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§ 105

Informationsärenden
Ledningen informerar
Det är bra flyt i verksamheten.
Till livsmedelstjänsten fick vi in 19 sökanden, varav endast några få motsvarar våra
minimikrav. Tre intervjuer sker kommande vecka. Till tjänsten som administrativ
chef, där sista ansökningsdag är 14 september, har vi fått in 22 sökanden. Vi har i
dagsläget ingen uppfattning om kvaliteten hos de sökanden.
Livsmedelsenheten ordnar frukostmöte för livsmedelsföretagare 5 oktober kl. 7.308.30 på Ericsson Hotel.
Europeiska trafikantveckan bjuder på tre lunchföreläsningar, se separat inbjudan.
Miljökontoret tog under sommaren 2011 in en ungdom för sommarjobb. Tre platser
annonserades ut. AMA/utbildningsförvaltningen preciserar inte arbetsinnehåll och
våra önskemål i annonseringen. Miljökontoret finns endast med som en kryssruta i
ansökningsformuläret. Därför fanns endast en sökande som kunde komma ifråga. Vi
”annonserade” ut sommarjobben även via vår egen webbsida, men nådde tyvärr inte
särskilt många läsare.
Marie Leuchovius rapporterar från den pågående utrivningen av Massadammen i Norrahammar och byggande av spegeldammar och avsänkningen av Vederydssjön den
närmaste tiden.
Nissandagen arrangerades i Spafors söndag 11 september tillsammans med länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och fiskevårdsområdet.
Politiken informerar
Susanne Wisén har varit på miljöfika där Ann-Mari Nilsson berättade om miljöfrågan
i kommunprogrammet.
Susanne Wismén, Rolf Erlandsson och Maria Westlund har lyssnat på närboende till
Tenhults skjutbana.
Skogsexkursion söndag 25 september kl. 15.00-19.00. Inbjudan har gått ut till alla.
Skicka en kopia på anmälan till Christina Lindqvist.
Rolf Wennerhag och Bert-Åke Näslund har varit på presidiedagar på Sveriges kommuner och landsting i Stockholm. De lämnar en kort rapport över innehållet.
Utbildning för nämndledamöter: Tillsyn på lantbruk
Magnus Nilsson berättar om hur tillsynen på lantbruk går till.
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§ 106

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2011-08-09/09-01.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 107

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2011-07-30/08-31.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 108

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 127 - 139
Enskilda avloppsärenden – Dal § 63 - 75
Livsmedelsärenden – Dli § 159 - 165
Miljöskyddsärenden – Dmi § 364 - 447
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 109

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2011-07-04/08-29.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 110

Begäran om delegation
Mn 2011-2660
Sammanfattning
Miljöenheten begär delegation för att kunna handlägga remisser ifrån länsstyrelsen
angående anmälningar enligt kap 11 § 9 a Miljöbalken. Det gäller verksamheter som
inte bedöms medföra grumling av betydande karaktär.
Beslutsunderlag
Anmälan angående kap 11 § 9 a Miljöbalken
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-11
Förslag till miljönämnden
– Att handläggare på miljöskyddsenheten ges delegation att avge yttrande till länsstyrelsen inför beslut enligt kap 11 § 9 a Miljöbalken, vattenverksamhet som inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Handläggare på miljöskyddsenheten ges delegation att avge yttrande till länsstyrelsen inför beslut enligt kap 11 § 9 a Miljöbalken, vattenverksamhet som inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
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§111

Yttrande till miljödomstolen över tillståndansökan till vattenverksamhet
för muddring och ombyggnad av färjelägen Gränna och Visingsö samt
småbåtshamn Gränna (Mål nr M1796-11)
Mn 2011 - 2365
Sammanfattning
Jönköpings kommun, tekniska kontoret, har ansökt hos mark- och miljödomstolen om
tillstånd till vattenverksamhet enl. 11 kap. miljöbalken och bedriva verksamhet alt.
vidta åtgärder inom Natura 2000-område enl.7 kap 28a § miljöbalken. Ansökan föranleds av att kommunen planerar att bygga nya färjelägen på Visingsöleden eftersom en
ny större färja kommer att sättas i trafik. Den nya färjan ställer andra krav på angöring
och bottenförutsättningar än vad som medges idag. Ansökan omfattar vatten verksamhet i Gränna hamn och Visingsö hamn samt deponering av muddermassor i djup håla i
Vättern. Samtidigt planeras det för en utökning av småbåtshamnen i Gränna.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-01
Ansökningshandlingar till mark och miljödomstolen
Förslag till miljönämnden
Följande synpunkter lämnas över tillståndsansökan för vattenverksamhet och verksamhet inom Natur 2000-område
– Massor som inte är förorenade bör så långt det är möjligt återanvändas
– Rivnings-, schakt- och muddringsarbeten samt deponering av massor ska i största
möjligaste mån ske under den tidpunkt på året som medför minst skada på lekande
fisk.
– Upptäckt förorening ska enl. 10 kap. 11 § miljöbalken rapporteras till tillsynsmyndigheten.
– Efterbehandling av förorenade områden inkl. sediment ska anmälas till tillsynsmyndigheten enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(FMH) innan åtgärder startas.
– Vid avvattning av förorenat sediment ska hänsyn tas till föroreningar som kan förekomma lösta i vattnet.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas över tillståndsansökan för vattenverksamhet och verksamhet inom Natur 2000-område
– Massor som inte är förorenade bör så långt det är möjligt återanvändas
– Rivnings-, schakt- och muddringsarbeten samt deponering av massor ska i största
möjligaste mån ske under den tidpunkt på året som medför minst skada på lekande
fisk.
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– Upptäckt förorening ska enl. 10 kap. 11 § miljöbalken rapporteras till tillsynsmyndigheten.
– Efterbehandling av förorenade områden inkl. sediment ska anmälas till tillsynsmyndigheten enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(FMH) innan åtgärder startas.
– Vid avvattning av förorenat sediment ska hänsyn tas till föroreningar som kan förekomma lösta i vattnet.

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen
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§ 112

Rapport ”Projekt tändvätskor”
Mn 2011-2284
Sammanfattning
Miljökontorets miljöskyddsenhet har genomfört ett projekt för att kontrollera att de
nya kraven på förpackning av tändvätska efterlevs.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-09-05
Rapport tändvätskor
Förslag till miljönämnden
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
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§ 113

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss från Miljödepartementet gällande nedskräpning och uttjänta fritidsbåtar
Mn 2011-2991
Sammanfattning
Antalet uttjänta fritidsbåtar kommer att öka under de kommande åren därför har Regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå ett system som ska förhindra uppkomsten av nedskräpande vrak, samt föreslå ett system som gör det möjligt att spåra
ägare, forsla bort och eventuellt skrota övergivna nedskräpande båtar. Dessutom vill
man att Naturvårdsverket utreder hur ett producentansvar för fritidsbåtar kan införas
på EU-nivå.
Därefter har Naturvårdsverket presenterat förslag på hur detta ska genomföras i rapporten Nedskräpande och uttjänta båtar.
Beslutsunderlag
Remiss från Miljödepartementet 2011-07-27
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2011-09-02
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar
– att kommunstyrelsen meddelar Miljödepartementet att Jönköpings kommun ansluter sig till Naturvårdverkets förslag som presenteras i rapporten Nedskräpande och
uttjänta båtar.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Kommunstyrelsen meddelar Miljödepartementet att Jönköpings kommun ansluter
sig till Naturvårdverkets förslag som presenteras i rapporten Nedskräpande och uttjänta båtar.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 114

Kemikalier i lantbruket 2011
Mn 2010-3030
Sammanfattning
Miljöskyddsenheten har deltagit i projektet ”Kemikalier i lantbruket 2011” i samverkan med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Totalt 28 lantbruk besöktes.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-09-05
Rapport: Kemikalier i lantbruket 2011 – Ett nationellt tillsynsprojekt i samverkan mellan Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och landets kommuner
Förslag till miljönämnden
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
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§ 115

Yttrande över förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan för Jönköpings kommun
Mn 2011- 2410, Tk dnr 2011:767 450
Sammanfattning
I varje kommun ska det enligt miljöbalkens 15 kap finnas en renhållningsordning som
ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall i kommunen.
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Innehållet i en avfallsplan regleras av föreskrifter utgivna av Naturvårdsverket (NFS 2006:6).
Tekniska kontoret har givit miljönämnden möjlighet att yttra sig över förslag till ny
avfallsplan.
Beslutsunderlag
Förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun,
daterad 2011-07-04
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-31
Miljöbalken 15 kap (SFS 1998:808)
Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (2006:6) om innehållet i kommunal avfallsplan
och länsstyrelsens sammanställning
Förslag till miljönämnden
– Att lämna följande synpunkter till tekniska kontoret:
Följande är kommentarer/frågeställningar kring de uppgifter som lämnas i förslaget
till avfallsplan:
1. Att företag med verksamhetsavfall hänvisas till privata aktörer, så länge det
råder platsbrist på sortergårdarna. Detta skulle innebära bättre sortering och
underlätta behandling av avfallet. Problemet att särskilja verksamhetsavfall
och hushållsavfall uppstår inte heller om verksamheterna hänvisas till privata
aktörer.
2. Att det anges hur tekniska kontoret ska arbeta för att minska andelen felsorterat avfall vid sortergårdarna.
3. Ange hur problemet med trånga hämtningsvägar ska hanteras. Miljönämnden
anser inte att gemensamma utrymmen för avfallshantering är att föredra p.g.a.
att det minskar viljan att sortera.
4. Redovisa om möjlighet finns till sorterande avfallskärl på stan i avfallsplanen.
5. Det är positivt att kollektivtrafiken drivs med biogas. Avfallsplanen bör kompletteras med redovisning av möjligheten att tillgodose behovet av gas utan extern leverantör. Av avfallsplanen framgår att avfallsverksamheten under år
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2011 ska besöka alla kommunala institutioner och offentliga verksamheter om
matavfallssortering. Ange syftet med dessa besök i avfallsplanen. Miljönämnden anser att tekniska kontoret kan ställa krav på att dessa verksamheter sorterar ut sitt matavfall.
6. Hur avser tekniska kontoret att arbeta med: ”Exempel där avfallssektorn kan
påverka är vid lagring av avloppsslam, genom att öka återvinning av plast och
metall och genom att öka biogasproduktionen av matavfall”?
7. Planen ska innehålla uppgifter om tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som finns i kommunen. Listan som redovisas är inte komplett.
8. Möjligheten att tvätta sandningssand och återanvända den bör tas upp i avfallsplanen.
9. Hur ska tekniska kontoret bemöta kommuninvånarnas synpunkt om tillgängligheten till dessa anläggningar?
10. Samverkan anges vara en viktig faktor för att nå största miljö- och samhällsnytta, för att hantera avfallet på ett kostnadseffektivt sätt och för att säkra den
kompetens som krävs, till gagn för både kommuninvånarna och miljön. Det
anges också att förslaget till avfallsplan har tagits fram i en arbetsgrupp på avfallsverksamheten i samarbete med berörda förvaltningar. Hur kommer det sig
då att miljöförvaltningen inte fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med
planen?
11. Miljönämnden anser att det är tekniska nämnden som är verksamhetsutövare
för tidigare kommunala deponier.
12. För de kommunala deponier som är riskklassade enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en bedömning av risken för olägenheter
för människors hälsa eller miljön gjord. För de som inte är riskklassade enligt
MIFO saknas denna bedömning. Vidare saknas det uppgift i avfallsplanen om
planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors
hälsa.
13. Länsstyrelsen utreder möjligheten att bilda ett miljöriskområde för Kniphammaren.
Gällande Mål 4.4.4 Inga latrinabonnemang ska finnas efter 2014, miljönämnden anser att det är viktigt att innehavare av latrin informeras om de alternativ som finns i
god tid innan förbud.
Gällande Mål 4.4.5 I samband med att nya detaljplaner tas fram, se till att avfallshanteringen ges nödvändigt utrymme. Hur ska detta genomföras?
Följande uppgifter anser miljönämnden saknas i förslaget till avfallsplan:
Möjligheterna att tömma slambrunnar med slamavvattnande bilar,
Möjligheterna att lämna avfall till återanvändning vid någon/samtliga avfallscentraler,
Strategi för omhändertagande av förorenade massor som kommer att uppkomma i
samband med att sanerings- och exploateringsprojekt genomförs i vision 2.0,
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Hur kommunen ska ta omhand om det avfall som skyldighet finns att ta omhand som
uppkommer vid hamnar (se avfallsförordningen (2011:927) § 23).
Plats där genomresande fås möjlighet att tömma avfall från ex. bussar, husbilar och
husvagnar.
Belys möjligheten att allt avfall med producentansvar kan lämnas vid någon/samtliga
sortergårdar, som det är nu finns plats för förpackningar och tidningar, men inte däck.
Kommentarer till föreskrifterna:
13 § Ordinarie hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall och restavfall
Enligt förslaget kan överenskommelse träffas om längre intervall för hämtning från
flerfamiljshus och övriga. I paragrafen anges ordinarie intervall som hanteras av renhållaren.
16 § Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall, matavfall och latrin
Miljökontorets förslag till utformning:
Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller fastighetsinnehavare om fastigheten
inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan skall lämnas till den renhållningsansvariga nämnden senast en månad före den
avsedda uppehållsperioden.
Önskas ytterligare uppehåll eller längre tid skall ansökan inges till miljönämnden.
Kommentar:
De som har återkommande uppehåll t.ex. genom att flytta till sin sommarstuga varje år
bör kunna beviljas uppehåll flera gånger av renhållaren.
24 § Allmänna bestämmelser
Miljökontorets förslag på tillägg:
Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på
vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser.
25 § Eget omhändertagande av hushållsavfall
Miljökontorets förslag på tillägg:
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning skall innehålla en
detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
27 § Utsträckt hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall
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Miljökontorets förslag på utformning av paragrafen:
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållsavfallet på den egna fastigheten kan efter ansökan medges att det återstående
avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan komma att
återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering
lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer
fram till att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.
Kommentar:
Gäller alla kategorier; flerfamiljshus, verksamheter o.s.v.
28 § Utsträckt hämtningsintervall för slamtömning
Miljökontorets förslag till formulering:
Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från slamavskiljare eller från sluten
tank kan medges efter ansökan till miljönämnden. Förutsättning för att förlängt intervall skall kunna beviljas är att miljönämnden utifrån anläggningens beskaffenhet bedömer att hämtning inte behöver utföras med samma täta intervall som tidigare. Rekommenderade intervall är som längst var tredje år för fritidshus och vartannat år för
permanenthushåll.
29 § befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen
Miljökontorets förslag till formulering:
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter
ansökan till miljönämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att
lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Befrielse är
tidsbegränsad med hänsyn till att förhållanden eller lagstiftningen kan komma att ändras.
30 § Återkallelse, tillsyn, avgift och straffbestämmelser
Miljökontorets förlag på ny utformning av sista punkten:
– hanteringen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Övriga kommentarer:
Miljökontoret vill påpeka att avfallsförordningen har fått en ny lydelse, Avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Av avfallsplanen framgår att den ska vara ett användbart verktyg i det kommunala
arbetet med avfallsfrågor. Den ska ge allmänhet och verksamhetsutövare information i
avfallsfrågor. ”Lätt att göra rätt” är ett av målen . Miljönämnden hoppas att tekniska
kontoret gör en ”lättläst” version av avfallsplanen, denna kan med fördel översättas till
olika språk. Miljönämnden önskar att tekniska nämnden upprättar en sökmotor där
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kommuninvånarna kan ange vilket avfall de vill lämna och på så sätt få upp den anläggning de lämna avfallet till.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över
Följande är kommentarer/frågeställningar kring de uppgifter som lämnas i förslaget
till avfallsplan:
14. Att företag med verksamhetsavfall hänvisas till privata aktörer, så länge det
råder platsbrist på sortergårdarna. Detta skulle innebära bättre sortering och
underlätta behandling av avfallet. Problemet att särskilja verksamhetsavfall
och hushållsavfall uppstår inte heller om verksamheterna hänvisas till privata
aktörer.
15. Att det anges hur tekniska kontoret ska arbeta för att minska andelen felsorterat avfall vid sortergårdarna.
16. Ange hur problemet med trånga hämtningsvägar ska hanteras. Miljönämnden
anser inte att gemensamma utrymmen för avfallshantering är att föredra p.g.a.
att det minskar viljan att sortera.
17. Redovisa om möjlighet finns till sorterande avfallskärl på stan i avfallsplanen.
18. Det är positivt att kollektivtrafiken drivs med biogas. Avfallsplanen bör kompletteras med redovisning av möjligheten att tillgodose behovet av gas utan extern leverantör. Av avfallsplanen framgår att avfallsverksamheten under år
2011 ska besöka alla kommunala institutioner och offentliga verksamheter om
matavfallssortering. Ange syftet med dessa besök i avfallsplanen. Miljönämnden anser att tekniska kontoret kan ställa krav på att dessa verksamheter sorterar ut sitt matavfall.
19. Hur avser tekniska kontoret att arbeta med: ”Exempel där avfallssektorn kan
påverka är vid lagring av avloppsslam, genom att öka återvinning av plast och
metall och genom att öka biogasproduktionen av matavfall”?
20. Planen ska innehålla uppgifter om tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som finns i kommunen. Listan som redovisas är inte komplett.
21. Möjligheten att tvätta sandningssand och återanvända den bör tas upp i avfallsplanen.
22. Hur ska tekniska kontoret bemöta kommuninvånarnas synpunkt om tillgängligheten till dessa anläggningar?
23. Samverkan anges vara en viktig faktor för att nå största miljö- och samhällsnytta, för att hantera avfallet på ett kostnadseffektivt sätt och för att säkra den
kompetens som krävs, till gagn för både kommuninvånarna och miljön. Det
anges också att förslaget till avfallsplan har tagits fram i en arbetsgrupp på avfallsverksamheten i samarbete med berörda förvaltningar. Hur kommer det sig
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då att miljöförvaltningen inte fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med
planen?
24. Miljönämnden anser att det är tekniska nämnden som är verksamhetsutövare
för tidigare kommunala deponier.
25. För de kommunala deponier som är riskklassade enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en bedömning av risken för olägenheter
för människors hälsa eller miljön gjord. För de som inte är riskklassade enligt
MIFO saknas denna bedömning. Vidare saknas det uppgift i avfallsplanen om
planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors
hälsa.
26. Länsstyrelsen utreder möjligheten att bilda ett miljöriskområde för Kniphammaren.
Gällande Mål 4.4.4 Inga latrinabonnemang ska finnas efter 2014, miljönämnden anser att det är viktigt att innehavare av latrin informeras om de alternativ som finns i
god tid innan förbud.
Gällande Mål 4.4.5 I samband med att nya detaljplaner tas fram, se till att avfallshanteringen ges nödvändigt utrymme. Hur ska detta genomföras?
Följande uppgifter anser miljönämnden saknas i förslaget till avfallsplan:
Möjligheterna att tömma slambrunnar med slamavvattnande bilar,
Möjligheterna att lämna avfall till återanvändning vid någon/samtliga avfallscentraler,
Strategi för omhändertagande av förorenade massor som kommer att uppkomma i
samband med att sanerings- och exploateringsprojekt genomförs i vision 2.0,
Hur kommunen ska ta omhand om det avfall som skyldighet finns att ta omhand som
uppkommer vid hamnar (se avfallsförordningen (2011:927) § 23).
Plats där genomresande fås möjlighet att tömma avfall från ex. bussar, husbilar och
husvagnar.
Belys möjligheten att allt avfall med producentansvar kan lämnas vid någon/samtliga
sortergårdar, som det är nu finns plats för förpackningar och tidningar, men inte däck.
Kommentarer till föreskrifterna:
13 § Ordinarie hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall och restavfall
Enligt förslaget kan överenskommelse träffas om längre intervall för hämtning från
flerfamiljshus och övriga. I paragrafen anges ordinarie intervall som hanteras av renhållaren.
16 § Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall, matavfall och latrin
Miljökontorets förslag till utformning:
Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller fastighetsinnehavare om fastigheten
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inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan skall lämnas till den renhållningsansvariga nämnden senast en månad före den
avsedda uppehållsperioden.
Önskas ytterligare uppehåll eller längre tid skall ansökan inges till miljönämnden.
Kommentar:
De som har återkommande uppehåll t.ex. genom att flytta till sin sommarstuga varje år
bör kunna beviljas uppehåll flera gånger av renhållaren.
24 § Allmänna bestämmelser
Miljökontorets förslag på tillägg:
Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på
vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser.
25 § Eget omhändertagande av hushållsavfall
Miljökontorets förslag på tillägg:
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning skall innehålla en
detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
27 § Utsträckt hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall
Miljökontorets förslag på utformning av paragrafen:
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållsavfallet på den egna fastigheten kan efter ansökan medges att det återstående
avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan komma att
återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering
lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer
fram till att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.
Kommentar:
Gäller alla kategorier; flerfamiljshus, verksamheter o.s.v.
28 § Utsträckt hämtningsintervall för slamtömning
Miljökontorets förslag till formulering:
Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från slamavskiljare eller från sluten
tank kan medges efter ansökan till miljönämnden. Förutsättning för att förlängt intervall skall kunna beviljas är att miljönämnden utifrån anläggningens beskaffenhet beJusterandes signatur
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dömer att hämtning inte behöver utföras med samma täta intervall som tidigare. Rekommenderade intervall är som längst var tredje år för fritidshus och vartannat år för
permanenthushåll.
29 § befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen
Miljökontorets förslag till formulering:
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter
ansökan till miljönämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att
lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Befrielse är
tidsbegränsad med hänsyn till att förhållanden eller lagstiftningen kan komma att ändras.
30 § Återkallelse, tillsyn, avgift och straffbestämmelser
Miljökontorets förlag på ny utformning av sista punkten:
– hanteringen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Övriga kommentarer:
Miljökontoret vill påpeka att avfallsförordningen har fått en ny lydelse, Avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Av avfallsplanen framgår att den ska vara ett användbart verktyg i det kommunala
arbetet med avfallsfrågor. Den ska ge allmänhet och verksamhetsutövare information i
avfallsfrågor. ”Lätt att göra rätt” är ett av målen . Miljönämnden hoppas att tekniska
kontoret gör en ”lättläst” version av avfallsplanen, denna kan med fördel översättas till
olika språk. Miljönämnden önskar att tekniska nämnden upprättar en sökmotor där
kommuninvånarna kan ange vilket avfall de vill lämna och på så sätt få upp den anläggning de lämna avfallet till.
Planen fokuserar på steg 3-5 i EU:s avfallsdirektiv. Ambitionen borde vara högre vad
gäller arbetet med steg 1 – minimera och steg 2 – återbruka.
Det finns en ny nationell avfallsplan på remiss som ska gälla från 2012 och denna bör
beaktas.

Beslutet expedieras senast 19 september till:
Tekniska kontoret Vaf-avdelningen, 551 89, märkt ”renhållningsordning”
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§ 116

Yttrande till länsstyrelsen över tekniska kontorets ansökan om ändring av
villkor gällande Simsholmens avloppsreningsverk
Mn 2011-2479
Sammanfattning
Tekniska kontoret ansöker om ändring av villkor för gällande tillstånd ang. Simsholmens reningsverk. Miljökontoret anser det rimligt att tillmötesgå tekniska kontorets
ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan om ändring av villkor gällande Simsholmens avloppsreningsverk
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-11
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– Att ansökan skall bifallas enligt tekniska kontorets ansökan
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ansökan bifalls enligt tekniska kontorets ansökan

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 117

Yttrande till Länsstyrelsen ang. tekniska kontorets ansökan om slutgiltiga
villkor gällande Bankeryds avloppsreningsverk
Mn 2011-2480
Sammanfattning
Bankeryds avloppsreningsverk släpper renat avloppsvatten och bräddat vatten till Lilllån. Utredningar har visat att Bankeryds avloppsreningsverk är en betydande orsak till
att öringen inte återhämtar sig, trots att åtgärder genomförts uppströms. Tekniska kontoret förslår att bygga en överföringsledning som förläggs 135 meter ut i Vättern, på 3
meters djup. Miljönämnden anser att en överföringsledning är en viktig åtgärd för att
åtgärda problemen i Lillån.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-15
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– Att en överföringsledning behövs för att minska halterna av giftigt ammoniumkväve i Lillån
– Att tubens mynning bör placeras under språngskiktet så att spridningen av bakterierna i ytvattnet minskas och klagomålsärenden ang. tuben förhindras.
– Att utgående avloppsvatten behandlas eller hanteras, så att smittspridning undviks
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– Att en överföringsledning behövs för att minska halterna av giftigt ammoniumkväve i Lillån
– Att tubens mynning bör placeras under språngskiktet så att spridningen av bakterierna i ytvattnet minskas och klagomålsärenden ang. tuben förhindras.
– Att utgående avloppsvatten behandlas eller hanteras, så att smittspridning undviks

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Miljö- och Samhällsbyggnad
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§ 118

Yttrande över tekniska kontorets begäran om yttrande ang. ”Program för
Jönköpings kommuns skogar”
Mn 2011-2294
Sammanfattning
Skogspolicyn tar upp kommunen vilja med hur kommunens skogar skall utvecklas för
att uppnå bra biologisk mångfald och tillvarata allmänhetens intresse, av ett rörligt
friluftsliv. Policyn är svårläst där det är svårt att se vilka mål som är nya och vilka
som redan idag ingår i skogsskötseln. Skogsplicyn är en viktigt grund för det fortsatta
arbetet med att ta fram ett handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Remiss: Program för Jönköpings kommuns skogar
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-09-02
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– Det är inget program utan det är en policy, och bör benämnas som ”Policy för Jönköpings skogar”
– Det är bra att en skogspolicy har arbetats fram
– Det är svårt att granska policyns effekter, då handlingsprogrammet inte finns med i
remissen.
– Många policys, där vissa är åtgärder och andra redan antagna mål.
– Sid 1, Punkt 4, behöver kompletteras med följande: ”…förverkliga policyns och
handlingsprogrammets intentioner…”Det är viktigt att skötseln av skogarna
genomförs även genom handlingsprogrammet
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– Det är inget program utan det är en policy, och bör benämnas som ”Policy för Jönköpings skogar”
– Det är bra att ett förslag till skogspolicy har arbetats fram
– Det är svårt att granska policyns effekter, då handlingsprogrammet inte finns med i
remissen.
– Många policys, där vissa är åtgärder och andra redan antagna mål.
– Sid 1, Punkt 4, behöver kompletteras med följande: ”…förverkliga policyns och
handlingsprogrammets intentioner…”Det är viktigt att skötseln av skogarna
genomförs även genom handlingsprogrammet
Miljönämnden anser inte att programmet håller den kvalitet som krävs för Jönköpings
kommun. Vi ser fram emot att ta del av ett omarbetat förslag till program.
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– Lägg upp programmet/policyn så att det blir lätt för kommunens invånare att förstå
vad som gäller kvartersnära-, tätortsnära- och övriga skogsområden.
– Lägg upp programmet så att det är lätt för kommunens invånare att följa vad som
är antagna mål och vilka som är önskvärda framtida mål.
– Skriv in hur man ska kunna utvärdera målen och när målen ska vara gjorda.
– Det är önskvärt att miljökontoret/nämnden får vara med i framtagandet av ett program av det här slaget.
– Det är viktigt att ta fram vad som är lag och vad som är kommunens intention av
att ha högre krav än vad lagen kräver.
– Inkludera även tall i programmet under skyddsvärda träd så att det inte bara gäller
ädellövskog.

Beslutet expedieras till:
Tekniska kontoret
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§ 119

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för skola inom fastigheten Bankeryds- Torp 1:249, Jönköpings kommun
Mn 2011-2421
Sammanfattning
Planen möjliggör byggande av skola för ca 350 elever åk f-6. Planområdet omfattar
2,3 ha som och ligger vid Kortebovägen med 1,5 km till Bankeryd. Byggnationen
innebär en skolbyggnad och idrottshall samt en cikulationsplats och lokalgata.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-01.
Samrådshandlingen
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter detaljplanen gällande fastigheten Bankeryds-Torp 1:249, Jönköpings kommun:
– Ljudnivån på hela skolgården inkl. bollplan ska inte överskrida 55 dB L Aeq24h
– Ljudnivån från vägtrafiken ska inte överskrida gällande riktvärden för trafikbuller
enligt regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53 dvs 30 dB L Aeq24h och 45
dBL AFmax från vägtrafiken inomhus.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter detaljplanen gällande fastigheten Bankeryds-Torp 1:249, Jönköpings kommun:
– Ljudnivån på hela skolgården inkl. bollplan ska inte överskrida 55 dB L Aeq24h
– Ljudnivån från vägtrafiken ska inte överskrida gällande riktvärden för trafikbuller
enligt regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53 dvs 30 dB L Aeq24h och 45
dBL AFmax från vägtrafiken inomhus.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun
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§ 120

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för fastigheten Bergfoten 1, Jönköpings kommun
Mn 2011-2694
Sammanfattning
Planen möjliggör ett flerbostadshus med ca 23 lägenheter och 8 radhus vid den södra
infarten till Gränna. Planområdet är 0,8 ha stort och ligger öster om Jönköpingsvägen
med ca 1,5 km till Gränna centrum.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-01.
Samrådshandlingen
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen gällande fastigheten Bergfoten 1, Jönköpings kommun:
– Ljudnivån från vägtrafiken ska, vid utemiljön i anslutning till huset, på den tysta
sidan inte överskrida 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.
– Gällande riktvärden för trafikbuller inomhus enligt regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53, dvs 30 dB L Aeq24h och 45 dBL AFmax ska inte överskridas.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen gällande fastigheten Bergfoten 1, Jönköpings kommun:
– Ljudnivån från vägtrafiken ska, vid utemiljön i anslutning till huset, på den tysta
sidan inte överskrida 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.
– Gällande riktvärden för trafikbuller inomhus enligt regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53, dvs 30 dB L Aeq24h och 45 dBL AFmax ska inte överskridas.
– Beakta risken för ras vid häftiga regn.
– Anmälan enl. 9 kap 6 § av dagvattenhanteringen ska göras till miljökontoret i god
tid innan projektet startar.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun
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§ 121

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för bostäder på del av Väster 1:1, Jönköpings kommun
Mn 2011-2444, stbn 2009:115
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 6 våningar höga flerbostadshus i centrala Jönköping invid Slottskajen. Det innebär en ändring av del av fastigheten Väster 1:1 från allmän plats - gata och park, plantering till kvartersmark bostadsändamål. Den planerade åtgärden finns i kommunens översiktsplan med som
område för stadsutveckling samt i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Områden är idag ett populärt fiskeområde och det är viktigt att fiskare även i framtiden kan utnyttja området. Munksjön uppnår idag inte gällande miljökvalitetsnormer
för vatten, pga. av miljöfarliga ämnen. Kommunen arbetar aktivt för att förbättra vattenkvaliteten i Munksjön genom åtgärder för att minska stadens påverkan på ytvattnet.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-01.
Samrådshandlingar
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Väster 1:1 i Jönköpings kommun:
Vid utformning av Slottskajen bör hänsyn tas till att området idag är ett populärt
fiskeområde. Det är viktigt att fiskare även i framtiden kan utnyttja området utan
risk för intressekonflikter med gång- och cykeltrafikanter.
För att kunna bevara den stora fiskepopulation och fiskeståndsplatser bör det inom
aktuellt område finnas träd som hänger ut över sjön.
Innan dagvatten släpps ut i Munksjön bör s.k. 2-årsregn genomgå rening med avseende på miljöfarliga föroreningar samt petroleumprodukter. Rening kan ske genom
platsbesparande slamavskiljare, (med by-passfunktion) eller konstruktioner som
kan smälta in i kvartersmarken som tex. slamfickor/torrdammar.
Halt av föroreningar i parkmark, gårdsytor och övriga grönytor ska ligga under
riktvärdet för känslig mark användning (KM).
Översvämningsrisken för planerade källarutrymmen bör belysas ytterligare.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Väster 1:1 i Jönköpings kommun:
Vid utformning av Slottskajen bör hänsyn tas till att området idag är ett populärt
fiskeområde. Det är viktigt att fiskare även i framtiden kan utnyttja området utan
risk för intressekonflikter med gång- och cykeltrafikanter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-14

30

För att kunna bevara den stora fiskepopulation och fiskeståndsplatser bör det inom
aktuellt område finnas träd som hänger ut över sjön.
Innan dagvatten släpps ut i Munksjön bör s.k. 2-årsregn genomgå rening med avseende på miljöfarliga föroreningar samt petroleumprodukter. Rening kan ske genom
platsbesparande slamavskiljare, (med by-passfunktion) eller konstruktioner som
kan smälta in i kvartersmarken som tex. slamfickor/torrdammar.
Halt av föroreningar i parkmark, gårdsytor och övriga grönytor ska ligga under
riktvärdet för känslig mark användning (KM).
Översvämningsrisken för planerade källarutrymmen bör belysas ytterligare.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun
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§ 122

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun
Mn 2011-2507
Sammanfattning
Gällande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 23 november
1995 där senaste beslutade ändring skedde den 19 december 2002. Förslag till nya
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun har remitterats till miljönämnden för synpunkter. En målsättning med förslaget till nya ordningsföreskrifter
är att dessa ska vara mer läsbara och koncentrerade. En ny bestämmelse om användning av fyrverkerier har också införts.
Miljönämnden föreslås tillstyrka förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets remiss daterad 2011-07-13
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-30
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun tillstyrks.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Christina Karlsson (MP) anser att information saknas angående fyrverkeriernas påverkan på djur och människor och lidandet det kan skapa. Detta bör utredas närmare.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun tillstyrks.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets kanslienhet
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§ 123

Yttrande till stadskontoret över uppföljning av alkohol- och drogpolitiskt
handlingsplan 2008-2012 för Jönköpings kommun
Mn 2007-3412
Sammanfattning
Alkohol och drogpolitiska programmets handlingsplan 2008-2012, beslutades av
kommunstyrelsen 2008-12-17 § 463. Handlingsplanen anger hur man ska arbeta för
att uppnå målen i programmet. Programmet uttrycker Jönköpings kommuns samlade
syn på alkohol- och drogförebyggande arbete med innehållande mål och strategier
som ska vara vägledande för samtliga nämnder och förvaltningar.
Miljönämnden meddelar att någon särskild handlingsplan har ej tagits fram för att
uppnå målen i programmet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets remiss daterad 2011-08-10
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-02
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden meddelar stadskontoret att uppföljning av alkohol- och drogpolitiskt
handlingsplan 2008-2012 för Jönköpings kommun föranleder följande synpunkter
Den tillsyn som utförs inom miljönämndens olika ansvarsområden kan inte direkt
översättas och utläsas i en handlingsplan för att uppnå målen i det alkohol- och
drogpolitiska programmet.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden meddelar stadskontoret att uppföljning av alkohol- och drogpolitiskt
handlingsplan 2008-2012 för Jönköpings kommun föranleder följande synpunkter
Den tillsyn som utförs inom miljönämndens olika ansvarsområden kan inte direkt
översättas och utläsas i en handlingsplan för att uppnå målen i det alkohol- och
drogpolitiska programmet.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets kanslienhet
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§ 124

Yttrande till länsstyrelsen avseende ansökan om tillstånd för mellanlagring
samt bearbetning av torv och jordmassor inom fastigheterna Skinnarebo
2:7 och 2:8 i Jönköpings kommun
Mn 2010-3285, 2010-3286; Lst dnr 551-3553-2010
Sammanfattning
TRANSAB har ansökt om tillstånd för mellanlagring samt bearbetning av torv och
schaktmassor inom fastigheterna Skinnarebo 2:7 och 2:8 i Jönköpings kommun. Tillstånd söks för en mängd av 80 000 m3 och en period av 10 år. Länsstyrelsen har gett
miljönämnden möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-02
Ansökan om tillstånd daterad 2010-06-22
Komplettering till ansökan daterad 2011-07-11
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden har inget att invända med anledning av TRANSABs ansökan om
tillstånd för mellanlagring inom fastigheterna Skinnarebo 2:7 och 2:8 i Jönköpings
kommun.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden har inget att invända med anledning av TRANSABs ansökan om
tillstånd för mellanlagring inom fastigheterna Skinnarebo 2:7 och 2:8 i Jönköpings
kommun.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
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§ 125

Delårsredovisning
Mn 2011-3080
Sammanfattning
Miljökontoret redovisar verksamheten fram till 31 augusti 2011.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-09-07
Rapport Delårsredovisning
Förslag till miljönämnden
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
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§ 126

Yttrande över förslag till samverkan för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län
Mn 2011-2772
Sammanfattning
Länsstyrelsen efterfrågar i skrivelse daterad 2011-06-09 kommunens intresse för att
bilda ett samverkansområde för kontroll av luftkvaliteten i länet inklusive inköp av en
länsgemensam licens för SimAir samt synpunkter på förslag till finansiering. Kommunstyrelsen har översänt länsstyrelsens skrivelse till miljönämnden för yttrande.
Samverkan innebär att kommunerna kan samla kompetensen på ett färre antal medarbetare. Dessutom erhåller varje enskild kommun ekonomiska fördelar genom lägre
krav på antal kontinuerliga mätningar och mätstationer (”mätrabatt”) samt större möjligheter att satsa på heltäckande beräkningar. IVL Svenska Miljöinstitutet AB har tagit
fram ett förslag till samordnat program för uppföljning av miljökvalitetsnormer och
miljömål för luftkvalitet i Jönköpings län. Länsstyrelsen har skattat kostnader för respektive kommun enligt en fördelning som bygger på folkmängd.
Miljökontoret är positivt till en fortsatt diskussion om bildande av ett samverkansområde. Det finns dock vissa frågor som måste klarläggas. Miljökontoret har heller inget att invända mot den förslagna fördelningen av kostnader mellan kommunerna
men anser att även andra aktörer som väghållare, energibolag etc. bör vara med och
finansiera kontrollen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss daterad 2011-06-20
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-09-06
Förslag till miljönämnden
– föreslå kommunstyrelsen att meddela länsstyrelsen att Jönköpings kommun är intresserad av att bilda ett samverkansområde
– samt meddela kommunstyrelsen att miljönämnden inte har något att invända mot
förslaget att finansiera samverkan genom en fördelning av kostnaderna efter folkmängd per kommun
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– föreslå kommunstyrelsen att meddela länsstyrelsen att Jönköpings kommun är intresserad av att bilda ett samverkansområde
– samt meddela kommunstyrelsen att miljönämnden inte har något att invända mot
förslaget att finansiera samverkan genom en fördelning av kostnaderna efter folkmängd per kommun

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
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§ 127

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
Mn 2010-2749
Sammanfattning
Stadskontoret har lett arbetet med att utarbeta bilagda förslag till Jämställdhetsplan för
Jönköpings kommun, benämnt Lika men ändå olika fast på lika villkor. Arbetet har
skett med en uttalad ambition och i nära samspel med kommunledning, förvaltningsrepresentanter, fackliga företrädare och expertis.
Miljönämnden föreslås tillstyrka framlagt förslag daterat Stadskontoret
2010-06-14
Beslutsunderlag
Stadskontorets remiss Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun med ärendebeteckning 2010/0317 026
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-08
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden tillstyrker av stadskontoret utarbetad Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden tillstyrker av stadskontoret utarbetad Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 128

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till miljöchefen
Mn 2011-3128
Sammanfattning
För att klargöra ansvaret för arbetsmiljöfrågorna inom miljökontoret ges ett uppdrag
till miljönämndens ordförande att till miljöchefen skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter relaterade till kontorets verksamhet.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2011-09-08

Förslag till miljönämnden
– Miljönämndens ordförande ges i uppdrag att till miljöchefen skriftligen fördela
förekommande arbetsmiljöuppgifter relaterade till miljökontorets verksamhet.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämndens ordförande ges i uppdrag att till miljöchefen skriftligen fördela
förekommande arbetsmiljöuppgifter relaterade till miljökontorets verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 129

Förslag till ändring av livsmedelstaxa
Mn 2011-2279
Sammanfattning
Livsmedelsverkets äldre vägledning för kontrolltid har varit onyanserad. Detta har i
vissa fall resulterat i orimliga årsavgifter för livsmedelskontrollen. Med anledning av
detta och opinionen kring kraven på föreningar, så justerades taxan i Jönköping enligt
en egen modell 2010. Nu har Livsmedelsverket tagit fram en bättre vägledning. Att
inte följa den innebär allvarliga negativa konsekvenser både när det gäller livsmedelssäkerhet och effektivitet. Nya beräkningar visar också att timtaxan bör räknas upp för
att få full kostnadstäckning. Det vore då lämpligt att justera livsmedelstaxan i enlighet
med detta.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-09-12
Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel daterad 2011-09-12
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar:
– Miljönämndens beslut 2011-08-18 § 96 återtas.
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställs att gälla från
och med 2011-11-01.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar:
– Miljönämndens beslut 2011-08-18 § 96 återtas.
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställs att gälla från
och med 2011-11-01.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 130

Upphävande av riktlinjer för registrering av livsmedelsanläggningar
Mn 2011-2592
Sammanfattning
Som en konsekvens av ärende dnr 2011-2279 gällande livsmedelstaxan, blir riktlinjerna för registrering av livsmedelsanläggningar irrelevanta.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-01-19
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar:
– Att upphäva Riktlinjer för registrering av livsmedelsföretag daterad 2010-01-19,
från beslut § 24 i ärende dnr 2009-1864.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar:
– Att upphäva Riktlinjer för registrering av livsmedelsföretag daterad 2010-01-19,
från beslut § 24 i ärende dnr 2009-1864.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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