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§ 89

Informationsärenden
Studiebesök på bl a Tenhults skjutbana och Torsvik värmeverk genomfördes innan
sammanträdet. Avslutning med lunch på Tabergstoppen där Inger Carlsson, administrativ chef avtackades.
Ledningen informerar
Omtag när det gäller rekrytering av administrativ chef. Annonsering kommer att ske
på platsbanken. I Jönköpingsposten kommer det annonseras 27 augusti och den 3 september. Christina Lindqvist, informatör kommer att gå in som sekreterare i nämnden,
tills ersättare är på plats.
Karlstad miljönämnd kommer på studiebesök för att få en inblick i vår nämnds arbete,
den 3 oktober 2011.
Länsstyrelsen kommer att göra revision av livsmedelstillsynen den 30 november 2011.
De har begärt svar på 22 punkter. Presidiet kommer delta vid revisionen.
Politikerdatorn kommer att delas ut i september om allt fungerar.
Politiken informerar
FAH möte den 27-28 september 2011 i Falun.
Grupperna återkommer om vilka som ska/vill delta.
Länsstyrelsen i Jönköpings län arrangerar ”Länsvattendag”, den 15 september 2011,
Spinnet i Habo. Intresserad får anmäla sig, anmälan via webben hos länsstyrelsen.
Ordförande och andre vice ordförande i miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden
samt tjänstemän från båda kontoren träffade länsstyrelsen den 16 augusti 2011, gällande vindkraftsfrågor. Mötets syfte var att klargöra rollerna för de olika nämnderna.
Det är viktigt att vi medverkar vid samrådsmöten inför ytterligare etableringar av
vindkraftverk.
Presidiet träffade Lena Lück den16 augusti 2011, gällande Barn- och ungdomspolitiska programmet. Nämndens uppdrag är att ta fram tre frågor som ska lyftas med ungdomarna. Diskutera vilka frågor som ska tas upp och överlämna till gruppledarna.
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§ 90

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2011-05-21/08-08.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2011-05-21/07-29.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 92

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 98 - 126
Enskilda avloppsärenden – Dal § 42 - 62
Livsmedelsärenden – Dli § 125 - 158
Miljöskyddsärenden – Dmi § 274 - 363
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2011-05-21/07-04.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 94

Projekt – Restauranger våren 2011
Mn 2011-2432
Sammanfattning
Miljökontorets livsmedelsenhet har under april till juni 2011 genomfört ett projekt där
73 restauranger har inspekterats.
Beslutsunderlag
Rapport ”Restauranger våren 2011”
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-07-06
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

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-08-17

9

§ 95

Projekt – Grossist och lager 2011
Mn 2011 - 2434
Sammanfattning
Miljökontorets livsmedelsenhet har under mars-april 2011 genomfört ett projekt där
13 anläggningar av typen grossist/lager inspekterats.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-07-06.
Rapport – ”Grossist och lager 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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§ 96
Ändring av livsmedelstaxa

Mn 2011-2279
Sammanfattning
Riskklassningen av livsmedelsanläggningar enligt Livsmedelsverkets äldre vägledning har varit för onyanserad. Detta har även påverkat livsmedelstaxan på motsvarande sätt. Med anledning av bl.a. detta, justerades taxan i Jönköping enligt en egen modell 2010. Nu har Livsmedelsverket tagit fram en ny bättre vägledning för riskklassning. Sveriges Kommuner och landsting har också tagit fram en ny modell för beräkning av timtaxan. Det vore då lämpligt att justera livsmedelstaxan i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-01
Bilaga 1 Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel daterad 2011-08-01
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer:
–

taxa för offentlig kontroll av livsmedel i enlighet med förslag upprättat 2011-08-01,
och att den därmed träder i kraft från och med 2011-11-01.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer:
– taxa för offentlig kontroll av livsmedel i enlighet med förslag upprättat 2011-08-01,
och att den därmed träder i kraft från och med 2011-11-01.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Upphävande av riktlinjer för registrering av livsmedelsanläggningar
Mn 2011-2592
Sammanfattning
Som en konsekvens av ärende dnr 2011-2279 gällande ändring av livsmedelstaxan,
blir riktlinjerna för registrering av livsmedelsanläggningar irrelevanta.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2010-01-19.
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 återremittera ärendet till miljökontoret, till nästa nämnd
för att få förslag på nya riktlinjer.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Beslut angående ansökan från Jönköping Airport AB om anstånd med pågående bullerisoleringsprojekt vid Jönköping Airport på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun
Mn 2010-3654
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ansöker om anstånd med att ha genomfört bullerbegränsande
åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport till 2011-12-31. Åtgärderna skulle enligt Miljödomstolens dom ha varit genomförda under 2010. Enligt domen får
tillsynsmyndigheten (miljönämnden) vid behov ge anstånd från angiven tidsram för
genomförande av åtgärder. Miljönämnden gav 2010-12-16 anstånd med att ha genomfört åtgärderna till 2011-08-31. Miljökontoret föreslår miljönämnden att ge bolaget
anstånd till 2011-12-31. Miljönämnden föreslås även förelägga bolaget att senast
2011-09-30 inkomma med en lägesredovisning avseende åtgärdernas genomförande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jönköping Airport AB om anstånd med bullerbegränsande åtgärder på
bostadsbyggnader vid Jönköping Airport daterad 2011-06-27
Miljödomstolens dom 2009-11-16, Mål nr 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-08
Förslag till miljönämnden
– Med hänvisning till villkor 6 i Miljödomstolens dom 2009-11-16, Mål nr M 316308 ges Jönköping Airport AB anstånd med att ha genomfört bullerbegränsande åtgärder på de bostadsbyggnader, som enligt domen ska ha åtgärdats under 2010, till
den 31 december 2011.
– Att Jönköpings Airport AB 2011-09-30 till miljönämnden inkommer med en lägesrapport avseende åtgärdernas genomförande.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Med hänvisning till villkor 6 i Miljödomstolens dom 2009-11-16, Mål nr M 316308 ges Jönköping Airport AB anstånd med att ha genomfört bullerbegränsande åtgärder på de bostadsbyggnader, som enligt domen ska ha åtgärdats under 2010, till
den 31 december 2011.
– Att Jönköpings Airport AB 2011-09-30 till miljönämnden inkommer med en lägesrapport avseende åtgärdernas genomförande.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för friskvårdsanläggning vid högskolan, Jönköpings kommun, på del av fastigheten
Lappen 16, Jönköpings kommun
Mn 2011-2083, stbn 2007-3
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är huvudsakligen att möjliggöra en multifunktionell idrottshall, en
friskvårdsanläggning, och föranledd omledning av omkringliggande gatu- och gångoch cykelstråk. För att åstadkomma rationell byggnadsyta föreslås Munksjögatan rätas
i linje med Kungsgatan. För att knyta ihop Högskolans olika delar förslås en gångförbindelse över Munksjögatan till friskvårdsanläggningen och Hälsohögskolan.
Inom eller strax utanför planområdet har olika verksamheter tidigare bedrivits som
utgör potentiella föroreningskällor. Det är framförallt den omfattande gjuteri- och
verkstadsverksamheten vid JMW som genererat föroreningar inom kv Högskolan.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över markföroreningar därifrån.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-16
Samrådshandlingar på stadsbyggnadskontorets hemsida under Bygga och Bo/ Detaljplaner/ Pågående planarbete/ Lappen 16
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för nybyggnation av friskvårdsanläggning på del av fastigheten Lappen 16 i Jönköpings kommun:
Planbestämmelserna ska kompletteras med följande: ”Markföroreningar ska vara
avhjälpta innan lov kan ges” eftersom det fortfarande pågår utredning av i vilken
omfattning marken är förorenad och om föreligger behov av avhjälpande åtgärder
innan marken kan bebyggas.
Taket till friskvårdsanläggningen bör utrustas med växtlighet för att skapa förutsättningar att jämna ut dagvattenflödet.
Parken söder om Hälsohögskolan bör inte bebyggas. Den är värdefull både för
högskolan och boende på Väster.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för nybyggnation av friskvårdsanläggning på del av fastigheten Lappen 16 i Jönköpings kommun:
Planbestämmelserna ska kompletteras med följande: ”Markföroreningar ska vara
avhjälpta innan lov kan ges” eftersom det fortfarande pågår utredning av i vilken
omfattning marken är förorenad och om det föreligger behov av avhjälpande åtgärder innan marken kan bebyggas.

Justerandes signatur
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Taket till friskvårdsanläggningen bör utrustas med växtlighet för att skapa förutsättningar att jämna ut dagvattenflödet.
Parken söder om Hälsohögskolan bör inte bebyggas. Den är värdefull både för
högskolan och boende på Väster.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 100

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över ändring av avstyckningsplan för
område vid Axamosjön omfattande del av Ingelstorp 1:3 nr EVI 507 i Jönköpings kommun
Mn 2011-2168, stbn 2010-201
Sammanfattning
Avsikten med förslaget är att fastställa de generella rekommendationer för koncentrerad fritidsbebyggelse som framförs i den gällande översiktsplanen från 2002. Anledningen till att detta görs nu, är att kommunen planerar bygga ut allmänt vatten och
avlopp i området.
Byggrätten ska säkerställas dels med hänsyn till att det är ett flygbullerstört område
med flygplatsen och dess koncession, dels på grund av att området ska bevaras som
stadsnära och småskaligt fritidshusområde.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-07-15
Samrådshandlingar på stadsbyggnadskontorets hemsida under Bygga och Bo/ Detaljplaner/ Pågående planarbete/Axamo
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till ändring av avstyckningsplan för ett
område vid Axamosjön, omfattande del av Ingelstorp 1:3 nr EVI 507, i Jönköpings
kommun:
För att underlätta källsortering av hushållsavfall och minska trafik av sopbilar i området bör möjligheten att avsätta mark för ett eller flera soprum utredas.
Att fastställa översiktplanens generella rekommendationer, angående begränsad
byggrätt och krav på bullerbegränsade åtgärder, är positivt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till ändring av avstyckningsplan för ett
område vid Axamosjön, omfattande del av Ingelstorp 1:3 nr EVI 507, i Jönköpings
kommun:
För att underlätta källsortering av hushållsavfall och minska trafik av sopbilar i området bör möjligheten att avsätta mark för ett eller flera soprum utredas.
Att fastställa översiktplanens generella rekommendationer, angående begränsad
byggrätt och krav på bullerbegränsade åtgärder, är positivt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 101

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan gällande
villafastighet och avstyckning av fastigheten Berget 1:343 inom Jönköpings
kommun
Mn 2011-2077, stbn 2010-240
Sammanfattning
Fastighetsägaren till fastigheten Berget 1:343 önskar dela sitt, tvåfamiljs/parhus i två
separata fastigheter och begär därmed en planändring som medger detta och byggrätt
för carport/garage. Nuvarande fastighet kommer att delas i två fastigheter. Planområdet kommer även i fortsättningen att användas för bostadsändamål. Planbestämmelserna kommer till stora delar att bli likvärdiga med nuvarande planbestämmelser.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-07-15
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för fastigheten Berget 1:343
i Jönköpings kommun:
Dagvatten bör även i fortsättningen omhändertas lokalt på de blivande fastigheterna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för fastigheten Berget 1:343
i Jönköpings kommun:
Dagvatten bör även i fortsättningen omhändertas lokalt på de blivande
fastigheterna.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 102

Yttrande över förstudie för väg 40, Jönköping-Borås, delen korsningen
väg 673 vid Axamo i Jönköpings kommun
Mn 2011-2419, TRV 2010/103987
Sammanfattning
För att upprätthålla transportsystemets funktion i området krävs att korsningen byggs
om. Vägskäl Axamo, korsning väg 40/673, har varit och är fortfarande olycksdrabbad.
Både korsnings- och avsvängningsolyckor, med personskador har inträffat sedan mittvajern blev uppmonterad. Även upphinnandeolyckor och påkörning av mittvajern,
utan personskador, med efterföljande stopp i trafiken är vanligt. Förstudien ska ge en
bild av de behov och problem som finns samt ska beskriva och föreslå tänkbara åtgärder. Den ska utgöra en kunskapsplattform inför det fortsatta arbetet.
Under förutsättning att de föreslagna åtgärderna sker inom befintligt vägområde som
planerat, bedöms de inte föranleda anmälan eller prövning enligt miljöbalken med
följdlagstiftning.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-07-15
Förstudie Vägskäl Axamo, väg 40/673 Jönköpings kommun, Jönköpings län. Samrådshandling Maj 2011, objektnummer 87 63 34 80. Trafikverket. Se Trafikverkets
hemsida
Förslag till miljönämnden
– I den fortsatta planerings- och projekteringsprocessen för ombyggnad av vägskäl
Axamo, korsning väg 40/673 bör särskild uppmärksamhet ägnas åt:
Grundvattnets skydd från föroreningar.
Hantering av vägdagvatten för att minimera påverkan på Dunkehallaån och Vättern.
Eventuella markföroreningar med inriktning mot PAH och tjärasfalt.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– I den fortsatta planerings- och projekteringsprocessen för ombyggnad av vägskäl
Axamo, korsning väg 40/673 bör särskild uppmärksamhet ägnas åt:
Grundvattnets skydd från föroreningar.
Hantering av vägdagvatten för att minimera påverkan på Dunkehallaån och Vättern.
Eventuella markföroreningar med inriktning mot PAH och tjärasfalt.

Beslutet expedieras till:
Trafikverket Region Syd, 551 91 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Yttrande över Försvarsmaktens samrådsunderlag för Karlsborgsmålet
Hammaren
Mn 2011-2615
Sammanfattning
Försvarsmakten avser att ansöka om nytt tillstånd för att ge tillräckligt utrymme för
kommande behov av övningar med flyget. Karlsborgsområdet är tänkt att bli ett av två
områden i Sverige. Detta kommer att medföra betydande påverkan på vattenmiljöer
och på djurs och människors hälsa, inte minst inom Västra Götalands län och Jönköpings län. För Jönköpings kommuns del kommer Norra delen av Visingsö med bl.a.
hållning av nöt- och hästkreatur och fågelområden att exponeras för flygbuller från bl.
a JAS-flygplan. Antalet flygdagar planeras utökas från nuvarande 20 till 80 per år.
Konsekvenserna av att öva i en så pass stor omfattning behöver belysas ytterligare,
inte minst med tanke på att Norra Visingsö blir ett nytt flygbullerstört område.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-05
Bilaga 1
Karlsborgsmålet Hammaren, samrådsunderlag inför tillståndsprövning
Bilaga 2
Vättervårdsförbundets yttrande angående tillståndsprövning av
Karlsborgsmålet Hammaren
Bilaga 3
Minnesanteckningar från samrådsmöte på Visingsö 2011-06-14 initierat
av Visingsörådet med deltagande från bl.a. Breviksgruppen,
riksdagsman från miljöpartiet de gröna m fl.
Bilaga 4
Yttrande från Bygg- och miljönämnden i Karlsborgs kommun
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– att ansökan bör kompletteras med utredning angående alternativa platser för verksamheten
 för att minska bullerpåverkan för djurhållning, turism, natur och friluftsliv
 för att minska mängden förorenade massor som tillförs Vättern
 vad gäller hur dumpning av förorenat material i drickvattentäkten kommer att
påverka kommunernas möjlighet till uttag av drickvatten i framtiden och
även kommunernas rätt till ersättning .
– att det i ansökan framgår (både kortsiktigt och långsiktigt)
 Hur djurhållning även fortsättningsvis kan bedrivas utan att djurens rätt till
utevistelse minskas
 Hur dagens ammunitionstyper påverkar vattenkvaliteten, vattenorganismerna
samt risk för anrikning i bottensediment
 Hur remsor, facklor och rester ifrån flygbränsle påverkar vattenkvaliteten
 Vilka rutiner som skall finnas för avstädning av vattenmiljöer avseende facklor, remsor, ammunition och raketer (redovisas med intervall och hur rutinen
skall utföras)
Justerandes signatur
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 Vilka begränsningar skjutningarna kan medföra för kommande bebyggelse
– att det i tillståndet finns krav på restriktioner för skjutningar
 Under viktiga perioder för djurens reproduktion. Både för fågel och fisk.
 Under känsliga tider på dygnet och året för fågel, fisk och däggdjur.
 Under den period under året och dygnet som häst- och nötkreatur skall vistas
ute
 Krav på avstädning under vattenmiljöerna för att kommunerna även i framtiden skall kunna tillhandahålla ett bra dricksvatten
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande synpunkter
– att ansökan bör kompletteras med utredning angående alternativa platser för verksamheten
 för att minska bullerpåverkan för djurhållning, turism, natur och friluftsliv
 för att minska mängden förorenade massor som tillförs Vättern
 vad gäller hur dumpning av förorenat material i drickvattentäkten kommer att
påverka kommunernas möjlighet till uttag av drickvatten i framtiden och
även kommunernas rätt till ersättning .
– att det i ansökan framgår (både kortsiktigt och långsiktigt)
 Hur djurhållning även fortsättningsvis kan bedrivas utan att djurens rätt till
utevistelse minskas
 Hur dagens ammunitionstyper påverkar vattenkvaliteten, vattenorganismerna
samt risk för anrikning i bottensediment
 Hur remsor, facklor och rester ifrån flygbränsle påverkar vattenkvaliteten
 Vilka rutiner som skall finnas för avstädning av vattenmiljöer avseende facklor, remsor, ammunition och raketer (redovisas med intervall och hur rutinen
skall utföras)
 Vilka begränsningar skjutningarna kan medföra för kommande bebyggelse
– att det i tillståndet finns krav på restriktioner för skjutningar
 Under viktiga perioder för djurens reproduktion. Både för fågel och fisk.
 Under känsliga tider på dygnet och året för fågel, fisk och däggdjur.
 Under den period under året och dygnet som häst- och nötkreatur skall vistas
ute
 Krav på avstädning under vattenmiljöerna för att kommunerna även i framtiden skall kunna tillhandahålla ett bra dricksvatten

Beslutet expedieras till:
LedR, MPE, att: Jan-Henrik Eriksson, Pl 920, 749 81 Enköping.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Yttrande till Kommunstyrelsen över remiss från Miljödepartementet om
tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden
Mn 2011-2108, Ks dnr 2011/298 430
Sammanfattning
Det råder i dag i vissa fall oklarhet om vem som har tillsynsansvaret för efterhjälpande
av miljöskada enligt kapitel 10 miljöbalken, förorenade områden. För att få en tydlighet föreslås att tillsynsansvaret för efterbehandlingen av förorenade områden, avhjälpande av miljöskada, fördelas efter samma princip som gäller för reguljär tillsyn av
miljö- hälsofarlig verksamhet, kapitel 9 miljöbalken. Principen innebär att tillsynsfördelningen mellan länsstyrelser och kommuner följer en riskbaserad branschlista, där
tillsynsansvaret för objekt med hög risk och stor komplexitet, objekt med prövningsnivå B, åligger staten, dvs. länsstyrelserna. Kommunerna svarar för tillsyn över övriga
objekt, U-objekt.
Staten har möjlighet att överlåta tillsynsansvaret till kommuner under vissa förutsättningar för B-verksamhet i drift när det gäller kapitel 9. En sådan möjlighet, och ömsesidig sådan, mellan kommuner och länsstyrelser, föreslås införas vad gäller kapitel 10
miljöbalken, förorenade områden och avhjälpande av miljöskada.
Beslutsunderlag
Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden – Redovisning av regeringsuppdrag enligt ändringsbrev till regleringsbrev för
2010(Fi2010/3412, punkt 46B)
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-08-09
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen meddelar Miljödepartementet att Jönköpings kommun ansluter sig till de ståndpunkter som framförts av Sveriges kommuner och landsting när det gäller förtydligande av tillsynsansvar över förorenade
områden.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen meddelar Miljödepartementet att Jönköpings kommun ansluter sig till de ståndpunkter som framförts av Sveriges kommuner och landsting när det gäller förtydligande av tillsynsansvar över förorenade
områden.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

