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§ 64

Informationsärenden
Studiebesök på Jönköpings Airport AB genomfördes innan sammanträdet.
Ledningen informerar
Rekrytering av administrativ chef pågår, fem personer är kallade till intervju, varav en
man och fyra kvinnor.
Politikerdatorn kommer att delas ut i augusti.
Politiken informerar
Bert-Åke Näslund (M) informerade om studieresa till Tyskland. Resan arrangerades
av MOVAB. Under två dagar besöktes ett dagbrott för brunkol. Dagbrottet var Vattenfalls största i Tyskland. Fick även se ett kraftverk som använde brunkol. Sjöarna
var mycket försurade, om återställning av pH skulle ske behövdes det kalkas var 4:e
månad.
Rolf Wennerhag (S) anmäler följande förrättningar
Deltagande i invigning av Rocksjöns Naturreservat den 21 maj 2011.
Deltagande i Naturvårdsgruppens information om avverkning och gallring i Bråneryd,
med rundvandring i området den 31 maj 2011.

Justerandes signatur
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§ 65

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2011-04-22/05-20.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 66

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2011-04-22/05-20.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 67

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 81 - 97
Enskilda avloppsärenden – Dal § 34 - 43
Livsmedelsärenden – Dli § 110 - 127
Miljöskyddsärenden – Dmi § 214 - 273
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 68

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2011-04-21/05-19.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 69

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om åtgärdsprogram för miljömålen för djuren och växterna
Mn 2011-0864, Ks dnr 2011/183
Sammanfattning
Detta förslag till nytt åtgärdsprogram löper över åren 2012-2016 och omfattar miljökvalitetsmålen levande skogar, ett rikt odlingslandskap, samt delmål åkermarkens pH.
Enligt förslaget skall kommunen vara ansvarig för att genomföra nio åtgärder och
huvudansvarig för att genomföra två åtgärder.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-04-08
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-04-08
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden der nedanstående områden som angelägna utifrån nämndens uppdrag:
– att miljönämnden avser att prioritera arbetet med
Samrådsplikt ang. skogsbilvägar vid etablering av vindkraft och täkter
Ta reda på hur pH, temperatur och slam påverkar vattenmiljön
Vägkanter för biologisk mångfald och som spridingskorridorer
Hjälpa till att sprida information ang. bidrag för att skapa/återställa biologisk
mångfald
– att miljönämnden inte avser prioritera arbetet med
Guidningar på våtmarker, genomförs av Sbk
Ökad information om skogens värde ur rekreationssynpunkt, genomförs av Sbk
Ökad tillgänglighet till odlingslandskapet, bör vara Lst och LRF som agerar
Utveckla upphandlingen för ekologisk mat samt tillhörande policy, viktigt att
kommunens avsikt framgår och därmed hög prioritet för kommunen.
Jordbruksmarkens bevarande vid exploatering, viktigt att kommunens avsikt
framgår och därmed hög prioritet för kommunen
– att miljönämnden inte avser att ha med kommunala åtgärder, eftersom egna miljömål redovisas i ”Program för hållbar utveckling”.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande yrkar att nämnden beslutar om följande tillägg till beslutet:
Sid 6, nr 25 är det en utbildning som riktar sig till naturbruksskolorna enbart eller om
alla elever oavsett huvudman kommer att få ta del av kunskaperna.
Miljönämnden anser att det bör stå i åtgärdsprogrammet för miljömålen för djuren och
växterna att kompetensutveckling även ska gälla anställda som arbetar med dessa frågor oavsett vilken arbetsplats de arbetar på.
S-gruppen instämmer.
Justerandes signatur
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Miljönämndens beslut
Miljönämnden der nedanstående områden som angelägna utifrån nämndens uppdrag:
– att miljönämnden avser att prioritera arbetet med
Samrådsplikt ang. skogsbilvägar vid etablering av vindkraft och täkter
Ta reda på hur pH, temperatur och slam påverkar vattenmiljön
Vägkanter för biologisk mångfald och som spridingskorridorer
Hjälpa till att sprida information ang. bidrag för att skapa/återställa biologisk
mångfald
– att miljönämnden inte avser prioritera arbetet med
Guidningar på våtmarker, genomförs av Sbk
Ökad information om skogens värde ur rekreationssynpunkt, genomförs av Sbk
Ökad tillgänglighet till odlingslandskapet, bör vara Lst och LRF som agerar
Utveckla upphandlingen för ekologisk mat samt tillhörande policy, viktigt att
kommunens avsikt framgår och därmed hög prioritet för kommunen.
Jordbruksmarkens bevarande vid exploatering, viktigt att kommunens avsikt
framgår och därmed hög prioritet för kommunen
– att miljönämnden inte avser att ha med kommunala åtgärder, eftersom egna miljömål redovisas i ”Program för hållbar utveckling”.
– Sid 6, nr 25 är det en utbildning som riktar sig till naturbruksskolorna enbart eller
om alla elever oavsett huvudman kommer att gå ta del av kunskaperna.
Miljönämnden anser att det bör stå i åtgärdsprogrammet för miljömålen för djuren
och växterna att kompetensutveckling även ska gälla anställda som arbetar med
dessa frågor oavsett vilken arbetsplats de arbetar på.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 70

Kompletteringsförfrågan angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet i projekt Vindpark Lyckås inom fastigheten Brunkulla 2:1
m.fl. i Jönköpings kommun Objid:31654
Mn 2009-4999
Sammanfattning
Länsstyrelsen har givit miljönämnden möjlighet att lämna förslag till kompletteringar
gällande ansökningshandlingarna för projekt Vindpark Lyckås. Anledningen till detta
är att ansökan ska kompletteras med uppgifter så att miljönämnden kan yttra sig i
ärendet vid ett senare tillfälle. Vindkraftparken kommer att bestå av maximalt 18 verk
med en maximal totalhöjd på 180 meter.
Miljönämnden anser att ansökningshandlingarna bör kompletteras med mer preciserad
information om utformningen av parken för att göra en mer ingående bedömning av
påverkan av buller och skuggor, vägdragning m.m. Vidare anser miljönämnden att
bolaget bör redovisa vilka fastigheter som kommer att bedömas som ”ej bostad i bruk”
och hur detta motiveras.
Slutligen anser miljönämnden att risken för isbildning och ökade ljudnivåer i samband
med is uppbyggnad bör beskrivas mer ingående då erfarenheter från Nässjö kommun
visar på att klagomål på buller har förekommit vintertid i samband med isbildning på
verk.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar för tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.
Förslag till miljönämnden
- Miljönämnden anser att ansökningshandlingarna bör kompletteras med någon av
nedanstående punkter för att kunna göra en ingående bedömning av påverkan av exempelvis buller och skuggor.
1. slutgiltiga utformningen av vindkraftparken gällande verkens placering, effekt
och höjd eller
2. två alternativa förslag till utformning med fastställda koordinater av vindparken
eller
3. mindre etableringsområden inom vilka vindkraftverken avses att uppföras.
Redovisningen enligt punkt två och tre bör utgå från ”worst case scenario”, dvs. bolaget bör utgå från påverkan (buller och skuggor) i värsta fall. Det bör då finnas möjlighet för bolaget att göra vissa mindre förändringar i samband med upphandlingen av
verken.
Vidare föreslår miljönämnden att ansökan kompletteras med vad bolaget menar med
”ej bostad i bruk” under buller- och skuggberäkningar (bilaga C5). Hur har man
kommit fram till att vissa fastigheter ska undantas. I ansökningshandlingarna bör motivering framgå för varje fastighet som bedöms att vara ”ej bostad i bruk”.

Justerandes signatur
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I ansökningshandlingarna framgår att bolaget bedömer att sannolikheten för omfattande isbildning på vidkraftverk i södra Sverige i allmänhet är liten. Med tanke på de
senaste vintrarna bör bolaget ändå beakta riskerna och beskriva hur avstängning av
verken går till. Erfarenhet från Nässjö kommun visar även att ljudnivån från verken
ökar med isbildning och det kan ta tid innan automatisk avstängningen sker.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
- Miljönämnden anser att ansökningshandlingarna bör kompletteras med någon av
nedanstående punkter för att kunna göra en ingående bedömning av påverkan av exempelvis buller och skuggor.
1. slutgiltiga utformningen av vindkraftparken gällande verkens placering, effekt och
höjd eller
2. två alternativa förslag till utformning med fastställda koordinater av vindparken
eller
3. mindre etableringsområden inom vilka vindkraftverken avses att uppföras.
Redovisningen enligt punkt två och tre bör utgå från ”worst case scenario”, dvs. bolaget bör utgå från påverkan (buller och skuggor) i värsta fall. Det bör då finnas möjlighet för bolaget att göra vissa mindre förändringar i samband med upphandlingen av
verken.
Vidare föreslår miljönämnden att ansökan kompletteras med vad bolaget menar med
”ej bostad i bruk” under buller- och skuggberäkningar (bilaga C5). Hur har man
kommit fram till att vissa fastigheter ska undantas. I ansökningshandlingarna bör motivering framgå för varje fastighet som bedöms att vara ”ej bostad i bruk”.
I ansökningshandlingarna framgår att bolaget bedömer att sannolikheten för omfattande isbildning på vidkraftverk i södra Sverige i allmänhet är liten. Med tanke på de
senaste vintrarna bör bolaget ändå beakta riskerna och beskriva hur avstängning av
verken går till. Erfarenhet från Nässjö kommun visar även att ljudnivån från verken
ökar med isbildning och det kan ta tid innan automatisk avstängningen sker.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings Län, att: Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,
Mats Gustafsson, 551 86 Jönköping.
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§ 71

Yttrande till kommunstyrelsen angående medborgarförslag gällande
omarbetning av riktlinjer för etablering av vindkraft
Mn 2011-1753
Sammanfattning
2011-05-04 inkom ett skriftligt medborgarförslag till miljönämnden på remiss från
stadskontoret. I medborgarförslaget yrkar man på att riktlinjer för vindkraft ska omarbetas med anledning av att verken har blivit högre och effektstarkare. Man yrkar även
på att kommunstyrelsen beslutar om ett moratorium för tillstånd för sådana verk till
dess att riktlinjerna har omarbetats.
Miljönämnden anser att nuvarande vindkraftspolicy är tillämplig på såväl små som
stora verk och att den därav ej behöver omarbetas. Således finns det inte någon anledning för kommunstyrelsen att besluta om ett moratorium för tillstånd av nya höga och
effektstarka verk.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-27
Medborgarförslag om riktlinjer för vindkraftsetablering
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden anser att det inte finns något skäl för omarbetning av gällande vindkraftspolicy utifrån inkommet medborgarförslag. Således finns det inte heller något
skäl till att kommunstyrelsen ska besluta om ett moratorium för tillstånd av nya
vindkraftverk på över 100 meter och en effekt över 1 MW tills nya riktlinjer är
klara.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
S-gruppen yrkar att besluta enligt förvaltningens förslag.
Bert-Åke Näslund (M), yrkar bifall till de båda att-satserna i medborgarförslaget.
Detta av två skäl; Möjligheter att tillvarata ny kunskap som framkommit kring
miljöeffekterna av stora och effektstarka vindkraftverk.
Behovet framgår tydligt av ärendet och osäkerheten kring verken i Nässjö.
Vindkraftens ställning i förhållande till andra riksintressen måste förtydligas.
Fallet vindpark Lyckås är en katastrof, när etableringen sätts före 3 olika typer
av riksintressen och ett Natura 2000 område.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på S-gruppens förslag respektive Bert-Åke Näslunds
(M) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden anser att det inte finns något skäl för omarbetning av gällande vindkraftspolicy utifrån inkommet medborgarförslag. Således finns det inte heller något
Justerandes signatur
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skäl till att kommunstyrelsen ska besluta om ett moratorium för tillstånd av nya
vindkraftverk på över 100 meter och en effekt över 1 MW tills nya riktlinjer är klara.
Reservation
Bert-Åke Näslund (M) och Christina Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet med följande motivering:
En översyn ger möjlighet att tillvarata ny kunskap som framkommit kring miljöeffekterna av stora och effektstarka vindkraftverk, samt vindkraftens ställning i förhållande
till andra riksintressen måste förtydligas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 72

Yttrande till stadskontoret gällande Medborgarförslag om muddring i
Huskvarnaån
Mn 2011-877, Stk dnr 2011/147
Sammanfattning
Med anledning av att det finns förhöjda halter av tennföreningar kan miljönämnden
för närvarande inte rekommendera en muddring av ån. Dessutom kan en muddring
ytterligare försvåra för kommunen att tillse att Huskvarnaåns nedre del uppnår gällande miljökvalitetsnormer (MKN).
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-05-05
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– att inte rekommendera muddring av Huskvarnaån eftersom
det finns förhöjda halter av giftiga metaller i sedimenten samt att
det kan försvåra arbetet med att uppfylla gällande lagstiftning, avseende MKN för
vatten
– att om planer ändå finns angående muddring
genomföra utökade undersökningar för att kartlägga miljögifterna i området, ta
reda på källan och omfattningen och undersöka hur åtgärden påverkar MKN för
vatten samt revidera skötselplanen för Huskvarnaån.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– att inte rekommendera muddring av Huskvarnaån eftersom
det finns förhöjda halter av giftiga metaller i sedimenten samt att
det kan försvåra arbetet med att uppfylla gällande lagstiftning, avseende MKN för
vatten
– att om planer ändå finns angående muddring
genomföra utökade undersökningar för att kartlägga miljögifterna i området, ta
reda på källan och omfattningen och undersöka hur åtgärden påverkar MKN för
vatten samt revidera skötselplanen för Huskvarnaån.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 73

Yttrande över förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
åren 2012-2016
Mn 2011-1686, tn 2011-263
Sammanfattning
Förslaget baseras på utbyggnadsalternativ 2 i samrådshandlingen för Utbyggnadsstrategin daterad 2009-09-23. Strategin i förslag till Bostadsförsörjningsprogrammet är
att förtäta och omvandla i befintlig bebyggelsestruktur för att kunna öka med 10 000
bostäder. I projektplanen för 2012-2016 har några av de större områdena inom utbyggnadsstrategin och stadsbyggnadsvision 2.0 lagts in. När utbyggnadsstrategin är
antagen kommer ytterligare samordning ske mellan bostadsförsörjningsprogrammet
och utbyggnadsstrategin. Vid arbete med bostadsförsörjningsprogrammet kommer
prioritering av utbyggnadstrategins områden göras genom att lägga in aktuella
områden i projektplan.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2011-05-30
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2012-2016.
Programmet går att ladda ned från kommunens hemsida:
http://www.jonkoping.se/toppmeny/byggaoch bo
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2012-2016:
Klimatanpassning med mångfunktionella ytor i städer och tätorter ska eftersträvas.
Vid förtätning bör utveckling och bevarande av närnatur och grönområden prioriteras med hänsyn till människors välbefinnande och möjlighet till återhämtning.
Vid nybyggnation av bostadsområden måste trafikens påverkan på människors
hälsa och miljön begränsas.
Vingpennan 1 m.fl. (f.d. Kungsängsskolan): Det krävs en bullerutredning med
hänsyn till väg- och tågtrafik samt förslag till eventuella åtgärder som krävs för att
kunna skapa en god ljudmiljö.
Skeppsbrokajen och Södra Munksjö fabriksområde: Försiktighet och åtgärder krävs
med anledning av förorenade områden. Särskilda åtgärder kan komma att krävas
p.g.a. trafikens påverkan på ljudmiljö och luftkvalitet. Områdena behandlas utförligt i förslag till fördjupad översiktplan ”Ramprogram Södra Munksjön”.
Verdandi 1: Byggnationen kan komma att innebära reducerade grönytor och rekreationsområden söder om Österängens centrum. Centrumbyggnaderna kan bidra till
en bra avskärmning mot E4 och bidra till en god ljudmiljö.
Vingården 1: Inför byggnation bör en bullerutredning genomföras för att klargöra
behovet av eventuella bullerreducerande åtgärder i bostäderna.
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Stensholm 1:425: En luftledning som går rätt genom området kan innebära restriktioner för byggnation. Att bebygga området ligger i linje med Utbyggnadsstrategin
genom att bl.a. öka underlag för kollektivtrafik och annan service.
Attarp 2:425 och 2:539: Byggnation bör föregås av en buller- och vibrationsutredning med anledning av närheten till järnvägen.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2012-2016:
Klimatanpassning med mångfunktionella ytor i städer och tätorter ska eftersträvas.
Vid förtätning bör utveckling och bevarande av närnatur och grönområden prioriteras med hänsyn till människors välbefinnande och möjlighet till återhämtning.
Vid nybyggnation av bostadsområden måste trafikens påverkan på människors hälsa och miljön begränsas.
Vingpennan 1 m.fl. (f.d. Kungsängsskolan): Det krävs en bullerutredning med hänsyn till väg- och tågtrafik samt förslag till eventuella åtgärder som krävs för att
kunna skapa en god ljudmiljö.
Skeppsbrokajen och Södra Munksjö fabriksområde: Försiktighet och åtgärder krävs
med anledning av förorenade områden. Särskilda åtgärder kan komma att krävas
p.g.a. trafikens påverkan på ljudmiljö och luftkvalitet. Områdena behandlas utförligt i förslag till fördjupad översiktplan ”Ramprogram Södra Munksjön”.
Verdandi 1: Byggnationen kan komma att innebära reducerade grönytor och rekreationsområden söder om Österängens centrum. Centrumbyggnaderna kan bidra till
en bra avskärmning mot E4 och bidra till en god ljudmiljö.
Vingården 1: Inför byggnation bör en bullerutredning genomföras för att klargöra
behovet av eventuella bullerreducerande åtgärder i bostäderna.
Stensholm 1:425: En luftledning som går rätt genom området kan innebära restriktioner för byggnation. Att bebygga området ligger i linje med Utbyggnadsstrategin
genom att bl.a. öka underlag för kollektivtrafik och annan service.
– Attarp 2:425 och 2:539: Byggnation bör föregås av en buller- och vibrationsutredning med anledning av närheten till järnvägen.

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-08

18

§ 74

Yttrande över den fördjupade översiktplanen Utbyggnadsstrategi 150 000
invånare, Jönköpings kommun
Mn 2011-1655
Sammanfattning
Befolkningen antas uppnå 150 000 invånare någon gång under seklets mitt. Utmaningen är hur Jönköpings kommun ska kunna växa på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Planförslaget ska ge kommunen långsiktig beredskap för hållbar tillväxt.
Detta kan ske genom:
 Förtätning och omvandling inom tätorternas gränser.
 Byggnation i stråk där kollektivtrafiken finns eller kan byggas ut.
 Nyexploatering i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse.
Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, markanvisningar och andra prövningar kommer att bli viktiga medel för att
kunna genomföra utbyggnadsstrategins intentioner.
Utbyggnadsstrategin finns att läsa i sin helhet på
www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
Beslutsunderlag
Utbyggnadsstrategi för 150 000 invånare. Utställningshandling daterad 2011-04-06
Konsekvenser för utbyggnadsstrategi 150 000 invånare Utställningshandling daterad
2011-04-06
Samrådsredogörelse med kommentarer och förslag till fortsatt arbete daterad
2010-03-16
Trafikanalys för Utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun daterad 2011-04-06
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-05-30
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över utställningshandling Utbyggnadsstrategi 150 000
invånare:
Strategin bör kompletteras med uppgift om vilka jordbruksmarker som ska planeras
att tas i anspråk respektive undantas från exploatering.
I samband med bebyggelse vid vatten med höga värden bör en 30 meter kantzon
lämnas tillsammans med tillkommande övergångszon. Desamma gäller vid skogsavverkningar.
Innan dagvatten avleds till vattenförekomster ska det renas från slam, partiklar och
vid behov även petroleumprodukter.
Klimatanpassning med mångfunktionella ytor i städer och tätorter genom grönstruktur bör eftersträvas.
Vid förtätning bör utveckling och bevarande av närnatur och grönområden prioriteras med hänsyn till människors välbefinnande och möjlighet till återhämtning.
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Kommunen bör ta fram en strategi för hur markföroreningar ska hanteras inom utbyggnadsstrategin liknande den i ”Ramprogram för Södra Munksjön”.
Vid förtätning och övriga byggnation bör målsättningen vara att skapa en långsiktigt god livsmiljö med hänsyn till den totala ljudmiljön.
För att förhindra allvarlig målkonflikt mellan flygets utveckling och hållbart byggande bör inga strategiska utbyggnadsområden eller andra utbyggnadsområden ligga inom flygbullerstört område.
Vid fortsatt planering måste vägtrafikens negativa påverkan på människors hälsa
och miljö beaktas. Vägtrafiken orsakar störningar såsom buller, luftföroreningar
och tar dessutom mark i anspråk som istället skulle kunna användas för rekreationsytor för människor i staden.
Förtydligande av miljökontorets synpunkter
Det finns riktvärden för buller, exempelvis när det gäller bostäder, vägtrafik, spårbunden trafik, flyg och industrilokalisering. Generellt motsvarar inte riktvärdena en hälsosam boendemiljö ur bullersynpunkt, utan dessa värden är uppsatta efter den andel
störda som samhället anser vara acceptabelt, det vill säga en nivå som tills vidare anses som rimlig att eftersträva. Det är inte detsamma som en god ljudmiljö.
Flygbuller
Den norra halvan av det strategiska området för bostäder och verksamheter i Kortebo
samt områden redovisade för bostäder, förtätning och ett strategiskt område i Månsarp
ligger inom yttre zon för flygbullerstört område. Inom yttre zonen kan den maximala
ljudnivån överstiga de maximala riktvärdena med flygplanstypen MD80. Denna flygplanstyp har inte trafikerat Jönköping Airport på flera år, men ingår i tillståndet för
flygplatsen.
Riktvärden för flygtrafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är 30 dBA
ekvivalentnivå inomhus och 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid samt 55 dBA
FBN utomhus (vid fasad) och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Strategiska områden för bostäder bör inte ligga inom flygbullerstört område. Att utnyttja områdena innebär en målkonflikt mellan utveckling av flyget och hållbar bebyggelse. Flygplatsen ska under år 2011 ansöka om nytt tillstånd för hela verksamheten. Det kan innebära förändrade restriktioner för bebyggelse i anslutning till flygplatsens verksamhetsområde.
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Utbyggnad som kan påverka vattenkvaliteten negativt
 Utbyggnadsplanerna B:405, B:404 och B403 kan komma att påverka höga naturvärden längs Strömsbergsbäcken.
 Utbyggnad i Bankeryd som är planerad längs Lillån som idag hyser höga naturvärden och är riksintresse för fisk samt regionalt intresse för natur.
Utbyggnad som kan ske utan att påverka kvalitetskraven negativt
 Utbyggnadsområdet längs Barnarpasjön kan bidra till att förbättra vattenkvalitet
genom ökad vattengenomströmningen.
 Utbyggnaden längs Kortebo kan ske utan att riskera försämra vattenkvalitetens
utifrån miljökvalitetsnormerna. Naturvärdena i området är längs bäckraviner och
så länge dessa bevaras med beskuggning kan vattenmiljön bevaras.
 Utbyggnaden på östra sidan om Vättern (B:602, B:606; B601 och B603) kan ske
utan att kommunen riskerar vattenkvalitetens utifrån miljökvalitetsnormerna.
Övrig bebyggelse av mindre karaktär kan också genomföras utan att försämra vattenkvaliteten. Vid varje utbyggnad skall hänsyn tas till vattenmiljön och rening av vatten
ske innan vattnet avleds eller infiltreras.
Verksamhetsområden
Etableringen av industrifastigheter bör ske med extra hänsyn inom områden för
grundvattenbildning. Dagvatten bör renas innan det tillåts infiltrera. I lättgenomsläppliga marker rör sig grundvattnet fort och det är viktigt att undvika förorening av
grundvattnet. Närbelägna sjöar utan betydande tillrinning är beroende av grundvatten.
För att stärka sjöarnas rekreationsvärden är det viktigt att tillfartsvägar planeras med
gröna stråk som kan fungera insynsskyddande likväl som luftfilter. Verksamhetsområdenas bör ha en viss grönytefaktor för att skapa bättre trivsel för de som arbetar
inom området samtidigt som träd/vegetation behövs för vattenhushållningen och som
luftfilter.
Förorenade områden
Inventering av misstänkta markföroreningar i kommunen pågår och beräknas vara klar
under 2013, varför uppgifter om markföroreningar behöver kompletteras i det fortsatta
arbetet med utbyggnadsstrategin. Det är viktigt att kommunen tar fram en översiktlig
strategi, för hur kommunen ska hantera markföroreningar, liknande den i ”Ramprogram för södra Munksjön”. Förekomst av markföroreningar behöver utredas inom
respektive område vid fördjupad och detaljerad planering. I fortsatta planprocesser ska
föroreningarnas art, omfattning, läge samt hur, när och vem som ansvarar för efterbehandlingen tydligt redovisas.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över utställningshandling Utbyggnadsstrategi 150 000
invånare:
Strategin bör kompletteras med uppgift om vilka jordbruksmarker som ska planeras
att tas i anspråk respektive undantas från exploatering.
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I samband med bebyggelse vid vatten med höga värden bör en 30 meter kantzon
lämnas tillsammans med tillkommande övergångszon. Desamma gäller vid skogsavverkningar.
Innan dagvatten avleds till vattenförekomster ska det renas från slam, partiklar och
vid behov även petroleumprodukter.
Klimatanpassning med mångfunktionella ytor i städer och tätorter genom grönstruktur bör eftersträvas.
Vid förtätning bör utveckling och bevarande av närnatur och grönområden prioriteras med hänsyn till människors välbefinnande och möjlighet till återhämtning.
Kommunen bör ta fram en strategi för hur markföroreningar ska hanteras inom utbyggnadsstrategin liknande den i ”Ramprogram för Södra Munksjön”.
Vid förtätning och övriga byggnation bör målsättningen vara att skapa en långsiktigt god livsmiljö med hänsyn till den totala ljudmiljön.
För att förhindra allvarlig målkonflikt mellan flygets utveckling och hållbart byggande bör inga strategiska utbyggnadsområden eller andra utbyggnadsområden ligga inom flygbullerstört område.
Vid fortsatt planering måste vägtrafikens negativa påverkan på människors hälsa
och miljö beaktas. Vägtrafiken orsakar störningar såsom buller, luftföroreningar
och tar dessutom mark i anspråk som istället skulle kunna användas för rekreationsytor för människor i staden.
Förtydligande av miljökontorets synpunkter
Det finns riktvärden för buller, exempelvis när det gäller bostäder, vägtrafik, spårbunden trafik, flyg och industrilokalisering. Generellt motsvarar inte riktvärdena en hälsosam boendemiljö ur bullersynpunkt, utan dessa värden är uppsatta efter den andel
störda som samhället anser vara acceptabelt, det vill säga en nivå som tills vidare anses som rimlig att eftersträva. Det är inte detsamma som en god ljudmiljö.
Flygbuller
Den norra halvan av det strategiska området för bostäder och verksamheter i Kortebo
samt områden redovisade för bostäder, förtätning och ett strategiskt område i Månsarp
ligger inom yttre zon för flygbullerstört område. Inom yttre zonen kan den maximala
ljudnivån överstiga de maximala riktvärdena med flygplanstypen MD80. Denna flygplanstyp har inte trafikerat Jönköping Airport på flera år, men ingår i tillståndet för
flygplatsen.
Riktvärden för flygtrafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är 30 dBA
ekvivalentnivå inomhus och 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid samt 55 dBA
FBN utomhus (vid fasad) och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Strategiska områden för bostäder bör inte ligga inom flygbullerstört område. Att utnyttja områdena innebär en målkonflikt mellan utveckling av flyget och hållbar bebyggelse. Flygplatsen ska under år 2011 ansöka om nytt tillstånd för hela verksamheten. Det kan innebära förändrade restriktioner för bebyggelse i anslutning till flygplatsens verksamhetsområde.
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Utbyggnad som kan påverka vattenkvaliteten negativt
 Utbyggnadsplanerna B:405, B:404 och B403 kan komma att påverka höga naturvärden längs Strömsbergsbäcken.
 Utbyggnad i Bankeryd som är planerad längs Lillån som idag hyser höga naturvärden och är riksintresse för fisk samt regionalt intresse för natur.
Utbyggnad som kan ske utan att påverka kvalitetskraven negativt
 Utbyggnadsområdet längs Barnarpasjön kan bidra till att förbättra vattenkvalitet
genom ökad vattengenomströmningen.
 Utbyggnaden längs Kortebo kan ske utan att riskera försämra vattenkvalitetens
utifrån miljökvalitetsnormerna. Naturvärdena i området är längs bäckraviner och
så länge dessa bevaras med beskuggning kan vattenmiljön bevaras.
 Utbyggnaden på östra sidan om Vättern (B:602, B:606; B601 och B603) kan ske
utan att kommunen riskerar vattenkvalitetens utifrån miljökvalitetsnormerna.
Övrig bebyggelse av mindre karaktär kan också genomföras utan att försämra vattenkvaliteten. Vid varje utbyggnad skall hänsyn tas till vattenmiljön och rening av vatten
ske innan vattnet avleds eller infiltreras.
Verksamhetsområden
Etableringen av industrifastigheter bör ske med extra hänsyn inom områden för
grundvattenbildning. Dagvatten bör renas innan det tillåts infiltrera. I lättgenomsläppliga marker rör sig grundvattnet fort och det är viktigt att undvika förorening av
grundvattnet. Närbelägna sjöar utan betydande tillrinning är beroende av grundvatten.
För att stärka sjöarnas rekreationsvärden är det viktigt att tillfartsvägar planeras med
gröna stråk som kan fungera insynsskyddande likväl som luftfilter. Verksamhetsområdenas bör ha en viss grönytefaktor för att skapa bättre trivsel för de som arbetar
inom området samtidigt som träd/vegetation behövs för vattenhushållningen och som
luftfilter.
Förorenade områden
Inventering av misstänkta markföroreningar i kommunen pågår och beräknas vara klar
under 2013, varför uppgifter om markföroreningar behöver kompletteras i det fortsatta
arbetet med utbyggnadsstrategin. Det är viktigt att kommunen tar fram en översiktlig
strategi, för hur kommunen ska hantera markföroreningar, liknande den i ”Ramprogram för södra Munksjön”. Förekomst av markföroreningar behöver utredas inom
respektive område vid fördjupad och detaljerad planering. I fortsatta planprocesser ska
föroreningarnas art, omfattning, läge samt hur, när och vem som ansvarar för efterbehandlingen tydligt redovisas.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 75

Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Samset 1:1 m.fl.
Samset, Jönköpings kommun
Mn 2011-1789, stbn 2011:93
Sammanfattning
Planförslaget utgör den andra etappen av bostadsutbyggnad i Samset-Åsenområdet
som på sikt kan ge Jönköping ett tillskott med cirka 600-700 bostäder. Utbyggnaden
är initierad av HSB och fortsätter nu söderut intill den första etappen som omfattade
85 bostäder. Större delen av området ägs av ägs av HSB som också har tagit initiativ
till planläggningen. Södra delen ägs av kommunen och här planeras förutom bostäder
även en ny skola. Större delen är idag åkermark som har utarrenderats till privat brukare.
Utbyggnadsstrategin finns att läsa i sin helhet på
www.jonkoping.se/byggaochbo/detaljplaner/pågåendeplanarbete/samsetetapp2
Beslutsunderlag
Miljökontorets skrivelse daterad 2011-05-30
Samrådshandlingar daterade 2011-05-04
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan (etapp 2) för del av fastigheten Samset 1:1 m.fl. Samset, Jönköpings kommun:
Inom planområdet bör plats avsättas för att möjliggöra etablering av en s.k. återvinningsstation. Lämplig plats skulle kunna vara inom området för ”Centrumverksamhet”.
Utformning av dagvattendamm bör ske efter samråd med miljökontoret.
Bostadsområdet ligger nära flygbullerstört område och relativt nära väg 195. När
nya bostäder planeras är det nödvändigt att ta hänsyn till den totala ljudnivån för att
kunna förebygga och minska störningar av buller.
Ur hälsosynpunkt är det positivt att planbestämmelserna reglerar att inga bygglov
beviljas inom området för högspänningsledningen innan den flyttats.
Radonsäkert byggande ska tillämpas när halten radon i jordluften överskrider 10
kBq.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan (etapp 2) för del av fastigheten Samset 1:1 m.fl. Samset, Jönköpings kommun:
Inom planområdet bör plats avsättas för att möjliggöra etablering av en s.k. återvinningsstation. Lämplig plats skulle kunna vara inom området för ”Centrumverksamhet”.
Utformning av dagvattendamm bör ske efter samråd med miljökontoret.
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Bostadsområdet ligger nära flygbullerstört område och relativt nära väg 195. När
nya bostäder planeras är det nödvändigt att ta hänsyn till den totala ljudnivån för att
kunna förebygga och minska störningar av buller.
Ur hälsosynpunkt är det positivt att planbestämmelserna reglerar att inga bygglov
beviljas inom området för högspänningsledningen innan den flyttats.
Radonsäkert byggande ska tillämpas när halten radon i jordluften överskrider 10
kBq.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 76

Yttrande till Kommunstyrelsen över fördjupad översiktsplan för Ramprogram Södra Munksjön, Jönköpings kommun
Mn 2011-1568
Sammanfattning
Ramprogrammet för Södra Munksjön är en fördjupad översiktsplan och ligger till
grund för kommande detaljplaner i området kring södra Munksjön. Utvecklingen
kring södra Munksjön ska främja ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2011-05-30.
Miljökonsekvensbeskrivning för Ramprogram för Södra Munksjön, april 2011.
Samrådshandlingen i sin helhet återfinns på Jönköpings kommuns webbsida: ByggaBo/Stadsbyggnadsvisionen.
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter över fördjupad översiktsplan gällande för
Ramprogram Södra Munksjön, Jönköpings kommun:
– Framtida arbeten i och kring Munksjön ska ske så att föroreningar begränsas för
att främja ekologiskt hållbara och biologiskt variationsrika livsmiljöer i vatten och
sediment i Munksjön och Vättern.
– Gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas. I områden med högre bullernivåer kan avsteg enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 göras förutsatt att lägenheterna är genomgående. Minst hälften av bostadsrummen liksom balkong eller uteplats ska vara vänd mot tyst sida.
– I kommande detaljplaner ska aktuell bullerkartläggning ligga till grund för bedömningen av utformningen och placeringen av bostäder, byggnader och parker.
– I kommande detaljplaner ska hydrologiska- och geotekniska undersökningar utföras och ligga till grund för kommande arbete med markföroreningar och dagvattenhantering.
– I kommande detaljplaner, i de fall bostäder ligger inom uppmärksamhetsavstånd
från en verksamhet med omgivningspåverkan så ska verksamhetens påverkan på
omgivningen tydligt beskrivas liksom åtgärder som krävs för att minimera negativ
påverkan på människors hälsa och miljön.
– I kommande detaljplaner ska lämplig dagvattenhanteringen utarbetas enligt Dagvattenpolicy och handlingsplan för Jönköpings Kommun.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter över fördjupad översiktsplan gällande för
Ramprogram Södra Munksjön, Jönköpings kommun:
– Framtida arbeten i och kring Munksjön ska ske så att föroreningar begränsas för
att främja ekologiskt hållbara och biologiskt variationsrika livsmiljöer i vatten och
sediment i Munksjön och Vättern.
Justerandes signatur
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Gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas. I områden med högre bullernivåer kan avsteg enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 göras förutsatt att lägenheterna är genomgående. Minst hälften av bostadsrummen liksom balkong eller uteplats ska vara vänd mot tyst sida.
I kommande detaljplaner ska aktuell bullerkartläggning ligga till grund för bedömningen av utformningen och placeringen av bostäder, byggnader och parker.
I kommande detaljplaner ska hydrologiska- och geotekniska undersökningar utföras och ligga till grund för kommande arbete med markföroreningar och dagvattenhantering.
I kommande detaljplaner, i de fall bostäder ligger inom uppmärksamhetsavstånd
från en verksamhet med omgivningspåverkan så ska verksamhetens påverkan på
omgivningen tydligt beskrivas liksom åtgärder som krävs för att minimera negativ
påverkan på människors hälsa och miljön.
I kommande detaljplaner ska lämplig dagvattenhanteringen utarbetas enligt Dagvattenpolicy och handlingsplan för Jönköpings Kommun.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 77

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för flerbostadshus
inom fastigheten Peru 4, Jönköpings kommun
Mn 2011-1318
Sammanfattning
Planen innebär en omvandling av del av fastigheten Peru 4 som idag består av gräsbevuxen parkyta med träd, garage, parkeringsplats till bostadsändamål. Byggnationen
innebär ett punkthus med fem till nio våningar med totalt 56 lägenheter och garage i
två plan. Trafikbullerutredning visar att gällande riktvärden överskrids.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2011-05-27.
Samrådshandlingen i sin helhet återfinns på Jönköpings kommuns webbsida:
ByggaBo/Detaljplaner/Pågående planarbete.
Ljudlandskap för bättre hälsa, daterat 2008.
Naturvårdsverkets yttrande över Boverkets allmänna råd, daterat 2007-09-27.
Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009.
Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1.
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen gällande fastigheten
Peru 4, Jönköpings kommun:
– Utemiljön i anslutning till huset på den tysta sidan ska ha en ljudnivå som max 45
dB L Aeq24h
– Alla lägenheter ska ha möjlighet till vädring mot tyst sida. Vädringsmöjligheten
avser minst hälften av bostadsrummen.
– Byggnaden ska utföras enligt ljudklasstandard B.
– En historisk utredning ska göras för att undersöka om det har legat en kemtvätt
inom fastigheten.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen gällande fastigheten
Peru 4, Jönköpings kommun:
– Utemiljön i anslutning till huset på den tysta sidan ska ha en ljudnivå som max 45
dB L Aeq24h
– Alla lägenheter ska ha möjlighet till vädring mot tyst sida. Vädringsmöjligheten
avser minst hälften av bostadsrummen.
– Byggnaden ska utföras enligt ljudklasstandard B.
– En historisk utredning ska göras för att undersöka om det har legat en kemtvätt
inom fastigheten.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 78

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över planprogram för Strandängen,
Jönköpings kommun
Mn 2011-1634
Sammanfattning
Planprogrammet beskriver förutsättningarna, bebyggelseförslag och konsekvenserna
av exploateringen av området Strandängen/Vilhelmsro. Området består idag av grönområden, undervisningslokaler, äldreboenden, studentboende och några permanentboende. Planen berör ett område på 30 ha och möjliggör ca 850 bostäder med verksamheter och servicefunktioner.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2011-05-27.
Samrådshandlingen i sin helhet återfinns på Jönköpings kommuns webbsida: ByggaBo/Detaljplaner/Pågående planarbete.
Policy och handlingsplan för dagvattnet Jönköpings kommun, antagen 2009-01-29.
Ljudlandskap för bättre hälsa, daterat 2008.
Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009.
Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1.
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på planprogrammet för området Strandängen, Jönköpings kommun:
– Detaljerad bullerkartläggning från all väg- tåg- och flygtrafik som visar den totala
bullersituationen för området inomhus och ute och ger ett underlag för hur gällande
riktvärden för buller kan innehållas.
– Vibrationsmätningar från tågtrafiken ska utföras.
– Alla lägenheter ska ha möjlighet till vädring mot tyst sida. Vädringsmöjligheten
avser minst hälften av bostadsrummen.
– Skolgårdar och parker ska understiga ljudnivåkravet 55 dBL Aeq24h
– Byggnaden ska utföras enligt ljudklasstandard B.
– Utformningen av dagvattnet ska ske i samverkan med miljökontoret.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på planprogrammet för området Strandängen, Jönköpings kommun:
– Detaljerad bullerkartläggning från all väg- tåg- och flygtrafik som visar den totala
bullersituationen för området inomhus och ute och ger ett underlag för hur gällande
riktvärden för buller kan innehållas.
– Vibrationsmätningar från tågtrafiken ska utföras.
– Alla lägenheter ska ha möjlighet till vädring mot tyst sida. Vädringsmöjligheten
avser minst hälften av bostadsrummen.
Justerandes signatur
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– Skolgårdar och parker ska understiga ljudnivåkravet 55 dBL Aeq24h
– Byggnaden ska utföras enligt ljudklasstandard B.
– Utformningen av dagvattnet ska ske i samverkan med miljökontoret.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 79

Yttrande över revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
(SOU 2011:23)
Mn 2011-1622, Ks dnr 2011-245 100
Sammanfattning
Regeringen har utrett revisionen av den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan.
Utredningen slår fast att det finns stora brister, men att de bör kunna hanteras inom
befintlig organisation. Man kan dock invända mot detta ur flera perspektiv.
Beslutsunderlag
Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (SOU 2011:23)
Utredningen i pdf-format finns att hämta med länken nedan.
http://www.regeringen.se/download/7dc7d087.pdf?major=1&minor=162836&cn=atta
chmentPublDuplicator_0_attachment
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2009-05-27
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar att yttra följande angående betänkandet av utredningen om
revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter:
– Att avge yttrande enligt nedan.
Yttrande
Revisioner är i grunden något mycket positivt, eftersom de syftar till att ge underlag
för förbättringar. Den problembild som skildras i utredningen bedöms också riktig.
Även åtgärdspunkterna bedöms riktiga i allt väsentligt och utifrån nuvarande kontrollorganisation. Men det kvarstår frågor som borde ha utretts vidare.
I utredningsuppdraget ingick att beräkna kostnaderna för att genomföra utredningens
förslag, både för stat och kommun. Men utredningen föreslår att de högre kostnader
som följer av högre ambitioner, i huvudsak ska lösas genom omprioritering av annan
offentlig verksamhet. Vad det beräknas kosta eller vilka resurser som krävs får vi inte
några närmre svar på. Vi får inte heller några förslag på vad som ska prioriteras bort.
Visst har ansvaret för revisioner funnits sedan tidigare på varje enskild myndighet.
Men nu handlar det om ganska stora förändringar, och som utredningen slår fast krävs
kompetens som idag saknas. Ska närmare 300 myndigheter skaffa sig den kompetensen krävs det mycket resurser, även om utbildningen blir anslagsfinansierad. Särskilt
kännbart torde det bli för små kommuner, som redan har svårt att upprätthålla kompetensen för livsmedelskontrollen. För att kunna avgöra vad som är rimligt, så måste
man åtminstone ha någon uppfattning om kostnaderna och resurserna som krävs av
respektive myndighet.
Alternativa sätt att finansiera revisionerna borde också ha utretts. Ett alternativ kan
t.ex. vara att det sker via avgiftssystemet för kontrollerna. Men enligt en beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och Landsting skulle många kommuner redan behöva höja avgifterna. Risken är då stor att de kommer att betraktas som orimligt höga.
Detta stärker inte kontrollmyndigheternas anseende. På längre sikt skulle dock reviJusterandes signatur
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sionerna kunna leda till en mer kostnadseffektiv kontrollverksamhet. Men man kan
allvarligt ifrågasätta om kontrollorganisationen är effektiv och ändamålsenlig i enlighet med kontrollförordningens krav.
Betänkande av utredningen om revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter i sammanfattning
Uppdraget
Uppdraget för utredningen har varit att ge förslag till hur organisation och utförande
av revisionerna ska uppfylla de krav EU ställer. Förslag ska även lämnas till ansvarsfördelning och eventuella författningsändringar, samt att kostnaderna för stat och
kommun ska beräknas.
Problembild
Utredningens övergripande bedömning av problembilden är att det svenska revisionssystemet uppvisar stora brister.





En övergripande nationell ledning och planering av revisionsarbetet saknas.
Revisionerna brister i kvalité och dokumentation, samt att de inte är så omfattande som önskat. Informationen om resultaten brister också.
Ansvarsfördelningen är oklar och samordningen svag.
Vägledning och stöd för kontrollmyndigheterna är otillräcklig. Lika så insatserna för metodutveckling och kompetens.

I dagsläget är kontrollorganisationen utspridd och komplicerad. Och de förändringar
som följer av utredningen, får inte leda till att situationen förvärras. Samordningen
måste därför stärkas, och det krävs en rad insatser under en lång tid för att bygga upp
ett bra revisionssystem.
Åtgärder
De enskilda myndigheterna ska även i fortsättningen utföra de revisioner så åligger
enligt kontrollförordningen. De centrala myndigheterna måste dock vägleda och utveckla revisionsarbetet. Deras samordningsansvar behöver också förtydligas. Därför
föreslås att regeringen utser en av de centrala myndigheterna som ansvarig för samordningen. Ett revisionsråd bör sedan inrättas för att utarbeta en revisionsplan för hela
kontrollkedjan. Revisionsrådet ska även övervaka och analysera resultaten samt göra
bedömningar av kontrollsystemet. Rådet ska även initiera och samordna gemensamma
insatser, och rapportera till regeringen.
Parallellt med utvecklingen av revisionsarbetet, så ser utredningen även ett behov av
att stärka uppföljningen och rapporteringen av kontrollverksamheten. Detta ska också
rapporteras till regeringen, som dessutom bör delta i arbetet med den nationella kontrollplanen.
Finansiering
Revisionsansvaret åligger kontrollmyndigheterna, och bör därmed finansieras inom
befintliga ramar. Om finansieringen bedöms utgöra ett hinder, kan regeringskansliet
Justerandes signatur
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behöva informeras för vidare beredning. Införandet av ett revisionsråd bör däremot
bekostas via förvaltningsanslag. Dessa kostnader uppskattas till 2-3 miljoner. Även de
medel som behövs för utvecklingsåtgärder bör anslagsfinansieras efter en särskild
utredning för regeringens bedömning.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att yttra följande angående betänkandet av utredningen om
revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter:
– Att avge yttrande enligt nedan.
Yttrande
Revisioner är i grunden något mycket positivt, eftersom de syftar till att ge underlag
för förbättringar. Den problembild som skildras i utredningen bedöms också riktig.
Även åtgärdspunkterna bedöms riktiga i allt väsentligt och utifrån nuvarande kontrollorganisation. Men det kvarstår frågor som borde ha utretts vidare.
I utredningsuppdraget ingick att beräkna kostnaderna för att genomföra utredningens
förslag, både för stat och kommun. Men utredningen föreslår att de högre kostnader
som följer av högre ambitioner, i huvudsak ska lösas genom omprioritering av annan
offentlig verksamhet. Vad det beräknas kosta eller vilka resurser som krävs får vi inte
några närmre svar på. Vi får inte heller några förslag på vad som ska prioriteras bort.
Visst har ansvaret för revisioner funnits sedan tidigare på varje enskild myndighet.
Men nu handlar det om ganska stora förändringar, och som utredningen slår fast krävs
kompetens som idag saknas. Ska närmare 300 myndigheter skaffa sig den kompetensen krävs det mycket resurser, även om utbildningen blir anslagsfinansierad. Särskilt
kännbart torde det bli för små kommuner, som redan har svårt att upprätthålla kompetensen för livsmedelskontrollen. För att kunna avgöra vad som är rimligt, så måste
man åtminstone ha någon uppfattning om kostnaderna och resurserna som krävs av
respektive myndighet.
Alternativa sätt att finansiera revisionerna borde också ha utretts. Ett alternativ kan
t.ex. vara att det sker via avgiftssystemet för kontrollerna. Men enligt en beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och Landsting skulle många kommuner redan behöva höja avgifterna. Risken är då stor att de kommer att betraktas som orimligt höga.
Detta stärker inte kontrollmyndigheternas anseende. På längre sikt skulle dock revisionerna kunna leda till en mer kostnadseffektiv kontrollverksamhet. Men man kan
allvarligt ifrågasätta om kontrollorganisationen är effektiv och ändamålsenlig i enlighet med kontrollförordningens krav.
Betänkande av utredningen om revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter i sammanfattning
Uppdraget
Uppdraget för utredningen har varit att ge förslag till hur organisation och utförande
av revisionerna ska uppfylla de krav EU ställer. Förslag ska även lämnas till ansvars-
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fördelning och eventuella författningsändringar, samt att kostnaderna för stat och
kommun ska beräknas.
Problembild
Utredningens övergripande bedömning av problembilden är att det svenska revisionssystemet uppvisar stora brister.





En övergripande nationell ledning och planering av revisionsarbetet saknas.
Revisionerna brister i kvalité och dokumentation, samt att de inte är så omfattande som önskat. Informationen om resultaten brister också.
Ansvarsfördelningen är oklar och samordningen svag.
Vägledning och stöd för kontrollmyndigheterna är otillräcklig. Lika så insatserna för metodutveckling och kompetens.

I dagsläget är kontrollorganisationen utspridd och komplicerad. Och de förändringar
som följer av utredningen, får inte leda till att situationen förvärras. Samordningen
måste därför stärkas, och det krävs en rad insatser under en lång tid för att bygga upp
ett bra revisionssystem.
Åtgärder
De enskilda myndigheterna ska även i fortsättningen utföra de revisioner så åligger
enligt kontrollförordningen. De centrala myndigheterna måste dock vägleda och utveckla revisionsarbetet. Deras samordningsansvar behöver också förtydligas. Därför
föreslås att regeringen utser en av de centrala myndigheterna som ansvarig för samordningen. Ett revisionsråd bör sedan inrättas för att utarbeta en revisionsplan för hela
kontrollkedjan. Revisionsrådet ska även övervaka och analysera resultaten samt göra
bedömningar av kontrollsystemet. Rådet ska även initiera och samordna gemensamma
insatser, och rapportera till regeringen.
Parallellt med utvecklingen av revisionsarbetet, så ser utredningen även ett behov av
att stärka uppföljningen och rapporteringen av kontrollverksamheten. Detta ska också
rapporteras till regeringen, som dessutom bör delta i arbetet med den nationella kontrollplanen.
Finansiering
Revisionsansvaret åligger kontrollmyndigheterna, och bör därmed finansieras inom
befintliga ramar. Om finansieringen bedöms utgöra ett hinder, kan regeringskansliet
behöva informeras för vidare beredning. Införandet av ett revisionsråd bör däremot
bekostas via förvaltningsanslag. Dessa kostnader uppskattas till 2-3 miljoner. Även de
medel som behövs för utvecklingsåtgärder bör anslagsfinansieras efter en särskild
utredning för regeringens bedömning.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 80

Projekt – Revision vårdkök 2011
Mn 2011-1894
Sammanfattning
Miljökontorets livsmedelsenhet har under februari – april 2011 genomfört
ett revisionsprojekt på 17 vårdkök i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-05-23.
Rapport ”Revision vårdkök 2011”
Förslag till miljönämnden
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret

Justerandes signatur
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§ 81

Revidering av Riktlinjer för tvätt av fordon
Mn 2011-1950
Sammanfattning
2006 antog miljönämnden riktlinjer för tvätt av fordon. Miljökontoret har sedan dess
gjort förändringar i dokumentet och anser att miljönämnden ska informeras om de
reviderade riktlinjerna och anta dem på nytt. I dokumentet har förändringar bland annat gjorts gällande:
- vad som gäller vid provtagning av utgående vatten från tvättanläggning
- vad miljökontoret anser ska redovisas i samband med provtagning och kontroll av
verksamheten
- förtydligande om vad som gäller vid tvätt utanför anläggning
Beslutsunderlag
Bifogade Riktlinjer för tvätt av fordon
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-23
Förslag till miljönämnden
– Miljökontoret föreslår att miljönämnden antar de reviderade riktlinjerna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljökontoret föreslår att miljönämnden antar de reviderade riktlinjerna.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret

Justerandes signatur
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§ 82

Riktlinjer för kvalitetsarbetet inom miljökontoret
Mn 2011-1897
Sammanfattning
Miljökontorets ledningsråd har tagit fram riktlinjer för kvalitetsarbetet på förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till ”Riktlinjer för kvalitetsarbetet inom miljökontoret”
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-17
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden antar förvaltningens förslag till ”Riktlinjer för kvalitetsarbetet inom
miljökontoret”.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden antar förvaltningens förslag till ”Riktlinjer för kvalitetsarbetet inom
miljökontoret”.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
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§ 83

Remiss – Program för hållbar utveckling – miljö, 2012-2020
Mn 2011-1320
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling – miljö ska uppdateras årligen integrerat med budgetprocessen. Nämnden ska i denna tjänsteskrivelse ta ställning till ändringar och tillägg i
programmet. Nämnden ska ta ställning till om föreslagna tillägg ryms inom budgeten
eller om extra medel behöver anslås. I det fall utrymme inte finns i ordinarie budget
ska nämnden tydliggöra detta.
Beslutsunderlag
Remiss – Program för hållbar utveckling – miljö, 2012-2020
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-05-25
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar att lämna följande förslag till ändringar
– Under 2.4.2 Fiskevårdsåtgärder, tillägg: ”Finansiering: Anslag om ca 150 tkr behövs för att åtgärda vandringshinder i Lillån Huskvarna”.
– Under 2.4.2 Barnarpasjön, tillägg: ”Finansiering: Anslag om ca 50 tkr behövs för
arrangemanget”.
– Under 2.4.2 Lilla Nätaren, tillägg: ”Ansvar: Miljönämnden i samarbete med Länsstyrelsen och Nässjö kommun, NAV”.
– Under 2.4.2 Lillån-Bankeryd, tillägg: ”Finansiering: Anslag om 200 tkr behövs”
– Under 2.4.3 Förorenade områden från avslutade verksamheter, Inventering och
riskklassning av förorenade områden vid pågående verksamheter och Förorenade
områden – söder om Munksjön ska ”Ansvar: Miljönämnden” ändras till ”Ansvar
för uppföljning: Miljönämnden”.
– Under 2.4.3 Förorenade områden från avslutade verksamheter, Inventering och
riskklassning av förorenade områden vid pågående verksamheter och Förorenade
områden – söder om Munksjön ska och ”Finansiering: Ordinarie budget” ska ändras till ”Finansiering av uppföljning: Ordinarie budget”.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att lämna följande förslag till ändringar
– Under 2.4.2 Fiskevårdsåtgärder, tillägg: ”Finansiering: Anslag om ca 150 tkr behövs för att åtgärda vandringshinder i Lillån Huskvarna”.
– Under 2.4.2 Barnarpasjön, tillägg: ”Finansiering: Anslag om ca 50 tkr behövs för
arrangemanget”.
– Under 2.4.2 Lilla Nätaren, tillägg: ”Ansvar: Miljönämnden i samarbete med Länsstyrelsen och Nässjö kommun, NAV”.
– Under 2.4.2 Lillån-Bankeryd, tillägg: ”Finansiering: Anslag om 200 tkr behövs”
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– Under 2.4.3 Förorenade områden från avslutade verksamheter, Inventering och
riskklassning av förorenade områden vid pågående verksamheter och Förorenade
områden – söder om Munksjön ska ”Ansvar: Miljönämnden” ändras till ”Ansvar
för uppföljning: Miljönämnden”.
– Under 2.4.3 Förorenade områden från avslutade verksamheter, Inventering och
riskklassning av förorenade områden vid pågående verksamheter och Förorenade
områden – söder om Munksjön ska och ”Finansiering: Ordinarie budget” ska ändras till ”Finansiering av uppföljning: Ordinarie budget”.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Anneli Wiklund
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§ 84

Yttrande till Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, över ansökan från
Jönköping Airport AB om ändring av villkor i tillståndsdom daterad 16
november 2009 (mål nr. M3163-08) för Jönköping Airport på fastigheten
Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun
Mn 2011-1853
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ansöker hos mark- och miljödomstolen om att tidpunkten för
när en ansökan om tillstånd för hela verksamheten vid Jönköping Airport ska lämnas
in till tillståndsmyndigheten ändras från den 30 juni 2011 till den 30 september 2012.
Miljökontoret föreslår att ansökan tillstyrks.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jönköping Airport daterad 2011-04-26
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-26
Förslag till miljönämnden
– Ansökan från Jönköping Airport AB om ändring av villkor tillstyrks
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ansökan från Jönköping Airport AB om ändring av villkor tillstyrks

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
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§ 85

Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, över överklagande av Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut om förbud mot
utbildningsverksamhet avs. helikopterskola vid Jönköping Airport på
fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun, Mål nr M 1705-11
Mn 2009-2925
Sammanfattning
Jönköping Airport AB har överklagat länsstyrelsens beslut 2011-04-29 om förbud mot
utbildningsverksamhet avseende helikopterskola på Jönköping Airport till mark- och
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har förelagt miljönämnden att yttra sig
över överklagandet.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att meddela mark- och miljödomstolen att överklagandet bör avslås.
Beslutsunderlag
Remiss från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen daterad 2011-05-19
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-31
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden meddelar mark- och miljödomstolen att nämnden motsätter sig det
som yrkas i målet.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden meddelar mark- och miljödomstolen att nämnden motsätter sig det
som yrkas i målet.

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
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§ 86

Inhibering av miljönämndens beslut gällande riktlinjer för kundtoaletter
i serveringslokaler i Jönköpings kommun
Mn 2011-1815
Sammanfattning
Tidigare har miljönämnden beslutat om riktlinjer för kundtoaletter i serveringslokaler
som har framtagits för att underlätta för miljökontorets inspektörer att göra en likartad
handläggning vad det gäller krav på kundtoaletter. I dagsläget finns det inget lagstöd
för dessa riktlinjer därför inhiberas nämndens beslut daterat 2008-06-25 § 93. Ärende
2008-2342.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-10
Riktlinjer för kundtoaletter i serveringslokaler i Jönköpings kommun
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att inhibera tidigare beslut daterat 2008-06-25 § 93,
”Riktlinjer för kundtoaletter i serveringslokaler i Jönköpings kommun”.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att inhibera tidigare beslut daterat 2008-06-25 § 93,
”Riktlinjer för kundtoaletter i serveringslokaler i Jönköpings kommun”.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
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§ 87

Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2012-2014
Mn 2011-1723
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt anvisningar för arbetet med Verksamhets- och Investeringsplan, VIP 2012-2014, med de ekonomiska ramar som gäller för nämnderna, inklusive personalplan.
Beslutsunderlag
Miljökontorets förslag till VIP 2012-2014
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-05-25
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden godkänner budgetramen för Verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2012-2014.
MBL-förhandling
Samråd med personalrepresentanter har ägt rum 2011-05-30. Parterna har varit överens.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande yrkar att besluta enligt förvaltningens förslag.
(S)-gruppen yrkar att besluta enligt förvaltningens förslag samt med följande tilläggsyrkanden:
För att ytterligare stärka upp Agenda 21 arbetet samt påskynda arbetet med provtagningar och åtgärdsplaner för Lilla Nätaren, Landsjön, Barnarpasjön med flera vattendrag, vill S-gruppen tillföra 500 000 kronor i kommande budget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandes respektive S-gruppens förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs: följande propositionsordning godkänns:
Ja–röst för bifall för ordförandes förslag
Nej-röst för bifall till (S)-gruppens förslag.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Bert-Åke Näslund
Göte Eek (M)
Gunilla Kock Hansson (M)
Rune Hultkvist (KD)

X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-08

Berne Lorefors (KD)
Christina Karlsson (MP)
Rolf Wennerhag (S)
Anders Edgren (S)
Anders Gustavsson (S)
Johan Thorman (S)
Susanne Wismén (KD)

X
X

Summa

7

44

X
X
X
X
X
4

Miljönämnden har med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit ordförandes förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner budgetramen för Verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2012-2014.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för S-gruppens förslag.

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten, Rådhuset
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§ 88

Budgetuppföljningsrapport nr. 2 – t.o.m maj 2011
Mn 2011-2036
I ärendet föreligger budgetuppföljningsrapport nr 1 – t.o.m. maj 2011.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten, Rådhuset
Miljökontoret
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