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Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg § 39
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Pernilla Eriksson, miljöinspektör § 39, 45
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Maria Thorell, miljöinspektör § 44
Harald Holmström, livsmedelsinspektör § 46, 48

Utses att justera

Gunilla Kock Hansson (M)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2011-04-08, kl.12:00

Underskrifter

Paragrafer 38 - 51

Sekreterare

Inger Carlsson
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Gunilla Kock Hansson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Inger Carlsson
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§ 38

Utbildning
Lars-Johan Ekdahl och Pernilla Eriksson, miljöinspektörer genomförde utbildning –
Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Informationsärenden
Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg, statsbyggnadskontoret, informerade
nämnden om stadsbyggnadsvisionen.
Malin Hillström och Jonas Nordanstig från Statkraft/Södra informerade om vindpark
Lyckås.
Genomgång av följande skrivelser:
Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Reglemente för miljönämnden i Jönköpings Kommun
Delegationsordning för miljönämnden
Redovisning av följande rapporter:
- golvskurvatten, städfirmor
- tomgångskörning
Ledningen informerar
Datorer och mobilt bredband är beställt från IT/IT-enheten.
Politiken informerar
Aprilnämnden inleds med filmvisning av Underkastelsen av Stefan Jarl. Lokal meddelas i samband med att kallelsen skickas ut. Filmvisningen påbörjas kl 12:00.
Styrelseordförande från flygplatsen har inbjudit till informationsmöte. Nämnden
kommer att inleda junisammanträdet med ett möte kl 13:00, på flygplatsen.
Susanne Wismén och Rolf Wennerhag kommer att delta i barn- och ungdomsfrågestunden i kommunfullmäktige den 28 april.
Susanne Wismén, Rune Hultkvist och Rolf Wennerhag kommer att delta i Jönköpings
kommuns E-dag 2011 på Elmia den 12 maj.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2011-03-01/03-25.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2011-03-01/03-25.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 27 - 37
Enskilda avloppsärenden – Dal § 22 - 28
Livsmedelsärenden – Dli § 72 -90
Miljöskyddsärenden – Dmi § 97 - 154
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2011-01-26/03-24.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Yttrande till kommunstyrelsen gällande begäran enligt 16 kap. 4§ Miljöbalken om tillstyrkan/avstyrkan av ansökan enligt miljöbalken för uppförande av gruppstation för vindkraft
Mn 2011-0585, Ks dnr 2011-119
Sammanfattning
Miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden har fått en begäran från kommunstyrelsen
om att yttra sig angående tillstyrkan/avstyrkan gällande etablering av Vindpark Lyckås. Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret avser att lägga fram förslag om avstyrkan med hänsyn till påverkan på landskapsbilden. Ärendet togs upp på miljönämndens
sammanträde 2011-03-09 och miljökontoret lade fram förslag om att avvakta i frågan
tills ansökningshandlingarna kompletterats med mer information angående parkens
slutgiltiga utformning. Miljönämnden bestämde att avvakta med beslutet tills man fått
ta del av samma information som stadsbyggnadsnämnden skulle få från vindkraftexploatören vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2011-03-17. Det har nu visat sig
att miljönämnden måste ta ställning i frågan vid samma tillfälle som exploatören informerar om projektet.
Miljönämnden anser att endast en översiktlig bedömning kan göras utifrån den information som framkommit i ärendet och utifrån den finns det inte några skäl till att avstyrka etableringen. Miljönämnden anser dock att ansökningshandlingarna behöver
kompletteras med mer preciserad information om verkens placering för att miljönämnden ska kunna göra en ingående bedömning av påverkan gällande exempelvis
buller och skuggor.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar för tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-03-30.
Förslag till miljönämnden
– Miljökontoret föreslår miljönämnden att inte avstyrka etablering av Vindpark
Lyckås. Miljökontoret anser dock att det är viktigt att ansökningshandlingarna
kompletteras med någon av nedanstående punkter för att kunna göra en ingående
bedömning av påverkan av exempelvis buller och skuggor.
1. slutgiltiga utformningen av vindkraftparken gällande verkens placering, effekt och
höjd
eller
2. två alternativa förslag till utformning av vindparken
eller
3. mindre etableringsområden inom vilka vindkraftverken avses att uppföras.
Redovisningen enligt punkt två och tre bör utgå från ”worst case scenario”, dvs. bolaget bör utgå från påverkan (högsta höjd, högsta effekt, sämsta placering) i värsta fall.
Det bör då finnas möjlighet för bolaget att göra vissa mindre förändringar i samband
med upphandlingen av verken.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden avser att lämna förslag på vad ansökningshandlingarna ska
kompletteras med om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att etableringen
ska tillstyrkas.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag med följande tillägg att ”i dagsläget” införes i första meningen mellan ”att”
och ”inte”.
S-gruppen instämmer.
Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M) anser att vindpark Lyckås kommer att påverka både landskapsbild och naturmiljö inom en del av kommunens mer känsliga områden.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att i dagsläget inte avstyrka etablering av Vindpark Lyckås.
Miljönämnden anser dock att det är viktigt att ansökningshandlingarna kompletteras med någon av nedanstående punkter för att kunna göra en ingående bedömning
av påverkan av exempelvis buller och skuggor.
1. slutgiltiga utformningen av vindkraftparken gällande verkens placering, effekt och
höjd
eller
2. två alternativa förslag till utformning av vindparken
eller
3. mindre etableringsområden inom vilka vindkraftverken avses att uppföras.
Redovisningen enligt punkt två och tre bör utgå från ”worst case scenario”, dvs. bolaget bör utgå från påverkan (högsta höjd, högsta effekt, sämsta placering) i värsta fall.
Det bör då finnas möjlighet för bolaget att göra vissa mindre förändringar i samband
med upphandlingen av verken.
Miljönämnden avser att lämna förslag på vad ansökningshandlingarna ska
kompletteras med om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att etableringen
ska tillstyrkas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 45

Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Flahult
20:3 i Jönköpings kommun.
Mn 2011-0535
Sammanfattning
Fastighetsägare Bengtsson, Ulf med personnummer 19470810-1938 på fastigheten
Flahult 20:3 i Jönköpings kommun förbjuds vid vite om 50 000 kronor att släppa ut
spillvatten från WC samt Bad- Disk- och Tvätt (BDT) till befintlig bristfällig avloppsanläggning. Förbudet gäller från och med
2012-11-01.
Beslutsunderlag
Information om bristfälligt avlopp på fastigheten Flahult 20:3 daterad
2004-08-31 (Bilaga 1).
Yttrande från Ulf Bengtsson daterad 2011-03-22 beträffande avlopp Flahult 20:3 Jönköping, MN 2011-0535 (Bilaga 2).
Journalblad miljöreda, anteckningar i ärendet 2010-1210 (Bilaga 3)
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-03-28
Förslag till miljönämnden
Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt 2 kap 3 § miljöbalken
(1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda Bengtsson, Ulf med personnummer
19470810-1938 att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig bristfällig
avloppsanläggning inom fastigheten Flahult 20:3 i Jönköpings kommun. Med stöd av
26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller
från 2012-11-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka om vitets utdömande.
I kommunicering av förslaget har Ulf Bengtsson ansökt om att byta slamavskiljare
som enda åtgärd. Byte av slamavskiljare uppfyller inte miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Med stöd av 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska därför ansökan avslås då det är förbjudet i vattenområde att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre rening än slamavskiljning.
Övervägande och bedömning
I det av riksdagen antagna miljömål ”Ingen övergödning” finns det bland annat beskrivet att standarden på de enskilda avloppen bör höjas. Avloppsanläggningar kopplade till permanentboende som inte uppfyller kraven i gällande lagstiftning måste
framför allt prioriteras.
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning
vilket bland annat leder till igenväxning, algblomning och syrebrist. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten i mark leder även till förorening av grundvattnet och risk
för förorening av omgivande vattentäkter.

Justerandes signatur
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Miljöbalken har allmänna hänsynsregler i 2 kap. som säger att alla som bedriver en
verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått som behövs för
att förhindra och motverka uppkomst av olägenhet på människors hälsa eller miljön (2
kap 3 § miljöbalken). Vidare krävs även att införskaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa eller miljön (2 kap 2 § miljöbalken).
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand
på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre
rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Avloppet på fastigheten Flahult 20:3 består av en enkammarbrunn med ansluten wc,
vilket inte uppfyller grundkraven enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7)
om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. En avloppsanordning ska kunna
förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7) och
minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P). Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka
till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt där människor
kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av grundvatten eller badvatten.
Miljökontorets bedömning är att otillräcklig/ obefintlig rening sker efter enkammarbrunnen. Det föreligger därmed en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas omhand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer (9 kap 7 § miljöbalken).
Miljökontoret bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Flahult 20:3 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Av den anledningen beslutar miljönämnden om
förbud att släppa ut avloppsvatten från och med 2012-11-01. Om förbudet överträds
kan miljönämnden komma att ansöka om vitets utdömande.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Enligt 26 kap 14
§ miljöbalken får föreläggande eller förbud förenas med vite.
Kommunicering
Yttrande gällande förslag till beslut från Ulf Bengtsson inkom via brev till miljökontoret 2011-03-23. Fastighetsägaren avser att installera en ny slamavskiljare och anser
därmed att avloppet är åtgärdat. Eftersom enbart slamavskiljare inte är godtagbar avloppslösning med ansluten wc och bad- disk- och tvättvatten, föranleder yttrandet ingen ändring till förslaget.

Justerandes signatur
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt 2 kap 3 § miljöbalken
(1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda Bengtsson, Ulf med personnummer
19470810-1938 att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig bristfällig
avloppsanläggning inom fastigheten Flahult 20:3 i Jönköpings kommun. Med stöd av
26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller
från 2012-11-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka om vitets utdömande.
I kommunicering av förslaget har Ulf Bengtsson ansökt om att byta slamavskiljare
som enda åtgärd. Byte av slamavskiljare uppfyller inte miljöbalkens krav på rening av
avloppsvatten. Med stöd av 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska därför ansökan avslås då det är förbjudet i vattenområde att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre rening än slamavskiljning.
Detta beslut kan överklagas – se bilaga L

Beslutet expedieras till:
Ulf Bengtsson, Flahult 9, 562 42 Taberg

Justerandes signatur
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§ 46

Yttrande över remiss angående Livsmedelsverkets ”Kontrollhandbok –
Butik”
Mn 2011-0918
Sammanfattning
Livsmedelsverket har gett miljönämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslag
till Kontrollhandbok – Butik som är ute på remiss. Kontrollhandboken är den första i
en serie branschvisa handböcker för kontrollpersonal som kommer att ges ut i syfte att
höja kompetensen och kalibrera livsmedelskontrollen för att bättre kunna bemöta lagstiftningens krav.
Beslutsunderlag
Livsmedelsverkets remiss daterad 2011-03-11
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-03-28
Förslag till miljönämnden
– att lämna synpunkter till Livsmedelsverket på Kontrollhandbok – butik enligt
bilaga till miljökontorets tjänsteskrivelse 2011-03-28.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– att lämna synpunkter till Livsmedelsverket på Kontrollhandbok – butik enligt
bilaga till miljökontorets tjänsteskrivelse 2011-03-28.

Beslutet expedieras till:
Livsmedelsverket, L Nyholm, Box 622, 751 26 Uppsala, lony@slv.se

Justerandes signatur
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§ 47

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för ishallar vid Kinnarps arena inom fastigheten Rosenlund 2:1 m.fl. i Jönköpings
kommun
Mn 2011-0633, Stbn 2010-202
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnationen av två stycken ishallar samt tillskapa
ersättningsplatser för de parkeringsytor som försvinner i och med byggnationen. På
området finns idag en curlinghall samt en parkeringsplats. Planen förutsätter att curlinghallen rivs samt att parkering anordnas på annan plats. En ny curlinghall kommer
att anläggas norr om racketcentrum ca 500 meter nordöst om planområdet. Området
omfattas av olika detaljplaner som anger idrottsändamål samt område för Huvudgata. Nuvarande plan medger byggrätt på 7 meter på den plats där curlinghallen ligger,
i övrigt medges ingen bebyggelse.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-03-30
Samrådshandlingar daterade 2011-02-08
Plankarta med bestämmelser daterad 2011-02-08
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för ishallar vid Kinnarps
arena inom fastigheten Rosenlund 2:1 m.fl. i Jönköpings kommun:
Utsläppspunkten i Skrämmabäcken behöver förstärkas/och förbättras för att förhindra
erosion och slamtransport. Lake finns upp till första vandringshindret och den är rödlistad.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för ishallar vid Kinnarps
arena inom fastigheten Rosenlund 2:1 m.fl. i Jönköpings kommun:
Utsläppspunkten i Skrämmabäcken behöver förstärkas/och förbättras för att förhindra
erosion och slamtransport. Lake finns upp till första vandringshindret och den är rödlistad.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 48

Ändring av delegationsordning för avgifter enligt livsmedelstaxan
Mn 2011-0950
Sammanfattning
I vissa fall kan det finnas anledning att nedsätta eller helt efterskänka en livsmedelsavgift, men delegation saknas. Delegationsordningen bör därför kompletteras med
denna punkt.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-03-16.
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att medge delegation för handläggare att om det finns särskilda skäl sätta ned eller efterskänka en avgift för årlig kontroll, registrering eller
godkännande av en livsmedelsanläggning
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att medge delegation för handläggare att om det finns särskilda skäl sätta ned eller efterskänka en avgift för årlig kontroll, registrering eller
godkännande av en livsmedelsanläggning.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-06
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§ 49

Miljösamverkan f, förutsättningar för fortsättning med ny huvudman
Mn 2011-1185
Sammanfattning
Miljösamverkan f, som sedan 2005 drivits som ett samverkansprojekt i länet mellan
dess alla kommuner, Länsstyrelsen och Regionförbundet, önskar bli en verksamhet
inom den primärkommunala nämnden. Skälet är att verksamheten är väl etablerad,
fungerar bra och att projektledaren bör få en stabil hemvist.
Beslutsunderlag
Länk till miljösamverkan f, www.miljosamverkanf.se
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2011-03-29
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden ger miljöchefen i uppdrag att tillsammans med övriga kommuner i
länet och länsstyrelsen åstadkomma en mera långsiktig organisationsform för miljösamverkan f inom den primärkommunala nämnden i Jönköpings län
– Miljönämnden har att ta slutlig ställning till miljösamverkan f när organisationsplan, verksamhetsplan och budget för miljösamverkan f föreligger
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden ger miljöchefen i uppdrag att tillsammans med övriga kommuner i
länet och länsstyrelsen åstadkomma en mera långsiktig organisationsform för miljösamverkan f inom den primärkommunala nämnden i Jönköpings län
– Miljönämnden har att ta slutlig ställning till miljösamverkan f när organisationsplan, verksamhetsplan och budget för miljösamverkan f föreligger

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-06
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§ 50

Arbetsmiljöplan för miljökontoret 2011
Mn 2011-1171
Sammanfattning
En arbetsmiljöplan för 2011 har utarbetats på miljökontoret. En riskbedömning och
handlingsplan har utarbetats utifrån en besvarad allmän checklista som sammanställts
i samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2011-03-29
Arbetsmiljöplan – miljökontoret 2011
Allmän checklista – att använda vid skydds-/arbetsmiljöronder
Checklista – uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Riskbedömning och handlingsplan 2011
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen av förvaltningens arbetsmiljöplan för 2011 godkänns.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Redovisningen av förvaltningens arbetsmiljöplan för 2011 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Miljökontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-06

§ 51

Budgetuppföljningsrapport nr. 1 – t.o.m mars 2011
Mn 2011-1197
I ärendet föreligger budgetuppföljningsrapport nr.3 – t.o.m mars 2011
Förslag till miljönämnden
– miljönämnden godkänner redovisningen.
Miljönämndens beslut
– miljönämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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