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§ 140

Informationsärenden
Ledningen informerar
Rolf Erlandsson informerar om att det i dagsläget föreligger en huvudkandidat till
tjänsten som administrativ chef på miljökontoret. Tillsättningen förmodas bli klar de
närmaste dagarna.
Rolf informerar också om att kontoret fått en inbjudan till samråd om vägbyggnad i
Barnarp för att förbättra miljö och säkerhet. Rolf Erlandsson och Erik Engwall kommer att representera kontoret 17 november kl. 18.30 i församlingsgården i Barnarp.
Det är Trafikverket och Jönköpings kommun som arbetar med förstudien.
Politiken informerar
Kontrolluppdraget i Göteborg. Jönköpings kommun har anpassat sig mycket bra till de
nya bestämmelserna vad det gäller livsmedelstillsyn.
Vindkraftmöte Tuggarp: Susanne Wismén var på möte där hon lyssnade till både
vindkraftverken och de som bor i närheten av dem.
Miljöfika: Rune Hultkvist, Bert-Åke och Susanne var på ett mycket bra miljöfika om
fjärde generationens kärnkraft.
Vätterndagen i Askersund: En bra dag där deltagarna fick lära sig om Vättern, bl.a.
om botten mellan Visingsö och Gränna och hur man räknar fisk i Vättern. Försvaret
informerade om den utökade skjutningen över Vättern.
Julbord på Tokeryds Herrgård kl. 18.00 efter nästa nämndmöte.
Rolf Wennerhag och Göte Eek tackar för blommorna de fick under sina resp. sjukperioder.
Övriga frågor
Annelie Johansson och Emma Willaredt från Länsstyrelsen i Jönköpings län berättar
om prövningsprocessen när det gäller vindkraft.
Henrik berättar om hur långt handläggningen har kommit för vindkraft i Gunillaberg.
Vi ska begära in komplettering och därefter göra en ny bedömning.
Lennart berättar om innehållet i rapporten ”Beräknade halter av luftföroreningar i tätorter i Jönköpings kommun” och vilka beräknade halter av luftföroreningar vi har på
olika gator i Jönköping.
Eva berättar om webbutbildningen i hållbar utveckling som är tänkt för chefer och
politiker. Utbildningen består av sju små filmer som ger en grund i vad hållbar utveckling är. Utbildningen kommer att kompletteras med ytterligare några filmer.
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Miljöfika 17 november handlar om att odla i stan. Miljöfika 14 december handlar om
miljösuccéer och EU-bidrag.
Öringens dag 30 oktober i Huskvarna var ett lyckat arrangemang, även om det var lite
dåligt med öring på öringguidningen. Ungefär 200 personer besökte arrangemanget.
Lokalteve där och gjorde reportage och en artikel fanns i JP 31 oktober.
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§ 141

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2011-09-28/10-26.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 142

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2011-09-28/10-26.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 143

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 157 - 171
Enskilda avloppsärenden – Dal § 87 - 95
Livsmedelsärenden – Dli § 181 - 191
Miljöskyddsärenden – Dmi § 498 - 553
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 144

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2011-09-28/10-24.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 145

Projekt 2011 Vattenskyddsområden
Mn 2011-3224
Sammanfattning
Miljökontoret har tillsynsansvaret över vattenskyddsområden i Jönköpings kommun.
Under 2011 har miljökontoret bedrivit ett projekt gällande vattenskyddsområden.
Syftet med detta projekt har bl.a. varit att inventera verksamheter som kan tänkas vara
berörda av skyddsföreskrifterna samt informera verksamhetsutövare och allmänhet
inom vattenskyddsområden om vilka regler som gäller.
Beslutsunderlag
Rapport: Projekt 2011 Vattenskyddsområden
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2011-10-28
Förslag till miljönämnden
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 146

Yttrande över Recyctec ABs ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Flahult 74:3 i Jönköpings kommun
Mn 2010-2609, Lst dnr 551-5118-10
Sammanfattning
Recyctec AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet inom fastigheten Flahult 74:3 i Jönköpings kommun. Företaget avser att bedriva återvinning av glykol.
Miljönämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd gällande miljöfarlig verksamhet, daterad 2011-09-28
Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2011-10-27
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden meddelar länsstyrelsen följande synpunkter med anledning av Recyctec ABs ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet:
– Företaget yrkar på halt om 500 µg/l avseende zink och koppar i spillvatten. I det
förslag till anslutningspolicy som tekniska kontoret i Jönköpings kommun tagit
fram anges 200 µg/l som riktvärde för dessa parametrar.
– Utsläppet till dagvatten bör anläggas så fördröjning av flödet sker.
– Som komplement till de rutiner som företaget anger bör cisternerna vara försedda
med överfyllnadsskydd.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden meddelar länsstyrelsen följande synpunkter med anledning av Recyctec ABs ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet:
– Företaget yrkar på halt om 500 µg/l avseende zink och koppar i spillvatten. I det
förslag till anslutningspolicy som tekniska kontoret i Jönköpings kommun tagit
fram anges 200 µg/l som riktvärde för dessa parametrar.
– Utsläppet till dagvatten bör anläggas så fördröjning av flödet sker.
– Som komplement till de rutiner som företaget anger bör cisternerna vara försedda
med överfyllnadsskydd.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköping län, elisabeth.j.johansson@lansstyrelsen.se
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§147

Yttrande till länsstyrelsen och kommunstyrelsen över ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt
Mn 2009-2797, stadskontorets beteckning 2011/437 420,
länsstyrelsens beteckning 543-5123-10
Sammanfattning
Södra Skogsägarna ekonomisk förening ansöker om bearbetningskoncession av länsstyrelsen att bedriva torvtäkt inom fastigheten Bryna 1:2 i Jönköpings kommun och
Ekornahult 2:10 i Vaggeryds kommun. Länsstyrelsen och stadskontoret har givit miljönämnden möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt daterad 2011-05-12
Yttrande från SGU daterad 2011-09-22
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-10-25
Förslag till miljönämnden
– Nämnden anser att täkt enligt ansökan inte är lämplig med hänvisning till yttrandet
från SGU och miljöbalkens hushållningsregler. En ny torvtäkt innebär alltid ett
stort ingrepp på naturmiljön och olägenheter för närboende. Sökande har inte visat
att den samhällsekonomiska nyttan med täkten står i proportion till de störningar
som kan förväntas.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Nämnden anser att täkt enligt ansökan inte är lämplig med hänvisning till yttrandet
från SGU och miljöbalkens hushållningsregler. En ny torvtäkt innebär alltid ett
stort ingrepp på naturmiljön och olägenheter för närboende. Sökande har inte visat
att den samhällsekonomiska nyttan med täkten står i proportion till de störningar
som kan förväntas.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stadskontorets kanslienhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-09

12

§ 148

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till nationell avfallsplan
Mn 2011-3309, stk beteckning 2011/414 450
Sammanfattning
Alla EU:s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall ha avfallsplaner. Länderna
ska ta fram särskilda program för förebyggande av avfall, som ska vara klara 2013. I
Sverige har Naturvårdsverket ansvar för att ta fram den nationella avfallsplanen och
programmet för förebyggande av avfall.
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny nationell avfallsplan: ”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017”.
Förslaget innehåller mål och åtgärder för ett antal prioriterade områden. Åtgärderna
syftar till att minska avfallets mängd och farlighet, bättre ta tillvara på resurserna i
avfallet, stoppa spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra avfallshanteringen. Planen innehåller också exempel på vad vi behöver göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierarki.
Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda aktörer behöver göra för att nå målen. Denna
skrivelse behandlar endast det som rör miljönämnden som tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Förslag till ny nationell avfallsplan: ”Från avfallshantering till resurshushållning –
Sveriges avfallsplan 2012-2017”, se länk
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/RemisserNaturvardsverkets/Aktuella-remisser/Ny-nationell-avfallsplan/
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-10-14
Förslag till miljönämnden
Att meddela Naturvårdsverket följande:
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket tar fram en vägledning om hur
miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin bör tillämpas vid tillsyn
över hantering av bygg- och rivningsavfall och ser gärna att den tas fram snarast.
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket utvärderar handboken om återanvändning av avfall i anläggningsarbeten. Miljönämnden anser att handboken
mest ger vägledning i frågor som redan är självklara fall och ser gärna att den ger
vägledning så att återanvändning av avfallet kan öka, utan att det förorsakar ökad
risk för miljön och människors hälsa.
– För att materialåtervinningen av hushållsavfall ska öka och att 90 % av hushållen
ska vara nöjda med insamlingen bedömer miljönämnden att det måste vara tätare
mellan återvinningsstationerna, att återvinning av förpackningsavfall förändras till
återvinning av material samt att avfallsplaneringen samordnas med annan samhällsplanering i kommunen såsom energiplanering och fysisk planering. I planeringsprocessen måste platser/mark avsättas för hantering av avfall.
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– Miljönämnden ser gärna att Naturvårdsverket förtydligar vad de ser att det brister i
vår tillsyn gällande producentansvar. Vidare önskar miljönämnden ytterligare tillsynsvägledning och precisering av tillsynens olika målgrupper.
– Miljönämnden ställer sig positiva till att Naturvårdsverket kommer ut med en vägledning samt ett rapporteringssystem för illegal tippning och metod för hur kommunerna ska agera vid illegala tippningar. Miljönämnden förutsätter att rapporteringssystemet finns för användning till nästa år då år 2012 är startåret för mätningen.
– Miljönämnden ser svårigheter i att sin roll som kontrollmyndighet med säker mat i
fokus ifrågasätta verksamheternas livsmedelssvinn. Vi ställer oss dock positiva om
Livsmedelsverket ökar medvetenheten hos både enskilda och aktörer så att svinnet
inte har med okunskap att göra.
– Miljönämnden tror att det måste bli mer lönsamt att sortera ut matavfallet jämfört
med förbränning.
– Auktorisation bör ha en tydligare koppling till att verksamheten bedrivs på ett acceptabelt sätt med hänsyn till miljöbalkens bestämmelser. Det bör bli enklare att
återkalla auktorisationen om verksamhetsutövaren missköter verksamheten med
hänsyn till miljön och människors hälsa. Miljönämnden ser gärna att ett bra rapporteringssystem upprättas så att det blir lätt att följa statistik från en verksamhet över
flera år och på så sett enkelt följa vad den samlar in. I systemet bör det framgå vilka olika ämnen som finns i olika bilar.
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket tar fram en vägledning för inventering, undersökning och riskklassning av gamla deponier.
– Miljönämnden ser positivt på att en handbok med riktlinjer om åtgärder för att
minska risken för bränder i avfallslager tas fram.
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna
kommer att utveckla en tillsynsvägledning om illegala transporter och att Naturvårdsverket tar fram en vägledning om hur man avgör vad som är en begagnad
produkt respektive ett avfall och en handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Av handlingsplanen som upprättas hoppas vi att miljönämndens tillsynsroll förtydligas.
– Miljönämnden anser att samtliga mål ska vara mätbara och tidssatta.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Att meddela Naturvårdsverket följande:
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket tar fram en vägledning om hur
miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin bör tillämpas vid tillsyn
över hantering av bygg- och rivningsavfall och ser gärna att den tas fram snarast.
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket utvärderar handboken om återanvändning av avfall i anläggningsarbeten. Miljönämnden anser att handboken
mest ger vägledning i frågor som redan är självklara fall och ser gärna att den ger
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vägledning så att återanvändning av avfallet kan öka, utan att det förorsakar ökad
risk för miljön och människors hälsa.
– För att materialåtervinningen av hushållsavfall ska öka och att 90 % av hushållen
ska vara nöjda med insamlingen bedömer miljönämnden att det måste vara tätare
mellan återvinningsstationerna, att återvinning av förpackningsavfall förändras till
återvinning av material samt att avfallsplaneringen samordnas med annan samhällsplanering i kommunen såsom energiplanering och fysisk planering. I planeringsprocessen måste platser/mark avsättas för hantering av avfall.
– Miljönämnden ser gärna att Naturvårdsverket förtydligar vad de ser att det brister i
vår tillsyn gällande producentansvar. Vidare önskar miljönämnden ytterligare tillsynsvägledning och precisering av tillsynens olika målgrupper.
– Miljönämnden ställer sig positiva till att Naturvårdsverket kommer ut med en vägledning samt ett rapporteringssystem för illegal tippning och metod för hur kommunerna ska agera vid illegala tippningar. Miljönämnden förutsätter att rapporteringssystemet finns för användning till nästa år då år 2012 är startåret för mätningen.
– Miljönämnden ser svårigheter i att sin roll som kontrollmyndighet med säker mat i
fokus ifrågasätta verksamheternas livsmedelssvinn. Vi ställer oss dock positiva om
Livsmedelsverket ökar medvetenheten hos både enskilda och aktörer så att svinnet
inte har med okunskap att göra.
– Miljönämnden tror att det måste bli mer lönsamt att sortera ut matavfallet jämfört
med förbränning.
– Auktorisation bör ha en tydligare koppling till att verksamheten bedrivs på ett acceptabelt sätt med hänsyn till miljöbalkens bestämmelser. Det bör bli enklare att
återkalla auktorisationen om verksamhetsutövaren missköter verksamheten med
hänsyn till miljön och människors hälsa. Miljönämnden ser gärna att ett bra rapporteringssystem upprättas så att det blir lätt att följa statistik från en verksamhet över
flera år och på så sett enkelt följa vad den samlar in. I systemet bör det framgå vilka olika ämnen som finns i olika bilar.
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket tar fram en vägledning för inventering, undersökning och riskklassning av gamla deponier.
– Miljönämnden ser positivt på att en handbok med riktlinjer om åtgärder för att
minska risken för bränder i avfallslager tas fram.
– Miljönämnden ser positivt på att Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna
kommer att utveckla en tillsynsvägledning om illegala transporter och att Naturvårdsverket tar fram en vägledning om hur man avgör vad som är en begagnad
produkt respektive ett avfall och en handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Av handlingsplanen som upprättas hoppas vi att miljönämndens tillsynsroll förtydligas.
– Miljönämnden anser att samtliga mål ska vara mätbara och tidssatta.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets kanslienhet
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§ 149

Avtal om Miljösamverkan f
Mn 2011-3872
Sammanfattning
En lösning för miljösamverkan f:s framtid och huvudmannaskap är realiserbar genom
Regionförbundets avdelning för kommunal utveckling. Miljönämnden föreslås genom
miljöchefen att teckna ett treårigt avtal.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal avseende Miljösamverkan f mellan Regionförbundet i Jönköpings
län, kommunal utveckling, Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets kommuner daterat 2011-10-04
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-10-28
Förslag till miljönämnden
– Miljöchefen får miljönämndens uppdrag att underteckna ett treårigt avtal avseende
samarbete i länet benämnt Miljösamverkan f med Regionförbundet, Länsstyrelsen
och länets kommuner
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljöchefen får miljönämndens uppdrag att underteckna ett treårigt avtal avseende
samarbete i länet benämnt Miljösamverkan f med Regionförbundet, Länsstyrelsen
och länets kommuner
– Miljönämnden önskar få en årlig rapport över hur arbetet i Miljösamverkan f fortlöper.

Beslutet expedieras till:
Regionförbundet, kommunalutveckling, Karin Westling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-09
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§ 150

Uppföljning av barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet: Buller
vid Ljungarumsskolan
Mn 2011-3874
Sammanfattning
Då miljönämndens ordförande och 2.e vice ordförande besökte Ljungarumsskolan
påtalade eleverna att deras bollplan är utsatt för buller från E4:an. Bollplanen används
bl.a. under idrottslektioner och eleverna tycker det kan vara svårt att höra vad lärarna
säger.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-10-31
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden väntar in den bullerkartläggning av Jönköpings kommun som pågår
och tar upp frågan på nytt i juni.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden väntar in den bullerkartläggning av Jönköpings kommun som pågår
och tar upp frågan på nytt i juni.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret
Ljungarumsskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

