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Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-18.45

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)
Nils-Erik Emme (KD), närv t o m kl 17.35
Albert Söderlind (FP)
Carl-Johan Stillström (C)
David Jersenius (MP), närv fr o m kl 15.05
Ann-Sofie Orefjäll (S)
Anders Edgren (S)
Elisabeth Juntti (S)
Rolf Erlandsson, miljöchef, Staffan Welander, vik administrativ chef, Anders
Hansson, kommunjurist, § 1, Henrik Larsson, miljöinspektör § 1, Annette Rosén,
miljöinspektör § 1 Maria Thorell, miljöinspektör, § 1, Pernilla Eriksson,
miljöinspektör§ 1, Anna-Lena Wullf, miljöinspektör § 1, Magnus Nilsson
miljöinspektör § 1, Monica Ryttman, miljöinspektör § 7, Lars-Johan Ekdahl,
miljöinspektör, §§ 9-10, Erik Engwall, miljöinspektör, §§ 9-10

Utses att justera

Elisabeth Fransson-Malm (S)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2014-01-17, kl.16.00

Underskrifter

Paragrafer 1-10

Sekreterare

Staffan Welander
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Elisabeth Fransson-Malm (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2014-01-15

Datum för anslags uppsättande

2014-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Staffan Welander
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§1

Informationsärenden
Ledningen informerar
Vindkraft, veto mm, kommunjurist Anders Hansson
Planering 2014-2016 bristfälliga små avlopp
Lägesrapport markföroreningar
Gruvprojekt: Norra Kärr, Taberg, Spexeryd Tenhult, Månsarp vid sjön Ecken
(Vaggeryds kommun)
Politiken informerar
Miljöfika 21/1 ”Vad är värdet av en giftfri vara”, start kl 14.00

Justerandes signatur
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§2

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2013-11-26--2013-12-31
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§3

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2013-11-26--2013-12-30
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§4

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 406-474
Enskilda avloppsärenden – Dal § 153-159
Livsmedelsärenden – Dli § 352-403
Miljöskyddsärenden – Dmi § 670-735
Administrativa ärenden – Dad § 012-012
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§5

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2013-11-22—2013-12-19
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns
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§6

Yttrande till kommunstyrelsen över begäran om tillstånd till
anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun
Mn 2013-4125
Sammanfattning
Under 2009 infördes i 16 kap. 4 § miljöbalken (MB) en ny bestämmelse vilket
innebär att tillstånd till anläggningar för vindkraft endast ges om den kommun där
anläggningen avses bli uppförd har tillstyrkt det. Miljökontoret anser att det var
lagstiftarens mening (Prop. 2008/09:146) att bestämmelsen i 16 kap. 4 § MB ska
prövas som en kommunal planfråga utifrån frågeställningen huruvida den sökta
platsen för etablering av vindkraftverk är lämplig att tas i anspråk under
kommande 30-35 år. Således anser miljökontoret att detta ej är ett ärende för
miljönämnden. Därav föreslår miljökontoret att nämnden avstår från att yttra sig i
ärendet.
Detta har tagits upp för beslut i miljönämnden 2013-11-13 samt 2013-12-11. Vid
dessa tillfällen beslutade nämnden att återremittera ärendet till miljökontoret.
Beslutsunderlag
Remiss – Yttrande över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid
Örserum i Jönköpings kommun med bilagor, daterad 2013-10-11
Regeringens proposition 2008/09:146 – Prövning av vindkraft (ej bilagd)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/24/60/4e8fef1a.pdf
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2013-10-31
Förvaltningens förslag
– Att miljönämnden avstår att yttra sig i ärendet, samt
–

Att miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har för avsikt
att yttra sig i eventuellt kommande ärenden gällande 16 kap. 4 § miljöbalken.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) med instämmande av Rolf Wennerhag (S) yrkar på
återremiss.
Bert-Åke Näslund (M) yrkar på att ärendet avgörs idag samt önskar att skälet till
yrkandet om återremiss framgår av en anteckning till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer proposition på yrkandena och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wisméns yrkande.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Susanne Wisméns yrkande är
huvudförslag. Ja-röst för bifall till Susanne Wisméns yrkande. Nej-röst för BertÅke Näslunds yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för Susanne Wisméns yrkande mot 2 nej-röster för Bert-Åke
Näslunds yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.

(M)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(KD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ledamöter
Bert-Åke Näslund 1:e vice ordf.
Göte Eek
Leif Carlsson
Rune Hultkvist
Berne Lorefors
Susanne Wismén, ordf
Christina Karlsson
Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson
Johan Thorman
Elisabeth Fransson-Malm
Summa

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras

Mot beslutet reserverade sig Bert-Åke Näslund (M) och Leif Carlsson (M) till
förmån för Bert-Åke Näslunds yrkande.

Protokollsanteckning
Susanne Wismén antecknar till protokollet att skälet till återremiss är att det efter
information från kommunjurist Anders Hansson tillkommit nya fakta i ärendet,
vilket även innebär att förvaltningen behöver se över ärendet, samt att risk
föreligger för försening av ärendet om inte miljönämndens beslut blir korrekt.

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-15

10

§7

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på
del av Ängsberg 1:35 m.fl. Kaxholmen, Jönköpings kommun
Mn 2013-4520
Sammanfattning
Planförslaget innebär att s.k. arrendetomter kan avstyckas från stamfastigheten
och försäljas och att det blir lättare för enskilda fastighetsägare att finansiera
anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA-nätet). Anslutningen till VAnätet kommer på sikt att minska övergödningen av Landsjön. Planförslaget
bedöms som sammantaget neutralt i förhållande till relevanta miljömål då
bebyggelsen är samlad i en grupp med möjlighet till komplettering. Väster om
planområdet ligger en av kommunens sortergårdar och söderut ligger en
verkstadsindustri. Dessa verksamheter kan bl.a. orsaka bullerstörningar för boende
inom området.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-03
Samrådshandlingar se hemsidan för Jönköpings kommun under ”Pågående
detaljplanarbete”
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35
m.fl. Kaxholmen, Jönköpings kommun:
– Detaljplanen påverkar inte allmänhetens förutsättningar för friluftsliv i
området mellan Landsjön och Vistakullevägen.
– Verksamheterna sydväst om planområdet kan komma att påverkan ljudmiljön
för närboende.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35
m.fl. Kaxholmen, Jönköpings kommun:
– Detaljplanen påverkar inte allmänhetens förutsättningar för friluftsliv i
området mellan Landsjön och Vistakullevägen.
– Verksamheterna sydväst om planområdet kan komma att påverkan ljudmiljön
för närboende.
Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden
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§8

Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i ärende gällande ansökan från Jönköping Airport AB om nytt miljötillstånd för
verksamhet vid flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings
kommun, mål nr M 3624-12
Mn 2012-4247
Sammanfattning
Jönköping Airport AB har inkommit till mark-och miljödomstolen med bemötanden av yttranden över bolagets ansökan om tillstånd för verksamheten vid
Jönköping Airport. Mark- och miljödomstolen har gett miljönämnden möjlighet
att yttra sig över bemötandena.
Bolaget har bemött de synpunkter som miljönämnden lämnade i sitt yttrande
2013-09-18. Miljökontoret lämnar i tjänsteskrivelsen förslag till yttrande över
bolagets bemötanden.
Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor från Jönköping Airport AB daterad 2012-09-27
Miljönämndens beslut 2013-09-18, § 104
Yttrande från Jönköping Airport AB daterat 2013-11-15
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-07
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden meddelar mark-och miljödomstolen följande med anledning av
yttrandet från Jönköping Airport AB:
– Sista meningen i förslag till villkor 7 bör lyda: Övrig nödvändig halkbekämpning ska ske med produkter baserade på formiat eller kemikalier som är
jämförbara eller har bättre egenskaper ur miljösynpunkt.
– Till villkor 7 bör läggas att Jönköping Airport AB inom ramen för egenkontrollen för varje användningstillfälle ska redovisa använd mängd urea och
skälen till att urea har använts.
– Nämnden anser att föreslaget villkor avseende uppsamling av glykol är otydligt
och inte kan följas upp på ett objektivt sätt.
– Jönköping Airport AB bör inom ramen för egenkontrollen redovisa den
mängd glykol som har använts för avisning, den mängd som har samlats
upp och hur den från marken uppsamlade mängden har omhändertagits.
– Dubbelmantlade behållare bör vara försedda med larm för läckage mellan
mantlarna.
– Nämndens yrkande avseende bullerskyddad motorkörningsplats vidhålls.
– Jönköping Airport bör tillhandahålla blyfri flygbensin
Justerandes signatur
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– Nämndens yrkande avseende utredning av trafikvarvet för skolflyget under en
prövotid vidhålls.
– Nämnden accepterar bolagets åtagande avseende oljeavskiljare.
– Jönköping Airport AB bör utreda frågan om användning av krossat berg för
halkbekämpning ytterligare.
– De av Jönköping Airport AB föreslagna inskränkningarna i tid för när skolflyg
får förekomma vid flygplatsen hindrar inte skolflyg där start och landning sker
på flygplatsen men övningar sker på annan plats, där de kan medföra
störningar människor och miljö.
– Etablering av helikopterskola bör prövas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med den
ändringen att näst sista beslutssatsen ersätts av följande sats:
”De av Jönköpings Airport AB föreslagna inskränkningarna i tid och rum för när
skolflyg får förekomma vid flygplatsen kan leda till att skolflyg startar och landar
på flygplatsen men övar på annan plats och där medför störningar, för människor
och miljö. Miljönämnden önskar få det klarlagt om sådan verksamhet är tillåten,
och hur tillsyn i så fall kan bedrivas.”
Rolf Wennerhag för oppositionen yrkar bifall till Susanne Wisméns yrkande med
den ändringen att den sista beslutssatsen ersätts med följande sats:
”Tillstånd till utbildningsverksamhet avseende helikopterskola avstyrks.”
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer proposition på sitt yrkande och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet detta yrkande.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Susanne Wisméns yrkande är
huvudförslag. Ja-röst för bifall till Susanne Wisméns yrkande. Nej-röst för Rolf
Wennerhags yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Susanne Wisméns yrkande mot 4 nej-röster för Rolf
Wennerhags yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.
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Ledamöter
(M) Bert-Åke Näslund tjänstgörande ordf.
(M) Göte Eek
(M) Leif Carlsson
(FP) Rune Hultkvist
(KD) Berne Lorefors
(KD) Susanne Wismén
(MP) Christina Karlsson
(S)
Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
(S)
Anders Gustavsson
(S) Johan Thorman
(S)
Elisabeth Fransson-Malm
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

13

Avstår

X
X
X
X
7

4

Miljönämndens beslut
– Miljönämnden meddelar mark-och miljödomstolen följande med anledning av
yttrandet från Jönköping Airport AB:
– Sista meningen i förslag till villkor 7 bör lyda: Övrig nödvändig halkbekämpning ska ske med produkter baserade på formiat eller kemikalier som är
jämförbara eller har bättre egenskaper ur miljösynpunkt.
– Till villkor 7 bör läggas att Jönköping Airport AB inom ramen för egenkontrollen för varje användningstillfälle ska redovisa använd mängd urea och
skälen till att urea har använts.
– Nämnden anser att föreslaget villkor avseende uppsamling av glykol är otydligt
och inte kan följas upp på ett objektivt sätt.
– Jönköping Airport AB bör inom ramen för egenkontrollen redovisa den
mängd glykol som har använts för avisning, den mängd som har samlats
upp och hur den från marken uppsamlade mängden har omhändertagits.
– Dubbelmantlade behållare bör vara försedda med larm för läckage mellan
mantlarna.
– Nämndens yrkande avseende bullerskyddad motorkörningsplats vidhålls.
– Jönköping Airport bör tillhandahålla blyfri flygbensin
– Nämndens yrkande avseende utredning av trafikvarvet för skolflyget under en
prövotid vidhålls.
– Nämnden accepterar bolagets åtagande avseende oljeavskiljare.
– Jönköping Airport AB bör utreda frågan om användning av krossat berg för
halkbekämpning ytterligare.
– De av Jönköpings Airport AB föreslagna inskränkningarna i tid och rum för
när skolflyg får förekomma vid flygplatsen kan leda till att skolflyg startar och
landar på flygplatsen men övar på annan plats och där medför störningar, för
Justerandes signatur
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människor och miljö. Miljönämnden önskar få det klarlagt om sådan
verksamhet är tillåten, och hur tillsyn i så fall kan bedrivas.
– Etablering av helikopterskola bör prövas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från Socialdemokraterna till förmån för
Rolf Wennerhags yrkande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Beslutet expedieras till: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
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§9

Remiss av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun
Mn 2013-4511
Sammanfattning
Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa
och miljö antogs av kommunfullmäktige 2003-06-18 § 232. En översyn av
föreskrifterna har gjorts vilket har resulterat i en del ändringar varav de flesta är
av redaktionell karaktär. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Jönköpings kommun remitteras till berörda nämnder och myndigheter för
synpunkter.
Beslutsunderlag
Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa
och miljö 06 FS 2003:197
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, SKL 2012
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-12-27
Förvaltningens förslag
Miljönämnden godkänner förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Jönköpings kommun och beslutar att skicka förslaget på remiss.
– Berörda nämnder och myndigheter enligt bifogad sändlista ombeds ta
ställning till förslaget till nya Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings
kommun och inkomma med synpunkter till miljönämnden i februari månad
2014.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med den
ändringen att synpunkterna ska inkomma till miljönämnden i mars månad 2014.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden godkänner förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Jönköpings kommun och beslutar att skicka förslaget på remiss.
– Berörda nämnder och myndigheter enligt bifogad sändlista ombeds ta
ställning till förslaget till nya Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings
kommun och inkomma med synpunkter till miljönämnden i mars månad 2014.
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Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Räddningstjänsten
Fritidsnämnden
Polisen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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§ 10

Remiss av Hundföreskrifter för Jönköpings kommun
Mn 2013-4526
Sammanfattning
Gällande hundföreskrifter för Jönköpings kommun antogs av kommunfullmäktige
den 23 november 1995. En översyn av föreskrifterna har utförts och en del
felaktigheter har rättas till. Några bestämmelser har fått tillägg.
Förslag till nya hundföreskrifter för Jönköpings kommun remitteras till berörda
nämnder, myndigheter och organisationer för synpunkter.
Beslutsunderlag
Förslag till nya Hundföreskrifter för Jönköpings kommun med bilaga A och B
Nu gällande Hundföreskrifter för Jönköpings kommun antagna av
kommunfullmäktige 1995-11-23
Cirkulär nr1995:41 från Sveriges Kommuner och Landsting, Lokala
ordningsföreskrifter med kommentarer
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2013-12-27
Förvaltningens förslag
Miljönämnden godkänner förslag till hundföreskrifter och beslutar att skicka
förslaget på remiss.
– Berörda nämnder, myndigheter och organisationer enligt bifogad sändlista
ombeds ta ställning till förslaget till nya hundföreskrifter för Jönköpings
kommun och inkomma med synpunkter till miljönämnden i februari månad
2014.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med den
ändringen att synpunkterna ska inkomma till miljönämnden i mars månad 2014.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden godkänner förslag till hundföreskrifter och beslutar att skicka
förslaget på remiss.
– Berörda nämnder, myndigheter och organisationer enligt bifogad sändlista
ombeds ta ställning till förslaget till nya hundföreskrifter för Jönköpings
kommun och inkomma med synpunkter till miljönämnden i mars månad 2014.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-15

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Räddningstjänsten
Fritidsnämnden
Kommunala Handikapprådet (KHR)
Hundrådet
Polisen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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