kommer att vara 3 MW.
Miljökontoret gör sammanfattningsvis bedömningen att verksamheten är
godtagbar enligt miljöbalken om föreskrivna försiktighetsmått iakttas och
verksamheten i övrigt bedrivs så som har beskrivits i anmälan och kompletteringar
i ärendet.
Beslutsunderlag
Anmälan om miljöfarlig verksamhet, daterad 2011-09-07
Svar på remiss från Tranemo kommun, daterad 2011-10-10
Yttrande över miljöanmälan från Ulricehamns kommun, daterad 2011-10-25
Yttrande från länsstyrelsen, daterad 2011-10-26
Yttrande Teracom, daterad 2011-11-10
Yttrande Quadracom, daterad 2011-11-11
Komplettering Eolus Vind AB, daterad 2011-11-16
Föreläggande om kompletteringar Dmi § 56, daterad 2012-02-02
Kompletteringar från Eolus Vind AB, daterad 2012-06-11
Fåglar och naturvärdesrapport, daterad 2012-08-27
Resultat från särskild utredning etapp 1, daterad 2012-09-14
Fladdermusrapport, daterad 2012-09-27
E-post – ny placering av verk 3, daterad 2012-10-04
Svar från Kulturmiljöenheten ang. reviderad placering, daterad 2012-11-12
Begäran om kompletteringar, daterad 2013-03-08
Komplettering från Eolus, daterad 2013-04-22
Resultat från särskilt utredning etapp 2, daterad 2013-08-15
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-27
Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag
– Eolus Vind AB, org.nr. 556389-3956 inom fastigheterna Lilla Älgås 1:3 och
Bottnaryds-Klerebo 1:1 i Jönköpings kommun föreläggs att iaktta följande
försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:
Allmänt
1. Om inget annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten
bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits och i övrigt åtagits i
anmälan.
2. Om vindkraftverkens positioner och dragning av nya vägar ändras i
förhållande till vad som angetts i anmälan ska samråd ske med
tillsynsmyndigheten innan dessa delar av anläggningsarbeten påbörjas.
3. Om verksamhetsutövaren avser att uppföra andra vindkraftverk än de verk
som angivits i anmälan ska verksamhetsutövaren, innan anläggandet av
fundament påbörjas, ge in beräkningar till tillsynsmyndigheten som visar
att riktvärdet för buller och skugga innehålls enligt försiktighetsmått punkt
9 och 10.
4. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när vindkraftverk
är på plats och testkörning påbörjas. Då ska verkens exakta koordinater
också redovisas.
Forn- och kulturlämningar
5.

I enlighet med Kulturmiljöenhetens skrivelse 2013-08-15 ska vägen till
verket dras mer åt sydväst så att lämningarna inte onödigtvis skadas.
Utmärkning i fält ska ske av arkeolog.

Skydd av växt- och djurliv samt hydrologi
6.

Anläggningsarbeten såsom anläggande av vägar, fundament,
uppställningsplatser eller ledningsdragning ska ske på ett sådant sätt att
miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Om bon, spelplatser eller
växtplatser för hotade arter enligt rödlistan1) eller arter som förtecknas med
B, N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) påträffas under
anläggning av vägar eller uppställningsplatser ska arbetet omedelbart
avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. Samråd ska ske med
tillsynsmyndigheten innan arbetet får återupptas.
1)
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Med hotade arter enligt rödlistan avses akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar
(VU) enligt den svenska rödlistan utgiven av ArtDatabanken, SLU.
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Transporter
7.

Åtgärder ska vid behov vidtas för att förhindra damning från
transportvägar, upplagsplatser och övrig verksamhet.

Återställning efter anläggningsarbeten
8.

Verksamhetsutövaren ska senast ett år efter det att anläggningsarbetena är
slutförda återställa temporärt utnyttjade markytor till omgivande
naturmiljö, om inte annat avtalats med berörda markägare.

Buller
9.

Det samverkande bullret från vindkraftsanläggningen ska begränsas så att
den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 40 dB(A) utomhus vid
bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de
bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna och om detta inte är
möjligt ska närfältsmätning med beräkning genomföras. Kontroll ska ske
inom 12 månader efter det att första vindkraftverket har tagits i drift eller
den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Fortsatt kontroll ska ske
om verksamheten eller dess omgivning förändras på ett sådant sätt som kan
medföra ökade bullernivåer.
Om det angivna bullervärdet överskrids ska bolaget inom en månad till
tillsynsmyndigheten anmäla orsak till överskridandet samt ange vilka
åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som bolaget avser att vidta så att
värdena enligt ovanstående kan innehållas.

Skuggor
10. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till
högst 8 timmar per kalenderår och högst 30 minuter per enskilt dygn, mätt
vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas
befintlig uteplats eller, om sådan saknas, ett område om minst 5 meter intill
respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Om de angivna
skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling ske vid de
vindkraftverk som medverkar till skuggeffekterna.
Hinderbelysning
11. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som
gällande bestämmelser anger.
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Isbildning
12. Om obalans i vindkraftverkens rotorblad uppstår på grund av isbildning
som kan leda till säkerhetsrisk och/eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön, ska de berörda vindkraftverken stoppas.

Kemikalier och avfall
13. Hantering av olja och andra kemikalier samt tankning av fordon och
maskiner, får endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för
att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning ska
finnas i maskiner och i anslutning till tankplats.
14. Farligt avfall som uppstår inom verksamheten får ej lagras inom området
utan ska transporteras till godkänd anläggning för omhändertagande av
sådant avfall.
Haveri och driftstörning
15. Vid driftstörning eller liknande som kan leda till olägenhet för människors
hälsa eller miljön ska verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till
tillsynsmyndigheten. Skriftlig driftstörningsrapport ska sedan inlämnas till
tillsynsmyndigheten snarast möjligt, dock senast en månad efter det att
driftstörningen är avhjälpt.
Kontroll
16. För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll där
verksamhetens miljöpåverkan följs upp och som möjliggör en bedömning
om försiktighetsmåtten följs. Rutinerna ska omfatta både anläggnings- och
driftsfas. I rutinerna ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder
anges. Bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll ska inarbetas i rutinerna. Rutiner för kontroll av föreskrivna
försiktighetsmått ska skickas till tillsynsmyndigheten senast tre månader
innan anläggningsarbetena påbörjas.
Avslutning av verksamhet
17. Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål anmäla eventuella planer på att
hela eller delar av verksamheten tas ur drift. Verksamhetsutövaren ska
vidare lämna in en åtgärds- och tidsplan för avveckling av verksamheten
som innehåller en beskrivning av hur avveckling, demontering och
återställning av platsen ska ske samt hur eventuella kemikalier och farligt
avfall tas omhand på ett sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
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Senast två år efter att vindkraftverk tas ur drift ska vindkraftverk med
tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger
annat.
Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivs
under en sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har
påbörjats.
Beslutet (punkt 1-17) fattas med stöd av 26 kap. 9, 19, 21, 22 §§ miljöbalken
(1998:808) och 2 kap. 2, 3 §§ samma balk samt 27 § förordning (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att hänsyn ska tas till eventuell förekomst av rödlistade fågelarter.
Christina Karlsson (MP) yrkar på återremiss på grund av oklarheter i
Kungsörnens och Smålommens utbredning/rörelser i området.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer först proposition på yrkandet om återremiss
och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Susanne Wisméns yrkande
innebärande att ärendet ska avgöras idag är huvudförslag. Ja-röst för bifall till
Susanne Wisméns yrkande. Nej-röst för Christina Karlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Susanne Wisméns yrkande mot 3 nej-röster för Christina
Karlssons yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.

(M)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(KD)
(MP)
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Ledamöter
Bert-Åke Näslund 1:e vice ordf.
Göte Eek
Leif Carlsson
Rune Hultkvist
Berne Lorefors
Susanne Wismén ordf.
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X
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X
X
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Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson
Johan Thorman
Elisabeth Fransson-Malm
Summa

X
X
X
X
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Därefter ställer ordföranden proposition på Susannes Wisméns yrkande och finner
att miljönämnden beslutar i enlighet med detta.

Miljönämndens beslut
– Eolus Vind AB, org.nr. 556389-3956 inom fastigheterna Lilla Älgås 1:3 och
Bottnaryds-Klerebo 1:1 i Jönköpings kommun föreläggs att iaktta följande
försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:
Allmänt
1. Om inget annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som angivits och i övrigt åtagits i anmälan.
2. Om vindkraftverkens positioner och dragning av nya vägar ändras i förhållande
till vad som angetts i anmälan ska samråd ske med tillsynsmyndigheten innan
dessa delar av anläggningsarbeten påbörjas.
3. Om verksamhetsutövaren avser att uppföra andra vindkraftverk än de verk som
angivits i anmälan ska verksamhetsutövaren, innan anläggandet av fundament
påbörjas, ge in beräkningar till tillsynsmyndigheten som visar att riktvärdet för
buller och skugga innehålls enligt försiktighetsmått punkt 9 och 10.
4. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när vindkraftverk är på
plats och testkörning påbörjas. Då ska verkens exakta koordinater också
redovisas.
Forn- och kulturlämningar
5. I enlighet med Kulturmiljöenhetens skrivelse 2013-08-15 ska vägen till verket
dras mer åt sydväst så att lämningarna inte onödigtvis skadas. Utmärkning i fält
ska ske av arkeolog.
Skydd av växt- och djurliv samt hydrologi
6. Anläggningsarbeten såsom anläggande av vägar, fundament, uppställningsplatser
eller ledningsdragning ska ske på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt. Om bon, spelplatser eller växtplatser för hotade arter enligt rödlistan,1)
eller arter som förtecknas med B, N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen
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(2007:845) påträffas under anläggning av vägar eller uppställningsplatser ska
arbetet omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. Samråd ska ske
med tillsynsmyndigheten innan arbetet får återupptas.
Hänsyn ska tas till eventuell förekomst av rödlistade fågelarter.
1) Med hotade arter enligt rödlistan avses akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och
sårbar (VU) enligt den svenska rödlistan utgiven av ArtDatabanken, SLU.

Transporter
7. Åtgärder ska vid behov vidtas för att förhindra damning från transportvägar,
upplagsplatser och övrig verksamhet.
Återställning efter anläggningsarbeten
8. Verksamhetsutövaren ska senast ett år efter det att anläggningsarbetena är
slutförda återställa temporärt utnyttjade markytor till omgivande naturmiljö, om
inte annat avtalats med berörda markägare.
Buller
9. Det samverkande bullret från vindkraftsanläggningen ska begränsas så att den
ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 40 dB(A) utomhus vid bostadshus.
Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas
få de högsta ljudnivåerna och om detta inte är möjligt ska närfältsmätning med
beräkning genomföras. Kontroll ska ske inom 12 månader efter det att första
vindkraftverket har tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten
bestämmer. Fortsatt kontroll ska ske om verksamheten eller dess omgivning
förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer.
Om det angivna bullervärdet överskrids ska bolaget inom en månad till
tillsynsmyndigheten anmäla orsak till överskridandet samt ange vilka åtgärder
som vidtagits och vilka åtgärder som bolaget avser att vidta så att värdena enligt
ovanstående kan innehållas.
Skuggor
10. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst 8
timmar per kalenderår och högst 30 minuter per enskilt dygn, mätt vid
störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintlig
uteplats eller, om sådan saknas, ett område om minst 5 meter intill respektive
bostadshus i husets alla vädersträck. Om de angivna skuggvärdena överskrids ska
automatisk skuggurkoppling ske vid de vindkraftverk som medverkar till
skuggeffekterna.
Hinderbelysning
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11. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som gällande
bestämmelser anger.
Isbildning
12. Om obalans i vindkraftverkens rotorblad uppstår på grund av isbildning som kan
leda till säkerhetsrisk och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska de
berörda vindkraftverken stoppas.
Kemikalier och avfall
13. Hantering av olja och andra kemikalier samt tankning av fordon och maskiner, får
endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för att förhindra
förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och
i anslutning till tankplats.
14. Farligt avfall som uppstår inom verksamheten får ej lagras inom området utan ska
transporteras till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall.
Haveri och driftstörning
15. Vid driftstörning eller liknande som kan leda till olägenhet för människors hälsa
eller miljön ska verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till
tillsynsmyndigheten. Skriftlig driftstörningsrapport ska sedan inlämnas till
tillsynsmyndigheten snarast möjligt, dock senast en månad efter det att
driftstörningen är avhjälpt.
Kontroll
16. För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll där verksamhetens
miljöpåverkan följs upp och som möjliggör en bedömning om försiktighetsmåtten
följs. Rutinerna ska omfatta både anläggnings- och driftsfas. I rutinerna ska
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Bestämmelserna i
förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska inarbetas i
rutinerna. Rutiner för kontroll av föreskrivna försiktighetsmått ska skickas till
tillsynsmyndigheten senast tre månader innan anläggningsarbetena påbörjas.
Avslutning av verksamhet
17. Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål anmäla eventuella planer på att hela eller
delar av verksamheten tas ur drift. Verksamhetsutövaren ska vidare lämna in en
åtgärds- och tidsplan för avveckling av verksamheten som innehåller en
beskrivning av hur avveckling, demontering och återställning av platsen ska ske
samt hur eventuella kemikalier och farligt avfall tas omhand på ett sätt i enlighet
med gällande lagstiftning.
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Senast två år efter att vindkraftverk tas ur drift ska vindkraftverk med tillhörande
utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger annat.
Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivs under en
sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har påbörjats.
Beslutet (punkt 1-17) fattas med stöd av 26 kap. 9, 19, 21, 22 §§ miljöbalken
(1998:808) och 2 kap. 2, 3 §§ samma balk samt 27 § förordning (SFS 1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Reservationer
Christina Karlsson (MP), Bert-Åke Näslund (M) samt Leif Carlsson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Christina Karlssons yrkande om
återremiss.

Beslut samt besvärshänvisning expedieras till: Eolus Vind AB, Box 95, 281 21
Hässleholm
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§ 183

Projekt Giftfri miljö
Mn 2013-4517
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges beslut till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20142016 med budget för 2014 berör skrivningen rubricerad Särskilda satsningar inom
kemikalieområdet denna tjänsteskrivelse.
Vi har därför tagit fram en projektplan för arbetet, se bilaga, och nästa steg är hitta
en person som kan vara projektledare för projektet.
Beslutsunderlag
Kemikaliekonferensen i Jönköping 2013-06-05, se den i efterhand på
http://mcenter.solidtango.com/embed/xafx6y6tmx?auto_play=false&seek=0 (del
1) och http://mcenter.solidtango.com/embed/r463gtz2yp?auto_play=false&seek=0
(del 2)
Kommunfullmäktigebeslut 2013-10-31
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-12-01, med bilaga daterad 2013-1128
Förvaltningens förslag
Miljönämnden beslutar att
– Godkänna projektplanen för Projekt Giftfri miljö
– Anställa en projektledare på cirka två år för att leda arbetet enligt
projektplanen

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att
– Godkänna projektplanen för Projekt Giftfri miljö
– Anställa en projektledare på cirka två år för att leda arbetet enligt
projektplanen
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet (Ann-Mari Nilsson), Utbildningsförvaltningen
Tekniska kontoret, Stadskontoret (upphandlingsenheten)
Fritid Jönköping, Kultur Jönköping, Socialförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Kontrollplan för livsmedelsenheten 2014
Mn 2013-4623
Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat ett förslag till kontrollplan för livsmedelsenheten
under 2014.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-29.
Kontrollplan för livsmedelsenheten 2014
Förvaltningens förslag
– Kontrollplan för livsmedelsenheten 2014, godkännes

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Kontrollplan för livsmedelsenheten 2014, godkännes
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§ 185

Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret
Mn 2013-4535
Sammanfattning
Miljökontoret har utarbetat verksamhetsplan 2014.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-11-28
Verksamhetsplan 2014
Förvaltningens förslag
Miljönämnden godkänner verksamhetsplan för 2014.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden godkänner verksamhetsplan för 2014.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomiavdelning
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§ 186

Indexjustering av taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning av
animaliska biprodukter
Mn 2013-4579
Sammanfattning
Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom
privat sektor (AKI) (totalindex) räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret.
När taxan infördes med start 2011-02-01 sattes samma timavgift som för
miljöbalkstaxan (834 kr). Någon indexjustering har inte gjorts för 2013,vilket
gjorts för övriga taxor, varför det är aktuellt att öka taxan till den nivå
miljöbalkstaxan har.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-28
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att indexjustera taxa för offentlig kontroll gällande
nedgrävning av animaliska biprodukter efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från 834 kronor till 884 kronor.
– Den indexändrade taxan ska gälla fr o m 2014-01-01.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att indexjustera taxa för offentlig kontroll gällande
nedgrävning av animaliska biprodukter efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från 834 kronor till 884 kronor.
– Den indexändrade taxan ska gälla fr o m 2014-01-01.
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§ 187

Arbetsmiljöplan för miljökontoret 2104
Mn 2013-4565
Sammanfattning
Miljökontoret har utifrån genomförda undersökningar och uppföljningar
formulerat en plan för arbetsmiljöarbetet att gälla 2014.
Åtgärderna riktar sig mot ljudstörningar, temperatur i arbetsrum, lokalbehov och
samarbetssituationen inom kansliet.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2013-11-27
Arbetsmiljöplan för miljökontoret 2014
Riskbedömning och handlingsplan för 2014
Checklista vid skyddsrond/arbetsmiljörond november 2013
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden godkänner upprättad arbetsmiljöplan för miljökontoret 2014

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner upprättad arbetsmiljöplan för miljökontoret 2014
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§ 188

Internbudget 2014 för miljönämnden
Mn 2013-4504
Sammanfattning
Underlag till internbudget 2014 har översänts av stadskontorets ekonomiavdelning.
Förvaltningens förslag till internbudget 2014 skall behandlas av nämnden och
därefter återsändas till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-22
Internbudget 2014 MK
Personalplan för miljönämnden
Förvaltningens förslag
– Internbudget 2014 för miljönämnden godkänns.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Internbudget 2014 för miljönämnden godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomiavdelning
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§ 189

Förteckning över delegater
Mn 2013-4501
Sammanfattning
Delegationsordningen för miljönämnden i Jönköpings kommun innehåller en
förteckning över delegater som behöver revideras.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-11-22
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden delegerar beslutanderätten till namngivna personer i den
upprättade förteckningen i bilagan, i enlighet med gällande delegationsordning
med beteckningen Mn 2013-2334, miljönämnden 2013-06-05 § 82

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden delegerar beslutanderätten till namngivna personer i den
upprättade förteckningen i bilagan, i enlighet med gällande delegationsordning
med beteckningen Mn 2013-2334, miljönämnden 2013-06-05 § 82
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§ 190

Genomförandeplan för ökad jämställdhet på miljökontoret 2014
Mn 2013-4498
Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat ett förslag till genomförandeplan för ökad jämställdhet
på miljökontoret, 2014.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-26
Genomförandeplan för ökad jämställdhet på miljökontoret 2011-11-13
Förvaltningens förslag
–

Genomförandeplan för ökad jämställdhet på miljökontoret 2014 godkännes.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Genomförandeplan för ökad jämställdhet på miljökontoret 2014 godkännes.
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§ 191

Internkontrollplan för miljökontoret 2014
Mn 2013-4507
Sammanfattning
Miljökontorets interna kontrollplan för 2013 innehöll sex identifierade
granskningsområden som krävde förbättringsåtgärder.
Av dessa har ett utgått, ”kommungemensam kontrollpunkt Utanordning”.
Tidigare kontroll ”Öka självfinansieringsgraden”, ersätts med ett nytt ”Målsätt
självfinansieringsgraden”.
I övrigt föreslås föregående års granskningar finnas kvar även 2014 med vissa
modifieringar.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-29
Internkontrollplan bilaga 2014
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden godkänner upprättad intern kontrollplan för miljökontoret år
2014

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner upprättad intern kontrollplan för miljökontoret år
2014
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§ 192

Återbesättning av tjänst som informatör
Mn 2013-4621
Sammanfattning
Miljökontorets tjänst som informatör har blivit ledig och behöver återbesättas.
Behovet av tjänst finns som både arbetar med informations- och administrativa
uppgifter. Tjänstens detaljerade innehåll och organisatoriska placering inom
kontoret behöver utredas närmare. Det är önskvärt att tjänsten tillsätts så snart som
möjligt.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-29
Målkort för befintlig tjänst som informatör vid miljökontoret
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att återbesätta tjänst som informatör samt uppdrar åt
förvaltningschefen att besluta om tjänstens innehåll och organisatoriska
placering
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att återbesätta tjänst som informatör samt uppdrar åt
förvaltningschefen att besluta om tjänstens innehåll och organisatoriska
placering
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Ordföranden Susanne Wismén tackade ledamöterna i miljönämnden för det
gångna årets arbete.
2:e vice ordförande Rolf Wennerhag tackade ordföranden för ett gott arbete och
tillönskade henne och hennes familj en skön och god jul.
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