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§ 12
Informationsärenden
Jäv
Miljöfika
Tekniskt utskott 2015-02-11
Utbildningsdagar
Information om regler för märkning av livsmedel
Jönköpings kommunkmia på webben; livsmedelskontroller samt
bullerkmiläggning
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§ 13

Meddelanden - avslutade ärenden
Milj ö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2015-01-01-2015-01-28.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 14

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2015-01-01-2015-01-28.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 15

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut
Administrativa ärenden- DAD § 001-002
Hälsoskyddsärenden - D AH § 001-04 3
Enskilda avloppsärenden-DAL § 001-016
Livsmedelsärenden - DLI § 001-015
Milj öskyddsärenden - D MI § 001-022

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 16

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2015-01-01-2015-01-28.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Yttrande till kommunstyrelsen och länsstyrelsen över ansökan om
bearbetningskoncession för torvtäkt på fastigheten Bryna 1:2
Mn 2009:2797
Sammanfattning
Södra Skogsägarna ekonomisk förening ansöker om bearbetningskoncession av
länsstyrelsen att bedriva torvtäkt inom fastigheten Bryna l :2 i Jönköpings
kommun och Ekornahult 2: l Oi Vaggeryds kommun. stadskontoret och
länsstyrelsen har gett miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt daterad 20 l 0-1 0-0 l
Komplettering av ansökan daterad 2014-11-05
Bolagets överklagan till regeringen från 2012
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-10-28
Miljönämndens yttrande från november 2011
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-28
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden anser som i tidigare yttrande att täkt enligt ansökan inte är lämplig
med hänvisning till miljöbalkens hushållningsregler. Grunderna för yttrandet
har däremot ändrats något. Bolaget har vid sin överklagan till regeringen
bemött yttrandet från SGU om att bränslevärdet i torven som avses brytas är
för dåligt. Bolaget menar i sitt bemötande att torvkvaliteten ihop med andra
aspekter såsom transpmiavstånd gör mossen lämplig att exploatera ur allmän
synpunkt. Nämnden anser att ytterligare värdering behöver göras innan
ställning kan tas i frågan om torvkvalitet och eventuella andra aspekter gör
mossen lämplig för brytning. Däremot har naturvärdesinventering som gjorts
inom ramen för kommunens naturvårdsprogram hösten 2014 gett att mossen
har naturvärden motsvarande klass 2. Nämnden anser att detta material bör
kommuniceras med sökande bolag och därefter ingå i prövningsunderlaget För
att koncession ska kmma ges krävs att naturvärdena är låga, motsvarande klass
3 eller 4, och att torvkvalitet med flera aspekter ger tillräcklig samhällsekonomisk nytta.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Bert-Åke Näslund (M) yrkar att ärendet ska bordläggas med anledning av att
samtliga nämndledamöter ej haft tillgång till den utförda naturvärdesinventeringen.
Ordföranden Susarme Wismen (KD) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. Hon yrkar även bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) instämmer i ordförandens yrkanden.

Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M), Leif Carlsson (M), Carl-GustafDybeck (M) och Per
Johan Herland (M) lägger följande protokollsanteckning: "Vi anser att det inte
uti:fi:ån miljöbalken finns skäl för Miljö- och hälsoskyddsnämnden att avstyrka
ansökan för torvtäkt på fastigheten Bryna l :2. Torv är en fömybar resurs, som
aktivt kan bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem. Sverige har omfattande torvförekomster och brytningen uppgår en liten del av den nybildning av
torv som kontinuerligt sker. Exploatören uppfyller kraven enligt miljöbalkens
hänsynsregler och den utförda naturvärdesinventeringen visar att det inte finns
några hotade eller sällsynta arier inom fastigheten. Området har också litet värde
ur frilufts-och rekreationssynpunkt. Torvtäkten avser energitorv och genom sitt
läge blir det mycket korta transpmiavstånd till både kraftvärmeverken i Jönköping
och Vämamo, vilket är bra ur klimatsynpunkt"
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar forst utan omröstning att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar härefter följande:
Som yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt på
fastigheten Bryna l :2 anför milj ö- och hälsoskyddsnämnden:
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser som i tidigare yttrande att täkt
enligt ansökan inte är lämplig med hänvisning till miljöbalkens
hushållningsregler. Grunderna för yttrandet hm däremot ändrats något.
Bolaget har vid sin överklagan till regeringen bemött yttrandet från SGU
om att bränslevärdet i torven som avses brytas är för dåligt. Bolaget menar
i sitt bemötande att torvkvaliteten ihop med andra aspekter såsom
transportavstånd gör mossen lämplig att exploatera ur allmän synpunkt.
Nämnden anser att ytterligare värdering behöver göras innan ställning kan
tas i frågan om torvkvalitet och eventuella andra aspekter gör mossen
lämplig för brytning. Däremot har naturvärdesinventering som gjorts inom
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ramen för kommunens naturvårdsprogram hösten 2014 gettatt mossen har
naturvärden motsvarande klass 2. Nämnden anser att detta material bör
kommuniceras med sökande bolag och därefter ingå i prövningsunderlaget. För att koncession ska kunna ges krävs att naturvärdena är
låga, motsvarande klass 3 eller 4, och att torvkvalitet med flera aspekter
ger tillräcklig samhällsekonomisk nytta.

Det antecknas att Be1i-Åke Näslund (M), Leif Carlsson (M) och Carl-Gustaf
Dybeck (M) avstår fi:ån att delta i beslutet om yttrandet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen i lönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-02-12

§ 18

Yttrande till kommunstyrelsen och miljöprövningsdelegationen över
ansökan om tillstånd för torvtäkt inom fastigheten Norra Hökhult 1:3
Mn 2013:4384
Sammanfattning
BMR produkter AB ansöker om fmisatt tillstånd enligt miljöbalken att bedriva
torvtäkt inom fastigheten Norra Hökhult l :3. stadskontoret och länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation har gett miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att
yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken daterad 2014-01-24
Komplettering av ansökan daterad 2014-11-1 O
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden tillstyrker fmisatt täktverksamhet på platsen. Eventuellt tillstånd bör
dock vara tidsbegränsat.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande över ansökan om tillstånd för torvtäkt inom fastigheten Norra
Hökhult l :3 tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsatt täktverksamhet
på platsen. Eventuellt tillstånd bör dock vara tidsbegränsat.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen
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§ 19

Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvaret över förorenade
områden
Mn 2014:4661
Sammanfattning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att föreslå nya eller kompletterande regler
gällande tillsynsansvar över förorenade områden. Syftet med att förtydliga
lagstiftningen är att effektivisera tillsynsarbetet och undamöja oklarheter vad
gäller tillsynsansvaret mellan kommunen, länsstyrelsen och Generalläkaren.
Tydliggörandet föreslås i stor utsträckning harmonisera med tillsynsansvaret i
övrigt enligt miljöbalken. Generellt tillfaller tillsynsansvaret till stor del
. kommunen. Länsstyrelsen har enligt miljöbalken tillsynsansvaret för stöne
miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen föreslås därför tilldelas tillsynsansvaret
för komplexa förorenade områden och områden med stöne miljöpåverkan.
Konsekvensanalys av föreslagen komplettering och föltydligande av befintlig
lagstiftning visar på att inga stöne negativa konsekvenser förväntas uppstå.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av
tillsynsansvaret över förorenade områden
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2015-01-20
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget enligt remissen
"Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av
tillsynsansvar för förorenade områden".
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden
vad som föreslås i remissen "Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar for förorenade områden".

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 20

Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014
Mn 2014:4442
Sammanfattning
Kommunens övergripande jämställdhetsplan följs upp genom att förvaltningarna
svarar på en rad förutbestämda frågor. Milj ö- och hälsoskyddskontorets svar
redovisas i "Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014".
Beslutsunderlag
Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-29
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fdrslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Asa Thörne Adrianzon

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Program för barn, unga
och barnkonventionen
Mhn 2015:320
Sammanfattning
stadskontoret har remitterat förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen.
Yttrande över förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 15 februari 2015.
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att förslaget till program tillstyrks.
Beslutsunderlag
Förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Som yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden
förslaget till Program för barn, unga och barnkonventionen.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden
förslaget till Program för barn, unga och barnkonventionen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barnstrateg Asa Ekman

Justerandes signatur
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§ 22

Integrationsrapport 2014 för miljökontoret
Mhn2015:319
Sam·manfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning för 2014, att finna ytterligare en
medarbetare med utländsk bakgrund till myndighetsutövningen, har inte uppnåtts.
Förvaltningen föreslår att den får fmisatt uppdrag att finna ytterligare en
medarbetare med utländsk bakgrund.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsskrivelse 2014-12-11 avseende integrationsrappmi 2014
stadskontorets sammanställning över anställda med utländsk bakgrund 2014,
december 2014
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-23
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens integrationsrapport
för 2014 med konstaterandet att måluppfyllelse ej föreligger, dvs. att en person
med invandrarbakgrund har anställts som miljö- och hälsoskyddsinspektör på
någon av enheterna miljö- respektive hälsoskydd.
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningen i fmisatt uppdrag att finna
ytterligare en medarbetare med utländsk bakgrund till milj ö- eller
hälsoskyddsenheten. Det kan initialt röra sig om en praktikplats.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddskontorets integrationsrappmi för 2014 godkänns med
konstaterandet att måluppfyllelse ej föreligger, dvs. att en person med
invandrarbakgrund har anställts som miljö- och hälsoskyddsinspektör på någon
av enheterna miljö- respektive hälsoskydd.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ges i fmisatt uppdrag att finna ytterligare en
medarbetare med utländsk bakgrund till miljö- eller hälsoskyddsenheten. Det
kan initialt röra sig om en praktikplats.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Siv Hederos
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§ 23

Bokslut samt årsredovisning för miljönämndens verksamhet 2014
Mhn2015:317

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till verksamhetsbokslut samt
årsredovisning för miljönämnden för 2014.
Beslutsunderlag
Verksamhetsbokslut 2014 för miljökontoret i lönköpings kommun
Årsredovisning för miljönämnden 2014
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-02

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Verksamhetsbokslut 2014 samt Årsredovisning för miljönämnden 2014
godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Verksamhetsbokslut 2014 samt Årsredovisning för miljönämnden 2014
godkänns.

Justerandes signatur
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§ 24

Delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mhn2015:318
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning inom miljönämnden antogs av nämnden genom beslut
2013-06-05, § 82. Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår en uppdaterad
delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Förslag till delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fårslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Förslag till delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

