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Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-18.20

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf.
Göte Eek (M), närv t o m kl 16.55, §95
Rune Hultkvist (FP)
Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD) ordf.
Christina Karlsson (MP), närv t o m kl 16.40, § 95
Rolf Wennerhag (S) 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson (S), närv t o m kl 18.10, §§ 95-103
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Jan Birgersson (M), ersätter Leif Carlsson (M)
Karl-Gustaf Dybeck (M), ersätter Göte Eek (M) §§ 96-104
Marie Blomqvist (S) ersätter Johan Thorman (S) § 95, närv t o m kl 16.30
David Jersenius (MP) ersätter Christina Karlsson (MP) §§ 96-104, närv f r o m kl
15.40
David Österberg (M), ersätter Marie Blomqvist (S) §§ 96-104
Nils-Erik Emme (KD), ersätter Anders Gustavsson (S) § 104
Carl-Gustaf Dybeck (M)
David Österberg (M)
Nils-Erik Emme (KD)
Albert Söderlind (FP)
Carl-Johan Stillström (C)

Övriga närvarande

Rolf Erlandsson, miljöchef, Staffan Welander, vik administrativ chef,
Magnus Nilsson, miljöinspektör, §§ 95, 101, Henrik Larsson, miljöinspektör § 103,
Maria Hedsund-Westlund miljöinspektör §§ 95, 100, Marie Andersson, limnolog,
§ 95 , Lennart Oldén miljövårdsingenjör § 104 . Anna Lernhag, praktikant, § 95
Utses att justera

Berne Lorefors (KD)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2013-09-20, kl.13.00

Underskrifter

Paragrafer 95-104

Sekreterare

Staffan Welander
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Berne Lorefors (KD)
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Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2013-09-18

Datum för anslags uppsättande

2013-09-23

Förvaringsplats för protokollet
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§ 95

Informationsärenden
Ledningen informerar
Tenhults skjutbana
Barnarpasjön, muddringsprojekt
Gruvprojekt Norra Kärr
Kompetensplan för miljökontoret
Beslut från ledningsutskottet om tjänster
Miljöprövningsförordningen ersätter bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, taxan ändras
Politiken informerar
Presentation av David Österberg
Miljöfika 28/8 stadsodling Kålgården, 17/9 ”bilen ut”, 3/10 ”Redesign” om
återvinning och återbruk på Science Park
Presidiets möte med parlamentariska kommittén om nämndens ansvarsområde
Möte med kommunledningen om verksamhets- och investeringsplan (VIP)
Tekniska utskottet, översvämningarna i juli, sopsugssystem,
stadsbyggnadsvisionen, belysningsprojekt
G9-möte med presidier 18/9 inställdes för Jönköpings del, kan ev ske senare
FAH i Örebro den 10-11 oktober, deltagande Susanne Wismén, Marie Blomqvist
Besök av länsstyrelsen i oktober om tillsynsverksamheten samt förorenad mark
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§ 96

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2013-08-08--2013-09-04.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 97

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2013-08-08--2013-09-04.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 98

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 311-326
Enskilda avloppsärenden – Dal § 095-101
Livsmedelsärenden – Dli § 234-258
Miljöskyddsärenden – Dmi § 443-503
Administrativa ärenden – Dad § 008-008
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 99

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2013-08-06--2013-08-22.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns
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§ 100

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
inom fastigheten Vingpennan 1, Jönköpings kommun
Mn 2013-2997

Sammanfattning
Denna plan omfattar en yta på ca 7,8 ha och ska medge ca 500 bostäder, en
förskola och centrumverksamhet. Området ligger vid gamla Kungsängsskolan och
gränsar till Bondbergets naturreservat och Kungsängsvägen.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-04.
Samrådshandlingen med utredningar återfinns på Jönköpings kommuns webbsida.
Sök på pågående detaljplanearbete.
Starta förskola eller annan undervisningslokal- lagkrav och miljökontorets råd,
miljökontoret Jönköpings kommun, oktober 2012.
Trafikbullerutredning 10678-11040500, av Soundcon, daterad 2011-04-05.
Ljudboken- Kunskapsportalen, www.ljudlandskap.acoustics.nu
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan inom fastigheten Vingpennan 1,
Jönköpings kommun:
•
Trafikbullerutredning bör utföras som visar vilka ljudnivåer omgivande
trafik orsakar i området utifrån det aktuella planförslaget.
•
Alla lägenheter bör ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dBL
Aeq24h. Vädringsmöjligheten avser minst hälften av bostadsrummen eller alla
sovrum.
•
Ljudnivån från omgivande trafik bör inte överskrida 65 dBL Aeq24h vid
fasad.
•
Byggnader med ljudnivåer överskridande 55 dBL Aeq24h vid fasad bör
utföras enligt ljudklasstandard B.
•
Ljudnivån från omgivande trafik bör inte överskrida 55 dBL Aeq24h på
skolgården.
•
Skolgården bör uppgå till mer än 30 m2 per barn.
•
Bullersskydd enligt trafikbullerutredningen bör utföras till skydd från
trafikbuller från Kungsängsvägen och järnvägen.
• Utformning av reningsanläggning för dagvatten ska ske i samarbete med
Miljökontoret.
• Anmälan om utformningen av reningen av dagvattnet enl. 9 kap. § 6
miljöbalken ska göras till Miljönämnden i god tid innan arbetet påbörjas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-18

Kompletterande undersökningar av påverkan från planområdets
dagvattenhantering utifrån miljökvalitetsnormerna och
översvämningssynpunkt bör göras.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
David Jersenius (MP) med instämmande av övriga nämndsledamöter yrkar att
följande tillägg görs till förvaltningens förslag: Vid utformande av detaljplan bör
beaktande tas till möjligheten att kunna erbjuda stadsnära odling och därmed
minska omfattningen av hårdgjorda ytor.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan inom fastigheten Vingpennan 1,
Jönköpings kommun:
•
Trafikbullerutredning bör utföras som visar vilka ljudnivåer omgivande
trafik orsakar i området utifrån det aktuella planförslaget.
•
Alla lägenheter bör ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dBL
Aeq24h. Vädringsmöjligheten avser minst hälften av bostadsrummen eller alla
sovrum.
•
Ljudnivån från omgivande trafik bör inte överskrida 65 dBL Aeq24h vid
fasad.
•
Byggnader med ljudnivåer överskridande 55 dBL Aeq24h vid fasad bör
utföras enligt ljudklasstandard B.
•
Ljudnivån från omgivande trafik bör inte överskrida 55 dBL Aeq24h på
skolgården.
•
Skolgården bör uppgå till mer än 30 m2 per barn.
•
Bullersskydd enligt trafikbullerutredningen bör utföras till skydd från
trafikbuller från Kungsängsvägen och järnvägen.
• Utformning av reningsanläggning för dagvatten ska ske i samarbete med
Miljökontoret.
• Anmälan om utformningen av reningen av dagvattnet enl. 9 kap. § 6
miljöbalken ska göras till Miljönämnden i god tid innan arbetet påbörjas.
• Kompletterande undersökningar av påverkan från planområdets
dagvattenhantering utifrån miljökvalitetsnormerna och
översvämningssynpunkt bör göras.
• Vid utformande av detaljplan bör beaktande tas till möjligheten att kunna
erbjuda stadsnära odling och därmed minska omfattningen av hårdgjorda
ytor.
Beslutet expedieras till:Stadsbyggnadsnämnden
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§ 101

Yttrande till länsstyrelsen över Södra Skogsägarnas ansökan om
torvtäkt på Hökhultamossen – Jordshult 1:10 m fl fastigheter i
Jönköpings kommun
Mn 2013-2970, Lst dnr 543-6153-2011
Sammanfattning
Ärendet togs upp till förnyad behandling sedan det återemitterats vid
miljönämndens sammanträde den 21 augusti 2013.
Södra Skogsägarna ekonomisk förening söker bearbetningskoncession enligt lag
(1985:620) om vissa torvfyndigheter för Hökhultamossen. Länsstyrelsen har
överlämnat ansökan till nämnden för yttrande inför prövningen. Ansökan gäller en
ny täkt för energitorv med ett årligt uttag av 65 000 m3 torv under en 30-årsperiod.
Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet daterad 2011-10-27
Kompletteringar till ansökan daterade 2013-03-15
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-08-08

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden anser att det i kontrollprogrammet åtminstone under de första
åren av verksamhetens bedrivande bör ingå provtagning på de platser som
länsstyrelsen föreslagit i punkt 12a i kompletteringsföreläggandet. Däremot
behöver provtagning inte nödvändigtvis ske med den frekvens och med de
parametrar länsstyrelsen föreslagit i punkt 12b och c. Det finns ett värde i att
kunna visa att flöden som avvattnar täktområdet inte har någon betydande
påverkan på vattenkvaliteten i Nissan respektive Kärrån. I de fall påverkan
ändå kan påvisas kan det däremot behövas ytterligare utredning om det är
täkten eller annan verksamhet har bidragit till detta.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att eventuella höga naturvärden bör beaktas.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden anser att det i kontrollprogrammet åtminstone under de första
åren av verksamhetens bedrivande bör ingå provtagning på de platser som
länsstyrelsen föreslagit i punkt 12a i kompletteringsföreläggandet. Däremot
behöver provtagning inte nödvändigtvis ske med den frekvens och med de
parametrar länsstyrelsen föreslagit i punkt 12b och c. Det finns ett värde i att
kunna visa att flöden som avvattnar täktområdet inte har någon betydande
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påverkan på vattenkvaliteten i Nissan respektive Kärrån. I de fall påverkan
ändå kan påvisas kan det däremot behövas ytterligare utredning om det är
täkten eller annan verksamhet har bidragit till detta.
– Eventuella höga naturvärden bör beaktas.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping
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§ 102

Delårsredovisning
Mn 2013-3532

Sammanfattning
Miljökontoret redovisar verksamheten fram till 31 augusti 2013.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse
Rapport Delårsredovisning 2013
Förvaltningens förslag
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att förvaltningen uppmanas att till årsredovisningen bryta ner
sjukfrånvarostatistiken i långtids- respektive korttidsfrånvaro.
Miljönämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Förvaltningen uppmanas att till årsredovisningen bryta ner sjukfrånvarostatistiken
i långtids- respektive korttidsfrånvaro i jämställdhetsperspektivet.
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§ 103

Yttrande till miljöprövningsdelegationen angående kompletteringar av
ansökan om tillstånd om att uppföra vindkraftverk i Jönköpings
kommun
Mn 2011-1389 (Länsstyrelsens dnr. 551-5651-13 och 551-5654-13)
Sammanfattning
2013-05-27 inkom Länsstyrelsen Östergötland med en begäran om yttrande
gällande komplettering av Vindin AB:s ansökningshandlingar om uppförande av
vindkraftverk i Jönköpings kommun. Av Länsstyrelsens skrivelse framgick att
eventuellt yttrande om komplettering skulle vara Miljöprövnings-delegationen
tillhanda senast 2013-09-20. Miljökontoret föreslår till miljönämnden att yttra sig
om att ansökningshandlingarna ska kompletteras i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
- Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-03
- Skrivelse från Länsstyrelsen Östergötland, diarieförd 2013-05-30
- Ansökningshandlingar samt bilagor, diarieförd 2013-05-30
Förvaltningens förslag
Miljönämnden meddelar följande synpunkter på ansökningshandlingarna:
1. Av ansökningshandlingarna framgår att det finns ett ödehus i delområde
Haurida västra (Svarttorps-Tokeyd 1:5) som skulle få 42,6 dB (A) enligt
bullerberäkningarna. Enligt den sökande ägs detta hus av markägaren och
huset kommer att avregistreras som bostadsfastighet hos Lantmäteriet om
tillstånd beviljas. Miljönämnden anser att tillstånd ej kan beviljas för
vindkraftverk som medför att 40 dB (A) överskrids vid en bostadsfastighet
även om den sökande hävdar att huset kommer att avregistreras som
bostadsfastighet om tillstånd beviljas. Nämnden anser att det är den
sökandes skyldighet att kunna påvisa att 40 dB (A) underskrids vid
bostadshuset i ansökningshandlingarna och att den sökande ska
komplettera ansökan gällande detta.
2. Det framgår av ansökningshandlingarna att den sökande avser att utreda
möjligheten att installera en teknisk lösning för att minska hinderljusens
omgivningspåverkan. Miljönämnden anser att en sådan utredning ska ingå
i ansökningshandlingarna och av utredningen ska det framgå vilka
tekniska och ekonomiska förutsättningar det finns för att förse
vindkraftverken med sådana lösningar.
3. Av ansökningshandlingarna framgår att man planerar verk med följande
uteffekt och höjd: Haurida västra: 2-2,5 MW, max 185 meter och i
Knohult: 2,3-3 MW, max 205 meter. Bullerberäkningarna baseras på den
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lägst sökta uteffekten i dessa områden. Skuggberäkningarna baseras på
verk med en totalhöjd som är lägre jämfört med den som man maximalt
söker för. Miljönämnden anser att ansökningshandlingarna ska
kompletteras med buller- och skuggberäkningar som baseras på den högst
sökta uteffekten samt maximal totalhöjd för verken i samtliga områden.
4. Det framgår av ansökningshandlingarna att ”Ett till tre verk inom
delområde Knohult ligger inom 1 km från en större tjäderspelplats varför
det inte kan uteslutas att detta/dessa verk kan innebära en viss störning.”.
Vidare framgår bl.a. att den sökande har för avsikt att vidta någon form av
kompensationsåtgärd som fastställs lämpligast efter samråd med
tillsynsmyndigheten. Miljönämnden anser att det är en förutsättning att
den sökande presenterar lämplig kompensationsåtgärd i
ansökningshandlingarna för att det ska vara möjligt att ta ställning till
denna eller dessa åtgärder.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
David Jersenius (MP) yrkar att följande tillägg görs till förvaltningens förslag:
Av ansökningshandlingarna framgår att det förekommer flera arter av rovfåglar i
områdena, och även några arter av fladdermöss. Miljönämnden anser att
ansökningshandlingarna bör kompletteras med vilka åtgärder företaget kommer
vidta för att minska kollisionsrisken med dessa djur.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer proposition på yrkandena och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wisméns yrkande.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Susanne Wisméns yrkande är
huvudförslag. Ja-röst för bifall till Susanne Wisméns yrkande. Nej-röst för David
Jersenius yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Susanne Wisméns yrkande mot 5 nej-röster för David
Jersenius yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.
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Ledamöter

Ja

(M) Bert-Åke Näslund 1:e v. ordf.
(FP) Rune Hultkvist
(KD) Berne Lorefors
(KD) Susanne Wismén ordf.
(S) Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
(S) Anders Gustavsson
(S) Elisabeth Fransson-Malm
(M) Jan Birgersson
(M) Carl Gustaf Dybeck
(M) David Österberg
(MP) David Jersenius

Summa

Nej

15

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6

5

Miljönämndens beslut
Miljönämnden meddelar följande synpunkter på ansökningshandlingarna:
1. Av ansökningshandlingarna framgår att det finns ett ödehus i delområde
Haurida västra (Svarttorps-Tokeyd 1:5) som skulle få 42,6 dB (A) enligt
bullerberäkningarna. Enligt den sökande ägs detta hus av markägaren och
huset kommer att avregistreras som bostadsfastighet hos Lantmäteriet om
tillstånd beviljas. Miljönämnden anser att tillstånd ej kan beviljas för
vindkraftverk som medför att 40 dB (A) överskrids vid en bostadsfastighet
även om den sökande hävdar att huset kommer att avregistreras som
bostadsfastighet om tillstånd beviljas. Nämnden anser att det är den
sökandes skyldighet att kunna påvisa att 40 dB (A) underskrids vid
bostadshuset i ansökningshandlingarna och att den sökande ska
komplettera ansökan gällande detta.
2. Det framgår av ansökningshandlingarna att den sökande avser att utreda
möjligheten att installera en teknisk lösning för att minska hinderljusens
omgivningspåverkan. Miljönämnden anser att en sådan utredning ska ingå
i ansökningshandlingarna och av utredningen ska det framgå vilka
tekniska och ekonomiska förutsättningar det finns för att förse
vindkraftverken med sådana lösningar.
3. Av ansökningshandlingarna framgår att man planerar verk med följande
uteffekt och höjd: Haurida västra: 2-2,5 MW, max 185 meter och i
Knohult: 2,3-3 MW, max 205 meter. Bullerberäkningarna baseras på den
lägst sökta uteffekten i dessa områden. Skuggberäkningarna baseras på
verk med en totalhöjd som är lägre jämfört med den som man maximalt
söker för. Miljönämnden anser att ansökningshandlingarna ska
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kompletteras med buller- och skuggberäkningar som baseras på den högst
sökta uteffekten samt maximal totalhöjd för verken i samtliga områden.
4. Det framgår av ansökningshandlingarna att ”Ett till tre verk inom
delområde Knohult ligger inom 1 km från en större tjäderspelplats varför
det inte kan uteslutas att detta/dessa verk kan innebära en viss störning.”.
Vidare framgår bl.a. att den sökande har för avsikt att vidta någon form av
kompensationsåtgärd som fastställs lämpligast efter samråd med
tillsynsmyndigheten. Miljönämnden anser att det är en förutsättning att
den sökande presenterar lämplig kompensationsåtgärd i
ansökningshandlingarna för att det ska vara möjligt att ta ställning till
denna eller dessa åtgärder.
Reservationer
Bert-Åke Näslund (M), Rolf Wennerhag (S), Anders Gustavsson (S), Elisabeth
Fransson-Malm (S) samt David Jersenius (MP) reserverade sig mot beslutet till
förmån för David Jersenius yrkande.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, 581 86 Linköping
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§ 104
Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen över ansökan
från Jönköping Airport AB om tillstånd enligt miljöbalken för civil
flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköping
Mn 2012-4247
Sammanfattning
Jönköping Airport AB har ansökt hos mark- och miljödomstolen om nytt tillstånd
enligt miljöbalken för civil flygplats med en omfattning av 36 000 flygrörelser per
år, inklusive utbildningsverksamhet med helikopterskola, samt att, vid behov,
göra nödvändiga ny-, om- och tillbyggnader. Mark- och miljödomstolen har gett
miljönämnden tillfälle att yttra sig över ansökan.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att avstyrka etablering av en helikopterskola
och att lämna vissa ytterligare synpunkter.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jönköping Airport daterad 2012-09-27 med bilagor
Yttrande från Jönköping Airport daterat 2013-02-06 över kompletteringskrav
Kompletteringsskrivelse från Jönköping Airport daterad 2013-05-30 med bilagor
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2013-09-10
Förvaltningens förslag
Miljönämnden lämnar följande yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och
miljödomstolen:
Tillstånd till utbildningsverksamhet avseende helikopterskola avstyrks
Föreslaget villkor avseende halkbekämpning bör förtydligas så att halkbekämpning med urea endast får ske i samband med underkylt regn eller vid
motsvarande svåra isförhållanden eller på platser som från trafiksäkerhetssynpunkt kräver särskilt noggrann halkbekämpning.
Förutsättningarna för att använda krossat material för halkbekämpning bör utredas
ytterligare under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer.
Föreslaget villkor gällande uppsamling av glykol är svårkontrollerat. Villkoret bör
tydligt visa vad som krävs av JAAB och säkerställa önskade miljökrav.
Jönköping Airport bör efter en prövotid som mark- och miljödomstolen
bestämmer redovisa ett förslag till en bullerskyddad motorkörningsplats inom en
bullervall. Av utredningen ska framgå utformning av och kostnader för
anläggningen samt de bullernivåer som uppnås vid närliggande bostäder och inom
Dumme mosse Natura 2000-område.
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All hantering av kemikalier (inklusive bränslen) och farligt avfall ska ske på ett
sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske. Förvaring
ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk för påkörning
förhindras. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning
som rymmer största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym. Förvaring
utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd om det inte innebär
säkerhetsrisker.
JAAB bör tillhandahålla blyfri flygbensin för att medverka till användning av
blyfri bensin inom allmänflyget.
De kemiska ämnen (enskilda eller i kemiska produkter) som hanteras eller avses
hanteras i den egna verksamheten, i verkstäder eller i hangarer och som har
sådana egenskaper att de faller inom kriterierna för utfasnings- eller
riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg (www.kemi.se)
bör så långt möjligt ersättas.
Borttagning av gummi från banan bör så långt det är praktiskt möjligt ske på
mekaniskt sätt.
JAAB bör under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer utreda
möjligheterna att förlägga trafikvarvet för allmänflyget utanför Dumme mosse
Natura 2000-område utan att ökat buller för bostadshus uppkommer.
Allt avloppsvatten från verkstäder och hangarer som kan bli oljekontaminerat bör
behandlas i oljeavskiljare, som minst uppfyller kraven för klass 2 enligt svensk
standard SS-EN 858, före utsläpp i spillvattennät. Vid installation av nya
oljeavskiljare bör dessa uppfylla minst klass 1 enligt samma standard.
Följande begränsningsvärden bör under en prövotid gälla för utsläpp av
avloppsvatten i kommunalt spillvattennät:
bly
0,05 mg/l
koppar
0,2 mg/l
krom
0,05 mg/l
nickel
0,05 mg/l
kadmium
0,0005 mg/l
zink
0,2 mg/l
oljeindex
50 mg/l
JAAB bör under prövotiden utreda om begränsningsvärdet för oljehalten som
oljeindex kan sänkas till 5 mg/l.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar att följande mening tas bort:
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”Tillstånd till utbildningsverksamhet avseende helikopterskola avstyrks”
samt att följande tillägg görs: ” En helikopterskolas praktiska övningar förosakar
bullerstörningar liksom övrig flygverksamhet på flygplatsen. Skolans
bullerstörande inverkan på närboende reduceras avsevärt genom att reglera
flygvägar och tider när praktiska övningar på flygplatsen tillåts ske. Här bör
beaktas att området runt flygplatsen är ett natura 2000 område samt
sommarstugeområde som kan anses vara extra känsligt under vissa tider på året.
Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer proposition på yrkandena och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wisméns 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 9 ja-röster för Susanne Wisméns yrkande mot 2 nej-röster för Rolf
Wennerhags yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Susanne Wisméns
yrkande.

Ledamöter

Ja

(M) Bert-Åke Näslund 1:e v. ordf.
(FP) Rune Hultkvist
(KD) Berne Lorefors
(KD) Susanne Wismén ordf.
(S) Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
(S) Elisabeth Fransson-Malm
(M) Jan Birgersson
(M) Carl Gustaf Dybeck
(M) David Österberg
(MP) David Jersenius
(KD) Nils-Erik Emme

Summa

Nej

X
X
X
X

x
x
X
X
X

x
X

9

2

Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och
miljödomstolen:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-18

20

Föreslaget villkor avseende halkbekämpning bör förtydligas så att halkbekämpning med urea endast får ske i samband med underkylt regn eller vid
motsvarande svåra isförhållanden eller på platser som från trafiksäkerhetssynpunkt kräver särskilt noggrann halkbekämpning.
Förutsättningarna för att använda krossat material för halkbekämpning bör utredas
ytterligare under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer.
Föreslaget villkor gällande uppsamling av glykol är svårkontrollerat. Villkoret bör
tydligt visa vad som krävs av JAAB och säkerställa önskade miljökrav.
Jönköping Airport bör efter en prövotid som mark- och miljödomstolen
bestämmer redovisa ett förslag till en bullerskyddad motorkörningsplats inom en
bullervall. Av utredningen ska framgå utformning av och kostnader för
anläggningen samt de bullernivåer som uppnås vid närliggande bostäder och inom
Dumme mosse Natura 2000-område.
All hantering av kemikalier (inklusive bränslen) och farligt avfall ska ske på ett
sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske. Förvaring
ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk för påkörning
förhindras. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning
som rymmer största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym. Förvaring
utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd om det inte innebär
säkerhetsrisker.
JAAB bör tillhandahålla blyfri flygbensin för att medverka till användning av
blyfri bensin inom allmänflyget.
De kemiska ämnen (enskilda eller i kemiska produkter) som hanteras eller avses
hanteras i den egna verksamheten, i verkstäder eller i hangarer och som har
sådana egenskaper att de faller inom kriterierna för utfasnings- eller
riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg (www.kemi.se)
bör så långt möjligt ersättas.
Borttagning av gummi från banan bör så långt det är praktiskt möjligt ske på
mekaniskt sätt.
JAAB bör under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer utreda
möjligheterna att förlägga trafikvarvet för allmänflyget utanför Dumme mosse
Natura 2000-område utan att ökat buller för bostadshus uppkommer.
Allt avloppsvatten från verkstäder och hangarer som kan bli oljekontaminerat bör
behandlas i oljeavskiljare, som minst uppfyller kraven för klass 2 enligt svensk
standard SS-EN 858, före utsläpp i spillvattennät. Vid installation av nya
oljeavskiljare bör dessa uppfylla minst klass 1 enligt samma standard.
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Följande begränsningsvärden bör under en prövotid gälla för utsläpp av
avloppsvatten i kommunalt spillvattennät:
bly
0,05 mg/l
koppar
0,2 mg/l
krom
0,05 mg/l
nickel
0,05 mg/l
kadmium
0,0005 mg/l
zink
0,2 mg/l
oljeindex
50 mg/l
JAAB bör under prövotiden utreda om begränsningsvärdet för oljehalten som
oljeindex kan sänkas till 5 mg/l.
En helikopterskolas praktiska övningar förosakar bullerstörningar liksom övrig
flygverksamhet på flygplatsen. Skolans bullerstörande inverkan på närboende
reduceras avsevärt genom att reglera flygvägar och tider när praktiska övningar på
flygplatsen tillåts ske. Här bör beaktas att området runt flygplatsen är ett natura
2000 område samt sommarstugeområde som kan anses vara extra känsligt under
vissa tider på året.
Reservationer
Rolf Wennerhag (S) och Elisabeth Fransson-Malm reserverade sig mot beslutet
till förmån för Rolf Wennerhags yrkande.

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
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