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§ 86

Informationsärenden
Presentation av nyanställda miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Luftvårdsförbundet 2015-08-28
VIP 2016-2018, överläggning med majoriteten 2015-09-01
Förenkla- helt enkelt, seminarium 2015-09-03
Miljösamverkan f2015-09-04
Tekniskt utskott 2015-09-09
Stadsodling, konferens i Växjö 2015-09-10-2015-09-11
Program för funktionshinderomsorg, seminarium 2015-09-16
Besök på miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun 2015-09-15
Månadens miljöutmaning
Kemikaliekonferensen 2015-09-30
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§ 87

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2015-08-05 2015-09-08.

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

Justerandes signatur
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§ 88

Meddelanden- handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en föiieckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-08-05-2015-09-08.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 89

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande fölteckningar över
delegationsbeslut
·
Administrativa ärenden- DAD § 012
Hälsoskyddsärenden- DAH §§ 249-367
Avloppsärenden

DAL§§ 108-126

Livsmedelsärenden

DLI §§ 144-177

Miljöskyddsärenden- DMI §§ 244-271
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsosl<.yddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 90

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna
anmälningsärenden 2015-08-05 2015-09-08.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkälll1s och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Redovisningen godkälll1s och läggs till handlingarna.

Justemodes signatur
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§ 91

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheterna Vingården 2, 3 och Rosenlund 3:1,
Jönköpings kommun
Mhn 2015: 2651--2653

Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har remitterat förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheterna Vingården2, 3 och Rosenlund 3:1, lönköpings kornrntm, för
yttrande. Planen omfattar ca l 600 kvm och medger ett flerbostadshus med ca 19
lägenheter. Förslaget omfattar hus med fyra våningar och ett garage med ca 14
parkeringsplatser i källarplan. Området ligger vid Ruskvarnavägen och
Satumusplan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteslaivelse 2015-09-08
Trafikbullerutredning 11208-13092700 av Soundcon 2013-09-27
Ljudboken- Kunskapsportalen, www.ljudlandskap.acoustics.nu
Samrådshandling med utredningar, lönköpings kommuns webbsida
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Gällande riktväJ:den för buller inomhus enligt Folkhälsomyndighetens
allmännaråd (2014:13) om buller inomhus, ska innehållas, dvs. 30 dBLAeq24h
och 45 dBLAFmax·
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader ska innehållas. Lägenhetema bör planeras
så att sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida, dvs.
45 dB L Aeq24h eller i alla fall 50 dB L Aeq24h·
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Miljö- och hälsoskyddskontoret inger en reviderad ijänsteskrivelse 2015-09-17
med följande förslag till miljö- och hälsoskyddsnärnnden:
- Gällande riktvärden for buller inomhus enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (2014:13) om buller inomhus, bör innehållas, dvs. 30 dBLAeq24h
och 45 dBLAFmax· Ljudnivån från trafikbuller inomhus, bör vara så låg som
möjligt för att :fi·ämja människors hälsa.
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör innehållas. Lägenheterna bör planeras
så att sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida, dvs.
45 dBLAeq24h eller i alla fall 50 dBLAeq24 h.

Justerandes signatur
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Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismcn (KD) yrkar att följande yttrande ska lämnas till
stads byggnadsnämnden:
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör följas. Lägenhetema bör planeras så att
sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Ljudnivån
från trafikbuller inomhus bör vara så låg som möjligt för att främja
människors hälsa.
RolfWennerhag (S) och Robert Andersson (SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för bostäder
inom fastighetema Vingården 2, 3 och Rosenlund 3: l, Jönköpings kommun, anför
miljö- och hälsoskyddsnämnden följande:
Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör följas. Lägenhetema bör planeras så att
sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Ljudnivån
fi:ån trafikbuller inomhus bör vara så låg som möjligt för att främja
människors hälsa.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnä1nnden
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§92

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Flora 5, Jönköpings kommun
Mhn 2015: 2672
Sammanfattning

stadsbyggnadskontoret har remitterat förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Flora 5, Jönk:öpings kommun, får yttrande. Planen omfattar en yta på
ca 708 kvm och ska medge ett flerbostadshus med 5 våningar med ca 13
lägenheter. Otmådet ligger vid Östra Storgatan och gränsar i öster mot Bomgatan.
I väster kommer huset att anslutas till befmtlig byggnad. I söder gränsar
fastigheten mot ett befmtligt bostadsområde.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-08
Trafikbullerutredning 11249-13112800 av Soundcon 2013-11-28
Ljudboken- Kunskapspmialen, W\vw.ljudlandskap.acoustics.nu
Samrådshandling med utredningar, Jönk:öpings kommuns webbsida
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Gällande riktvärden för buller inomhus enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (2014: 13) om buller inomhus ska innehållas, dvs. 30 dBL Aeqz4h
och 45 dBLAFmax·
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt fårordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader ska innehållas. Lägenheterna bör planeras
så att sovrummen i forsta hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida, dvs.
45 dB L Aeqz 4h eller i alla fall 50 dB L Aeq2411 .

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Miljö- och hälsoskyddskontoret inger en reviderad tjänsteskrivelse 2015-09-17
med följande förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden:
- Gällande riktvärden för buller inomhus enligt Folkhälsomyndighetens
allmännaråd (2014:13) om bullerinomhus bör innehållas, dvs. 30 dBLAeq2411
och 45 dBLAFmax· Ljudnivån fi·ån trafikbuller inomhus, bör vara så låg som
möjligt får att främja människors hälsa.
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt förordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör innehållas. Lägenheterna bör planeras
så att sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida, dvs.
45 dB L Aeq2 4h eller i alla fall 50 dB L Aeq24h·
Yrkande

Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att följande yttrande ska lämnas till
stadsbyggnadsnämnden:

Justerandes
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Gällande riktvärden for trafikbuller enligt förordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör foljas. Lägenhetema bör planeras så att
sovrummen i forsta hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Ljudnivån
från trafikbuller inomhus bör vara så låg som möjligt för att främja
människors hälsa.

RolfWennerhag (S) och Robert Andersson (SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för bostäder
inom fastigheten Flora 5, lönköpings kommun, anför miljö- och hälsoskyddsnämnden följande:
- Gällande riktvärden för trafikbuller enligt forordningen (20 15 :216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör foljas. Lägenhetema bör planeras så att
sovrummen i första hand placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Ljudnivån
från trafikbuller inomhus bör vara så låg som möjligt för att fi'ämja
människors hälsa.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signa!\Jr
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§ 93

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Ritaren 2, Jönköpings kommun
Mhn 2015: 2535
Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har remitterat förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Ritaren Jönköpings kommun, för yttrande. Planen ska medge fem
radhus med förråds byggnader. Husen ska vara i tre våningsplan med ett i
sutenängplan. Området ligger vid Dunkehalla ån och gränsaT i söder till
Högabergs gatan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-08
Samrådshandling med utredningar, Jönköpings kommuns webbsida
Förvaltningens förslag till milJö- och hälsoskyddsnämnden
Anmälan om marksanering med efterbehandlingsplan ska lämnas in i god tid
till miljö- och hälsoskyddsnämnden, innan sanering påbötjas.
- Bygglov får inte medges innan marksanering har utfötis enligt
efterbehandlingsplan.
- Inom vattenskyddsområde är det fårbjudet att ställa upp tanl(bilar, tankbilsläp
eller andra transpmibehållare som rymmer mer än 250 l och innehåller
petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg: Nänmden anser att man bör beakta konsekvenserna av framtida
ökade nederbördsmängder och minskningen av vattenupptagande ytor som
utbyggnaderna medför. Dessutom bör det utredas om nuvarande dammar i ån
klarar ökade vattenflöden och eventuella konsekvenser.
RolfWennerhag (S) och Robert Andersson (SD) instämmer i yrkandet.
Mil.iö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan får bostäder
inom fastigheten Ritaren2, Jönköpings kommun, anför miljö- och hälsoskyddsnämnden följande:
Anmälan om marksanering med efterbehandlingsplan ska lämnas in i god tid
till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sanering påbötjas.
- Bygglov får inte medges innan marksanering har utförts enligt
efterbehandlingsplan.

Justerandes signatur
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Inom vattenskyddsområde är det förbjudet att ställa upp tankbilar, tankbilsläp
eller anclTa transportbehållare som rymmer mer än 250 l och innehåller
petroleumproclukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen.
Nämnden anser att man bör beakta konsekvenserna av framtida ökade
nederbördsmängder och minskningen av vattenupptagande ytor som
utbyggnaderna medför. Dessutom bör det utredas om nuvarande dammar i ån
Idarar ökade vattenflöden och eventuella konsekvenser.

Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 94

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
bostäder inom fastigheten Runstaven 1, Jönköpings kommun
Mhn 2015: 2608
Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har remitterat fårslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheten Runstaven l, lönköpings kommun, för yttrande. Planen omfattar en
yta på ca l 665 kvm och ska medge flerbostadshus med 12 våningar och ca 38
lägenheter med garage. Området ligger i stadsdelen Dalvilc i lönköpings västra
delar.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-08
Samrådshandling med utredningar, lönköpings kommuns webbsida
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Inom vattenskyddsområde är det förbjudet att ställa upp tankbilar, tankbilsläp
eller andra transportbehållare som rymmer mer än 250 l och innehåller
petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne W ismen (KD) yrkar bifall till forvaltningens förslag med
följande tillägg: Nämnden anser att man bör beakta konsekvensema av fi'amtida
ökade nederbördsmängder och minskningen av vattenupptagande ytor som
utbyggnadema medför. Dessutom bör det utredas om nuvarande dammar i ån
klarar ökade vattenflöden och eventuella konsekvenser.
RolfWennerhag (S) och Robert Andersson (SD) instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till stadsbyggnadsnämnden över forslag till detaljplan för bostäder
inom fastigheten Runstaven l, lönköpings kommun, anfor miljö- och
hälsoskyddsnämnden följande:
- Inom vattenskyddsområde är det förbjudet att ställa upp tankbrlar, tankbilsläp
eller andra transportbehållare som rymmer mer än 250 l och innehåller
petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen.
- Nämnden anser att man bör beakta konsekvensema av fi·amtida ökade
nederbördsmängder och minskningen av vattenupptagande ytor som
utbyggnaderna medför. Dessutom bör det utredas om nuvarande dammar i ån
klarar ökade vattenflöden och eventuella konsekvenser.
Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden
Justerandes signatur
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§ 95

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
Östergötland avseende tillstånd för miljöfarlig verksamhet (sortergård)
inom fastigheten Ljungarum 2:3 i Jönköpings kommun
Mhn 2014: 1316
Sammanfattning
lönköpings kommun har genom tekniska kontoret ansökt om tillstånd enligt
miljöbalken för miljöfarlig verksamhet avseende s01tergård, melianlagring av
avfall och farligt avfall. Mi~jö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att
yttra sig i ärendet till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland.
Beslutsunderlag
Tillståndsansökan 2014-12-10
Komplettering till ansökan 2015-06-11
Miljö- och hälsoskyddskontorets tj änstesla·ivelse 2015-09-03
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter avseende Jönköpings
kommun, tekniska kontorets ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
(sortergård, mellanlagring av avfall och farligt avfall):
- Med hänsyn till närliggande bostäder är bullerbegränsande åtgärder av stor
vikt, dessa ska utföras med bästa möjliga teknik för största bullerbegränsande
effekt.
- Det bör övervägas om krav på 5 dB A lägre värde avseende ekvivalent ljudnivå
vid bostäder ska tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets rappOI16538Vägledning om industri- och annat verksamhctsbuller.
Trafikflödet bör f01tsatt kontrolleras for att avgöra om ytterligare åtgärder
behöver vidtas med anledning av ökad trafik på Värnamovägen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
S-gruppen vidhåller tidigare eget förslag i enlighet med s-gruppens och MPgruppens yrkande i miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-06-04, § 66:
"(S) och (MP) instämmer i motionens syfte om en annan och bättre miljöanpassad
placering än den tidigare föreslagna. Kommunfullmäktige bör berörd nämnd i
uppdrag att ta fram förslag på annan placering som bättre stämmer överens med
hänsyn till befolkningsutvecklingen centralt och västerut i kommunen. En
placering av en sortergård i västra delama av kommunen skapar en bättre
Justerandes signatur
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miljömässig nytta då transportema minimeras från det allt stön·e befolkningsunderlag som ska beröras. En ytterligare fördel är att undvika att ytterligare
belasta den redan håli trafikerade E4:an."
Buller från transpmier till och fi·ån anläggningen san1t från verksamheten kommer
att utgöra en ökad hälsorisk för de närboende på Råslätt och Lockebo. Hänsyn har
inte tagits till den ökande trafikmängden på Vämamovägen och Hellstorpsvägen
förbi Råslätt/Lockebo efter att vägstandarden gjorts bättre vilket gjmi bullerfrågan
än mer besvärande. Mellanlagring av avfall och farligt avfall kommer ständigt att
utgöra en risk för de närboende då avståndet till bostäder endast är ca 200 meter.
Denna verksamhet är att betrakta som en tung industriell verksamhet och bör
därför anvisas en lämpligare plats för att minska störningar.
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar att tilläggsfårslaget ska avslås.

Beslutsordning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upptar först till avgörande förvaltningens förslag,
varvid nämnden beslutar att bifalla fårslaget
Härefter upptar nämnden till avgörande Rolf Wennerhags (S) tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition om avslag respektive bifall p å tilläggsfårslaget
och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att avslå förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall på tilläggsförslaget.
Upprop fönärtas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Beti-ÅkeNäslund (M)
Carl-Gustaf Dybeck (M)
Per Johan Herland (M)
EmmaÖz(S)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S)
Roger Andersson (S)
Robeli Andersson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordfårande

Ja
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa
5
6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 5 ja-röster och 6 nej-röster
beslutat att bifalla tilläggsförslaget.
Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därmed beslutat följande yttrande till
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland avseende tillstånd för
miljöfarlig verksamhet (smiergård) inom fastigheten Ljungarum 2:3 i Jönköpings
kommun:
Med hänsyn till närliggande bostäder är bullerbegränsande åtgärder av stor
vikt, dessa ska utföras med bästa möjliga teknik för största bullerbegränsande
effekt.
Det bör övervägas om hav på 5 dBA lägre värde avseende ekvivalent ljudnivå
vid bostäder ska tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets rappo1i 6538Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.
Trafikflödet bör fo1isatt kontrolleras for att avgöra om ytterligare åtgärder
behöver vidtas med anledning av ökad trafik på Vämamovägen.
Förslag i enlighet med s-gruppens och MP-gruppens yrkande i miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2015-06-04, § 66, vidhålls (se bilaga): "(S) och
(MP) instämmer i motionens syfte om en annan och bättre miljöanpassad
placering än den tidigare föreslagna. Kommunfullmäktige bör ge berörd
nämnd i uppdrag att ta fram förslag på annan placering som bättre stämmer
överens med hänsyn till befolkningsutvecklingen centralt och västerut i
kommunen. En placering av en smiergård i västra delama av kommunen
skapar en bättre miljömässig nytta då transportema minimeras från det allt
stöne befolkningsunderlag som ska beröras. En ytterligare fördel är att
undvika att ytterligare belasta den redan hårt trafikerade E4:an."
Buller från transpmier till och från anläggningen samt från verksamheten
kommer att utgöra en ökad hälsorisk för de närboende på Råslätt och
Lockebo. Hänsynh~r inte tagits till den ökande trafikmängden på
Värnarnavägen och Hellstorpsvägen förbi Råslätt/Lockebo efter att
vägstandarden gjorts bättre vilket gjmi bullerfrågan än mer besvärande.
Mellanlagring av avfall och farligt avfall kommer ständigt att utgöra en risk
for de närboende då avståndet till bostäder endast är ca 200 meter. Denna
verksamhet är att betrakta som en tung industriell verksamhet och bör därför
anvisas en lämpligare plats for att minska störningar.
Reservation
Ledamöterna för KD, M och SD reserverar sig mot beslutet att bifalla
tilläggsförslaget.

Beslutet expedieras till:
Milj öprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

~;)()Ov
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-06-04

§ 66

Yttrande till Jkommunstyrelsen avseende motion om att ompröva
placering av sortergård
Mhn 2015:844
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ärende avseende motion om att ompröva
placeringen av den nya sortergården för yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-15
Yttrande över förslag till planprogram, daterad 2010-11-03
Yttrande över förslag till detaljplan, daterad 2012-04-04
Yttrande gällande bygglov, daterad2014-10-29
Tillståndsansökan, daterad 2014-12-1 O
Begäran om komplettering av tillståndsansökan, daterad 2015-03-09
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att motion "Ompröva placering av
sortergård" ska avslås med hänvisning till vad som framkommer i miljö- och
hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
På grund av jäv deltar inte Rolf Wennerhag (S) vid behandlingen av ärendet. I
hans ställe tjänstgör Elisabeth Kangas (S).

Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Johan Thonnan (S) för S-gruppen och MP-gruppen yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillstyrka motionen. Som motivering arrfårs följande. (S) och
(MP) instämmer i motionens syfte om en annan och bättre milj ö anpassad
placering än den tidigare föreslagna. Kommunfullmäktige bör ge berörd nämnd
i uppdrag att ta fram förslag på annan placering som bättre stämmer överens
med hänsyn till befolkningsutvecklingen centralt och västerut i kommunen.
En placering av en sortergård i västra delarna av kommunen skapar en bättre
miljömässig nytta då transporterna minimeras från det allt stöne
befollmingsunderlag som ska beröras. En ytterligare fördel är att undvika att
ytterligare belasta den redan hårt trafikerade E4:an.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden Susanne Wismen (KD) för allianspartierna motsätter sig Johan
Thormans (S) yrkande.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag respektive J ohan Thormans (S)
förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Johan Thmmans (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges enligt följande:

Ledamöter
Be1i-Åke Näslund (M)
Leif Carlsson (M)
Carl-GustafDybeck (M)
Rune Hultkvist (FP)
Elisabeth Kangas (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thmman (S)
Britt-Marie Gyllensvaan (MP)
Robert Andersson (SD)
Susanne Wismen (KD), ordforande

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa
6
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit
ordförandens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att
motionen "Ompröva placering av smiergård" ska avslås med härivisning till
vad som framkommer i miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse
2015-05-15.
Reservation
S-gruppen och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till fö1mån för Johan
Thmmans (S) yrkande.
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 96

Yttrande till tekniska nämnden över förslag tilllokala
avfallsföreskrifter och avfallsplan för Jönköpings kommun
Mlm 2015:2466

Sammanfattning
I vruje kommun ska det enligt 15 kap. miljöbalken finnas en renhållningsordning
som ska innehålla en avfallspla11 och föreskrifter om hantering av avfall i
kommunen. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och
om kornmunens åtgärder för att minska avfallets mängd och fru·lighet Innehållet i
en avfallsplan regleras av föreskrifter utgivna av Naturvårdsverket (NFS 2006:6).
Tekniska kontoret har gett miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att yttra sig
över förslag till nya lokala avfallsföreskrifter och ny avfallsplan för lönköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Remiss: Avfallsplan 2016-2019
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter:
Föreslagna lokala föreslaifter och avfallsplan uppfyller uppsatta krav i enlighet
med milj öbalken och dess föreskrifter som rör den kommunala·
avfallshanteringen.
Följande tillägg ochjusteringru· föreslås:
Lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun
- Lägg till under avsnittet 29 § Allmänna bestämmelser: Undantag enligt dessa
föreslaifter vad gäller 30 § pkt b, e och d, 31 §, 32 §, 33 §och 34 §är
tidsbegränsade i högst 5 år.
- Miljönämnden ersätts med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Sidorna numreras.

Avfallsplan 2016 2019
- Rubrik för Tabell 2. Bilaga 3 Avfallsanläggningar rättas enligt följande
"Tabell2. Avfallsanläggningru· med anmälningsplikt C- och icke
anmälningsplilctiga U-verksanilieter".
-De tillståndpliktiga anläggningru·na lönköpings Energi Biogas, Klämmestorps
återvinningsanläggning, Stena Recycling AB, Stena Recycling AB järn och
metall sa1nt Transportaktiebolaget AB i Jönköping som anges i Tabell2. Bilaga
3 A vfallsanläggningru· tas bort eftersom de återfinns i Tabell l. Anläggningru·
med tillståndsplikt A och B.
- Revidera Tabell2. Bilaga 4 Nedlagda deponier sid. 60 så att det tydligt
fra1ngår vilka deponier som ska genomgå en uppdaterad riskbedömning enligt
MIFO fas l och undersökningru· enligt MIFO fas 2 enligt Naturvårdsverkets
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metod för inventering av förorenade ormåden.
- Brun och ungdomars syn på avfall bör tas tillvara i kommande års
avfallsru·bete inom kommunen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg: Ett insamlingsmål uttryckt i ton per år kan föra tanken till att man
gör en god gärning om man slänger mat som sedan rötas till biogas. Verldigheten
är ju den motsatta ur miljösynpunkt eftersom fi·amställningen av livsmedlen har
förorsakat en rejäl miljöbelastning (t.ex. en onödigt slängd biffstek!). Det
övergripandet målet (sid. 7) är att "Minska avfallets mängd och fru-lighet" och
detta gäller inte minst matavfallet De livsmedel/mat som trots allt blir otjänlig ska
i största möjliga utsträckning samlas in. Målet bör därför vru·a uttryckt i xx %
insamlat av den mat/livsmedel som blivit otjänlig. Saxat ur forslag till
"Avfallsplan 2016 -2019- remissupplaga sid 25:3.8". Minst 8 000 ton matavfall
ska samlas in årligen från och med 2017 och 8 500 ton från och med 2019.
Mätning: Insamlade mängder matavfall, ton.
RolfWem1erhag (S) och Robeli Andersson (SD) instämmer i yrkandet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till tekniska nämnden över forslag tilllokala avfallsforeskrifter och
avfallsplan för Jönköpings kommun lämnar miljö- och hälsoskyddsnämnden
följande synpunlcter:
- Föreslagna lokala föreskrifter och avfallsplan uppfyller uppsatta hav i enlighet
med miljöbalken och dess föreskrifter som rör den kommunala
avfallshanteringen.
- Följande tillägg ochjusteringar föreslås:
Lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun
- Lägg till under avsnittet 29 § Allmärnia bestänlmelser: Undantag enligt dessa
föresla-ifter vad gäller 30 § pkt b, c och d, 31 §, 32 §, 33 §och 34 §är
tidsbegränsade i högst 5 år.
- Miljönämnden ersätts med miljö- och hälsoskyddsnänmden.
- Sidoma numreras.
- Miljönämnden ersätts med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Sidoma numreras.

Avfallsplan 2016 2019
-Rubrik för Tabell2. Bilaga 3 Avfallsanläggningar rättas enligt följande
"Tabell2. Avfallsanläggningru· med anmälningsplikt C- och icke
anmälningspliktiga U-verksalnlleter".
- De tillståndplilctiga anläggningru-na Jönlcöpings Energi Biogas, Klänlmestorps
återvinningsanläggning, Stena Recycling AB, Stena Recycling AB jäm och
'--'""'"'""'AB i Jönlcöping som anges i Tabell 2. Bilaga
Justerandes signatur
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3 Avfallsanläggningar tas bort eftersom de återfinns i Tabell l. Anläggningar
med tillståndsplikt A och B.
-Revidera Tabell2. Bilaga 4 Nedlagda deponier sid. 60 så att det tydligt
framgår vilka deponier som ska genomgå en uppdaterad riskbedömning enligt
MIFO fas l och undersölmingar enligt MIFO fas 2 enligt Naturvårdsverkets
metod för inventering av förorenade områden.
- Barn och ungdomars syn på avfall bör tas tillvara i kommande års
avfallsarbete inom kommunen.
Ett insamlingsmål uttryckt i ton per år kan föra tanken till att man gör en god
gärning om man slänger mat som sedan rötas till biogas. Verkligheten är ju den
motsatta ur miljösynpunkt eftersom framställningen av livsmedlen har
förorsakat en rejäl miljöbelastning (t.ex. en onödigt slängd biffstek!). Det
övergripandet målet (sid. 7) är att "Minska avfallets mängd och farlighet" och
detta gäller inte minst matavfallet De livsmedel/mat som trots allt blir otjänlig
ska i största möjliga utsträclming samlas in. Målet bör därför vara uttryckt i xx
%insamlat av den mat/livsmedel som blivit otjänlig. Saxat ur förslag till
"Avfallsplan 2016 -2019"- remissupplaga sid 25:3.8 Minst 8 000 ton
matavfall ska samlas in årligen från och med 2017 och 8 500 ton från och med
2019. Mätning: Insamlade mängder matavfall, ton.

Beslutet expedieras till:
Telmiska nämnden

Justerandes signah1r
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§ 97

Föreläggande att åtgärda märkning på produkt
Mhn2015: 1768
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att Medica Clinical Nord Sverige AB
föreläggs att åtgärda märlaring på produkt, avseende produktnamnet "Aptiless".
Produktnamnet kan anses vara ett allmänt, ospecifikt påstående och ska då enligt
kontoret åtfåljas av ett godkänt hälsopåstående med samma innebörd som själva
produktnamnet
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2015-09-04
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar följande beslut
- Medica Clinical Nord Sverige AB med organisationsnummer 556749-4223
inom fastigheten Gasellen 6, föreläggs att senast sex månader från
delgivningsdag för detta beslut åtgärda märkningen på produkter med
produktnamnet "Aptiless".
Vid användning av produktnamnet "Aptiless" ska namnet åtföljas av ett
godkänt hälsopåstående som har samma innebörd.
Hälsopåståendet ska i enlighet med artikel 13 .l i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) m 1924/2006 beslaiva eller hänvisa till
· a) eti näringsämnes eller am1at ämnes betydelse för hoppens tillväxt,
utveckling och funktioner, eller
b) psykologiska och beteendemässiga funktioner, eller
c) bantning eller viktkontroll eller nedsatt hungerkänsla eller ökad
mättnadskänsla, eller en minskning av kostens energiinnehåll, utan att det
påverkar tillämpningen av direktiv 96/8/EG
Beshivningen eller hänvisningen ska vara upptagen i EU:s gemenskapsförteckning enligt artikel 13.3 i nämnda förordning.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Medica Clinical Nord Sverige AB med organisationsnummer 556749-4223
inom fastigheten Gasellen 6, föreläggs att senast sex månader från
delgivningsdag får detta beslut åtgärda märkningen på produkter med
produktnamnet "Aptiless".

Justerandes signatur
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Vid användning av produktnamnet "Aptiless" ska namnet åtföljas av ett
godkänt hälsopåstående som har samma innebörd.
Hälsopåståendet ska i enlighet med artikel 13 .l i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1924/2006 beskriva eller hänvisa till
a) ett näringsämnes eller annat ämnes betydelse för kroppens tillväxt,
utveclding och funktioner, eller
b) psykologiska och beteendemässiga funktioner, eller
c) bantning eller viktkontroll eller nedsatt hungerkänsla eller ökad
mättnadskänsla, eller en minskning av kostens energiinnehåll, utan att det
påverkar tillämpningen av direktiv 96/8/EG
Beshivningen eller hänvisningen ska vara upptagen i EU:s gemenskapsfölteckning enligt ruiilcell3.3 i nämnda förordning.

Beslutet expedieras till:
Medica Clinical Nord Sverige AB

Justerandes signatur
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§ 98

Yttrande till kommunrevisionen över revisionens rapport "Granskning
av tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Jönköpings kommun"
Mhn 2015:1757
Sammanfattning
Kornrnumevisionen har med stöd av Deloitte granskat tillsynsverksamheten inom miljöoch hälsoskyddsnärnnden. Med anledning av granskningen har revisionen upprättat en
rapp mi. Kommumevisionen önskar ta del av milj ö- och hälsoskyddsnämndens syn på
rapportens rekommendationer senast 2015-09-21. Miljö- och hälsoskyddskontoret har
upprättat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kommumevisionens rapport "Granskning av tillsynsverksamheten inom miljöoch hälsoskyddsnämnden, lönköpings kommun", Deloitte 2015-04-21
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-07 med förslag till
yttrande
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljö- och hälsoskyddskontorets
yttrande som svar på revisionens rappmi "Granskning av tillsynsverksamheten
inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, lönköpings kommun".
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordforanden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljö- och hälsoskyddskontorets
yttrande som svar på revisionens rapport "Granskning av tillsynsverksamheten
inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, lönköpings kommun".
Denna paragraf förklaras ornedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Komrnumevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-09-17

§ 99

Delårsbokslut 2015
Mhn 2015: 2995
Sammanfattning
Milj ö- och hälsoskyddskontoret redovisar verksamheten fram till 20 15-0 8-31.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut fram ti112015-08-31
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-07
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Delårsbokslut fram till2015-08-31 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoslcyddsnämndens beslut
- Delårsbokslut fram ti112015-08-31 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signRtnr

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-09-17

§ 100

Månadsrapport per augusti 2015
Mhn 2015: 2999
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrappmi per augusti 2015.
Prognosen i rapporten pekar på ett underskott på ca 350 tkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-07
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrappmi per augusti 2015 godkänns och läggs till handlingama.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (Iill) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrappmi per augusti 2015 godkänns och läggs till handlingama.

Justerandes signahir

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 101

Ändrad sammanträdesdag för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Sammanfattning
Med anledning av FAH:s höstkonferens 2015-1 0-14 - 2015-1 0-15 aktualiseras
behovet av att ändra sammanträdesdag får miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämndens sammanträde 2015-10-14 föreslås tidigareläggas för att genomföras
måndagen 2015-10-12.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.
Milj ö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-10-14 tidigareläggs till
måndagen 2015-10-12 med bö1jan kL 09.00.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna

Justerandes signatur
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