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Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-17:20

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf.
Göte Eek (M)
Jan Birgersson (M), ersätter Gunilla Kock Hansson (M)
Rune Hultkvist (FP)
Nils-Erik Emme (KD), ersätter Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD) ordf.
Christina Karlsson (MP)
Rolf Wennerhag (S) 2:e v. ordf. lämnar sammanträdet under § 27
Anders Gustavsson (S), kommer kl. 14.30
Anders Edgren (S), ersätter Anders Gustavsson (S) kl. 13.30-14.30 samt Rolf Wennerhag under § 27
Johan Thorman (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)

Övriga närvarande

Hanna Lindström (M)
Albert Söderlind (FP)
Carl-Johan Stillström (C)
David Jersenius (MP)
Anders Edgren (S)
Elisabeth Juntti (S)
Rolf Erlandsson, miljöchef
Caroline Gillberg, administrativ chef
Christina Lindqvist, informatör
Johanna Sandberg Larsson, miljöinspektör, § 23
Lars-Johan Ekdahl, miljöinspektör, § 24
Harald Holmström, livsmedelsinspektör, § 25
Lennart Oldén, miljöskyddsingenjör, § 26-27

Utses att justera

Johan Thorman (S)

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2012-02-10, kl.12:00

Underskrifter

Paragrafer 18-28

Sekreterare

Christina Lindqvist
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Johan Thorman (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2012-02-08

Datum för anslags uppsättande

20112-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Christina Lindqvist

Utdragsbestyrkande

2012-03-05
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§ 18

Informationsärenden
Ledningen informerar
Vi har flera rekryteringar framför oss.
På miljöskydd söker vi en ersättare för Marie Leuchovius, vikariat 6 månader med
möjlighet till förlängning. Vi har fått in 29 sökanden, och har genomfört två intervjuer. Ytterligare två är planerade denna vecka. Marie slutar 12 mars.
På kansliet söker vi en assistent för vikariat för långtidssjukskriven. Ansökningstiden
går ut 15 februari 2012. Hittills har över 70 ansökningar kommit in.
På livsmedelsenheten söker vi tre inspektörer, en tillsvidareanställning efter Christer
Nissinen, ett vikariat för Anneli Jyrkin, som kommer att vikariera som utredningsingenjör på tekniska kontorets VA-avdelning mars-december 2012, samt en projektanställning för bl.a. Johan Schütte och Therese Mattisson som är föräldralediga.
Anna Lindén kommer efter sina tre vikariatsperioder på miljökontoret att tillsvidareanställas som miljöinspektör fr.o.m. 1 februari 2012.
Politiken informerar
Susanne har varit på två miljöfika, dels 19 januari ”Från attityd till handling” och 8
februari ”Omställning Tranås” om omställning till ett hållbart samhälle.
Johan Thorman, Susanne Wismén och Rolf Erlandsson åker till FAH.
15-16 mars är det dags för fyrkommunsträff där Susanne Wismén, Rolf Wennerhag
och Rolf Erlandsson deltar.
Susanne Wismén, Bert-Åke Näslund och Rolf Wennerhag besöker presidiedagarna
22-23 mars.
Året klimatkonferens går av stapeln 17 april. Kostnadsfritt deltagande.
Rune har samlat alla handlingar till bullerärendena och Eons vindkraftspark på ett
USB-minne som nämndledamöterna kan kopiera istället för att ladda ner det från
webben.
Susanne Wismén och Rolf Wennerhag var på REVAQ om hållbar slamanvändning på
jordbruksmark.
Rune har lagt ner mycket tid på att få våra digitala handlingar att fungera och deltagit
aktivt i utvecklingen av webbsidan, vilket har varit till gagn för hela miljönämnden.
Därför anser miljönämnden att han bör ha ersättning för tre timmars arbete.

Justerandes signatur
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Övriga frågor
Representanter från Eon redogör för ansökan om vindkraftspark Örserum. Den som
har ytterligare frågor har möjlighet att vara med på stadsbyggnadsnämndens möte 15
mars då Eon på nytt kommer på besök.
Den som vill ha skrifterna Miljöaktuellt eller Dagens Samhälle kontaktar Caroline
Gillberg.
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§ 19

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2012-01-01/01-25.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 20

Meddelanden – handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2012-01-01/01-25.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 21

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 1 - 12
Enskilda avloppsärenden – Dal § 1 - 10
Livsmedelsärenden – Dli § 1 - 17
Miljöskyddsärenden – Dmi § 1 - 42
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 22

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2012-01-01/01-25.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 23

Projekt – Restauranger hösten 2011
Mn 2012-0019
Sammanfattning
Miljökontorets livsmedelsenhet har under oktober till december 2011 genomfört ett
projekt där 65 restauranger har inspekterats.
Beslutsunderlag
Rapport ”Restauranger hösten 2011”
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-01-19
Förslag till miljönämnden
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-18

10

§ 24

Samordning av systemförvaltning och e-förvaltning
Mn 2011-4945, ks 2011-513 000
Sammanfattning
Miljönämnden har som remissinstans beretts möjlighet att yttra sig över förslag om
samordning av system- och e-förvaltning. Förslaget innebär att ägarskap, förvaltning
och utveckling av alla IS/IT-system flyttas från förvaltningarna till en central organisation inom IS/IT-avdelningen. De resurser som förvaltningarna idag lägger på systemförvaltning i form av kostnader och personella resurser flyttas enligt förslaget
över till den nya enheten. Målet med förändringen är att uppfylla det av stadskontoret
uppsatta målet att bli bland de 10 bästa kommunerna inom e-förvaltning och etjänster.
Beslutsunderlag
Statskontorets remiss 2011-12-05, Rapport Samordning av system- och e-förvaltning
Riskanalys – Samordnad systemförvaltning och e-förvaltning 2011-12-06
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2012-01-27
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden föreslås lämna följande som yttrande till kommunstyrelsen:
– att samordning av systemförvaltning och e-förvaltning inte genomförs enligt förslaget
– en ökad samordning av kommunens och förvaltningarnas IS/IT-system bör utredas
och genomföras med nuvarande organisation där respektive förvaltning även fortsättningsvis är systemägare för sina verksamhetssystem
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– att samordning av systemförvaltning och e-förvaltning inte genomförs enligt
förslaget
– en ökad samordning av kommunens och förvaltningarnas IS/IT-system bör utredas
och genomföras med nuvarande organisation där respektive förvaltning även fortsättningsvis är systemägare för sina verksamhetssystem

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 25

Förslag till yttrande angående nya uppgifter om kontrollen som ska
rapporteras till Livsmedelsverket från och med 2013
Mn 2012-0043, SLV 4719/2011
Sammanfattning
Livsmedelsverkets remissförlag är i princip bra. Men i praktiken finns det vissa nackdelar. Problemet är bl.a. att informationen är resurskrävande att få in och hålla uppdaterad. Nyttan med informationen kan i vissa fall också ifrågasättas.
Beslutsunderlag
Livsmedelsverkets begäran om yttrande inklusive remissunderlag med
dnr 4719/2011 Saknr 006.
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-01-27.
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2012-01-27.
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar att:
– yttra sig till Livsmedelsverket enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad
2012-01-27.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att:
– yttra sig till Livsmedelsverket enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad
2012-01-27.

Beslutet expedieras till:
Livsmedelsverket

Justerandes signatur
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§ 26

Yttrande till kommunstyrelsen över framställan från Transportstyrelsen
om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen
Mn 2011-4980
Sammanfattning
Stadskontoret har till miljönämnden remitterat en framställan från Transportstyrelsen
till ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen.
De föreslagna ändringarna gäller möjlighet att anpassa en motor till lägre avgasutsläpp, att inte utesluta fordon godkända enligt euro-VI från rätt att föras i en miljözon samt vilka bränslen som fordon som förs in i en miljözon kan använda.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-01-15
Remiss från stadskontoret daterad 2011-12-20
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen följande synpunkter på Trafikstyrelsens
förslag till ändringar i trafikförordningen:
– Nämnden har inga synpunkter på att euro-VI-fordon får föras in i en miljözon utan
tidsbegränsning. Det bör dock framgå att frågan om tidsbegränsning ska tas upp
när beslut om kommande utsläppsnivåer har fattats.
– Nämnden delar Transportstyrelsens uppfattning att det bör förtydligas i trafikförordningen att bestämmelserna om miljözoner gäller oavsett vilket bränsle som används.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen följande synpunkter på Trafikstyrelsens
förslag till ändringar i trafikförordningen:
– Nämnden har inga synpunkter på att euro-VI-fordon får föras in i en miljözon utan
tidsbegränsning. Det bör dock framgå att frågan om tidsbegränsning ska tas upp
när beslut om kommande utsläppsnivåer har fattats.
– Nämnden delar Transportstyrelsens uppfattning att det bör förtydligas i trafikförordningen att bestämmelserna om miljözoner gäller oavsett vilket bränsle som används.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 27

Yttrande till mark- och miljödomstolen över ansökan från Jönköping
Energi AB om ändringstillstånd enligt miljöbalken för uppförande och
drift av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk inom området Torsvik NV på
fastigheten Flahult 21:1, Jönköpings kommun
Mn 2011-2183
Sammanfattning
Jönköping Energi AB ansöker hos mark- och miljödomstolen om ändringstillstånd för
uppförande och drift av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på fastigheten Flahult 21:1
i Jönköpings kommun. Mark- och miljödomstolen har översänt ansökan till miljönämnden för yttrande.
Miljökontoret har inga invändningar mot lokaliseringen av det nya kraftvärmeverket
men förslår miljönämnden att meddela mark- miljödomstolen synpunkter på bolagets
yrkanden.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jönköping Energi AB daterad 2011-05-19
Komplettering från Jönköping Energi AB daterad 2011-10-17
Komplettering från Jönköping Energi AB daterad 2011-11-25
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-01
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden meddelar mark- och miljödomstolen följande synpunkter på ansökan:
– Utsläppet av stoft till luft från biobränsle- och torveldad panna bör inte få överstiga
10 mg/m3 ntg vid 6 % O2 som månadsmedelvärde och begränsningsvärde
– Utsläppet av NOx (räknat som NO2) till luft från biobränsle- och torveldad panna
bör inte få överstiga 150 mg/m3 ntg vid 6 % O2 som månadsmedelvärde och begränsningsvärde.
– Bolaget bör ytterligare klarlägga effekterna på halten kvicksilver i Munksjöns vatten av utsläpp av rökgaskondensvatten och föreslå åtgärder för att minska utsläppet.
– Rökgaskondensat bör i så stor omfattning som möjligt användas inom anläggningen.
– Den särskilda brandriskutredning som bolaget avser att genomföra tillsammans
med räddningstjänsten och försäkringsbolaget bör redovisas till tillsynsmyndigheten inom tid som mark- och miljödomstolen bestämmer.
– Flisning bör begränsas till att endast få ske måndag-fredag mellan kl. 7 och 22.

Justerandes signatur
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
(S) yrkar på att
– bullervallarna inte ska vara av flis utan av permanent karaktär.
– utreda möjligheten till järnvägstransport via ett stickspår.
– askan ska vara av sådan kvalitet att den kan återföras till skogen.
Protokollsanteckning
(MP) anser att man bör minimera mängden av alla olika utsläpp så gott det går. Ett
medel bör vara att använda katalysator i reningen av kvävedioxider, vilket inte framgår från ansökan om man ämnar göra. (MP) undrar även över miljöpåverkan på riksintresset Vättern och naturreservatet Rocksjön, vilken bör utredas med tanke på planerade utsläppsnivåer.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden meddelar mark- och miljödomstolen följande synpunkter på ansökan:
– Utsläppet av stoft till luft från biobränsle- och torveldad panna bör inte få överstiga
10 mg/m3 ntg vid 6 % O2 som månadsmedelvärde och begränsningsvärde
– Utsläppet av NOx (räknat som NO2) till luft från biobränsle- och torveldad panna
bör inte få överstiga 150 mg/m3 ntg vid 6 % O2 som månadsmedelvärde och begränsningsvärde.
– Bolaget bör ytterligare klarlägga effekterna på halten kvicksilver i Munksjöns vatten av utsläpp av rökgaskondensvatten och föreslå åtgärder för att minska utsläppet.
– Rökgaskondensat bör i så stor omfattning som möjligt användas inom anläggningen.
– Den särskilda brandriskutredning som bolaget avser att genomföra tillsammans
med räddningstjänsten och försäkringsbolaget bör redovisas till tillsynsmyndigheten inom tid som mark- och miljödomstolen bestämmer.
– Flisning bör begränsas till att endast få ske måndag-fredag mellan kl. 7 och 22.
– Bullervallarna ska inte vara av flis utan av permanent karaktär.
– Utred möjligheten till järnvägstransport via ett stickspår.
– Askan ska vara av sådan kvalitet att den kan återföras till skogen.

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
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§ 28

Extra sammanträde för miljönämnden
Mn 2012-0428
Sammanfattning
Miljönämnden har gjort bedömningen att beslut bör tas vid ett sammanträde för samtliga 28 ärenden som avser bullerbegränsande åtgärder på bostadshus i närheten av
flygplatsen. Eftersom antalet ärenden är så stort ryms detta inte inom den ordinarie
sammanträdestiden och därför föreslås ett extra sammanträde för dessa ärenden.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-03
Förslag till miljönämnden
– att miljönämnden kallar till ett extra sammanträde 21 mars 2012
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden kallar till ett extra sammanträde 21 mars 2012

Justerandes signatur
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