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§ 29

Informationsärenden
Ledningen informerar
Intervjuer för 3 tjänster på livsmedelsenheten genomförs denna och nästa vecka.
Kansliet har träffat 4 kandidater till assistenttjänsten och är mitt i urvalsprocessen.
Marie Leuchovius´ ersättare heter Oscar Lehtonen och arbetar i dag på Malmö stads
miljöförvaltning. Oscar börjar 11 april 2012
Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport med anledning av hot- och våldshändelsen på
miljökontoret i november 2011 har besvarats. Säkerhetsrutiner vid inspektioner har
upprättats och utbildning har inplanerats.
Siren Nyhetsbyrån granskar myndighetsarbetet och har nu vänt sig till livsmedelsenheten för att granska hur arbetet utförs hos oss. De sammanställer vårt material och
offentliggör det.
Hållpunkter för det extra insatta nämndmötet den 21 mars: Bussen avgår från Resecentrum kl 8.30. Syn beräknas ta ett par timmar uppe vid flygplatsen. Efter lunch samlas nämnden på Eriksson hotell för överläggningar och beslut.
Eva Göransson berättar om kampanjen ”Fultvätt”, som handlar om varför vi ska välja
ren biltvätt på angivna platser.
Eva berättar om nästa miljöfika.
Politiken informerar
Boksluts-och plandialoger ska hållas 8 mars för majoriteten och 27 och 29 för oppositionen.
Susanne har varit på samråd för Trafikförsörjning, som syftar till att ge förslag till
framtida trafikförsörjning.
Presidiet och miljöinspektör Henrik Larsson har träffat Örserumsgruppen. Vindkraftsparken kommer upp på nästa nämndmöte.
En inbjudan har inkommit från MISK.
Övriga frågor
Lennart Olden informerar om att Mark- och miljööverdomstolen nu har beslutat att
flygning för helikopterskolan vid Axamo Flygplats inte är tillåtet.
Skriftlig rapport angående revisionen av livsmedelskontrollen som utfördes av Länsstyrelsen 30 november 2011 har inkommit. 4 avvikelseområden skall åtgärdas och en
plan för genomförandet skall presenteras för Länsstyrelsen senast 30 april 2011.
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§ 30

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2012-01-26/02-23.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 31

Meddelanden – handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2012-01-26/02-22.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 32

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Administrativa ärenden – Dad § 1
Hälsoskyddsärenden – Dah § 13 - 23
Enskilda avloppsärenden – Dal § 11 - 15
Livsmedelsärenden – Dli § 18 - 41
Miljöskyddsärenden – Dmi § 43 - 77
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 33

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2012-01-20/08-08.
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 34

Beslut om betydande miljöpåverkan gällande vindkraftetablering inom
fastigheterna Skärstad-Säby 1:4 och Stickelösa 3:2
Mn 2011-4387
Sammanfattning
FreeWind Vindkraftutveckling har inkommit med ett samrådsunderlag för etablering
av 6 vindkraftverk norr om Landsjön. Miljönämnden har inhämtat yttrande från länsstyrelsen då miljökontoret sedan tidigare varit kritiskt till etablering i området. Utifrån
länsstyrelsens yttrande föreslår miljökontoret miljönämnden att ta beslut om att den
föreslagna etableringen innebär betydande miljöpåverkan och därmed ska tillståndsprövas. Ärendet överlämnas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
Beslutsunderlag
FreeWinds samrådsunderlag , bifogas.
Miljönämndens remiss till länsstyrelsen daterad 2011-12-12, bifogas.
Länsstyrelsens yttrande daterat 2012-02-03, bifogas.
Förslag till miljönämnden
– Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att etableringen av de 6 vindkraftverken inom fastigheterna Skärstad-Säby 1:4 och Stickelösa 3:2 bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Miljökontoret föreslår vidare att ärendet ska överlämnas
till länsstyrelsen för tillståndsprövning.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att etableringen av de 6 vindkraftverken inom fastigheterna Skärstad-Säby 1:4 och Stickelösa 3:2 bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Miljökontoret föreslår vidare att ärendet ska överlämnas
till länsstyrelsen för tillståndsprövning.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
551 86 Jönköping
FreeWind Vindkraftutveckling
Skärkind Björkheden
610 21 Norsholm
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§ 35

Redovisning av projektrapport Revision av enkla anläggningar 2011
Mn 2012-2012-0399
Sammanfattning
Ett litet revisionsprojekt genomfördes hösten 2011, varvid ett flertal avvikelser konstaterades
Beslutsunderlag
Rapportbilaga ”Revision enkla anläggningar 2011”
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-20
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar att:
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att:
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna
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§ 36

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för del av Kortebo
4:9 m fl, Strandängen Etapp 1, Jönköpings kommun
Mn 2012-0390
Sammanfattning
Planen omfattar första etappen av exploateringen av området Strandängen/Vilhelmsro.
Området består idag av grönområden, undervisningslokaler, äldreboenden, studentboende och några permanentboende. Planen berör ett område på 14,5 ha varav 1,8 ha blir
vattenområde. Etapp 1 medger ca 190 lägenheter.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-23.
Samrådshandlingen i sin helhet återfinns på Jönköpings kommuns webbsida: ByggaBo/Detaljplaner/Pågående planarbete.
Policy och handlingsplan för dagvattnet Jönköpings kommun, antagen 2009-01-29.
Ljudlandskap för bättre hälsa, daterat 2008.
Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009.
Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1.
Förslag till miljönämnden
– Alla lägenheter ska ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dBL Aeq24h. Vädringsmöjligheten avser minst hälften av bostadsrummen eller sovrummen.
– Skolgårdar, lekplatser och parker ska understiga ljudnivåkravet 55 dBL Aeq24h
– Byggnaden ska utföras enligt ljudklasstandard B.
– Utformningen av dagvattenhanteringen ska ske i samverkan med Miljökontoret.
– Det är viktigt att kollektivtrafiken utvecklas så att det redan från början finns goda
möjligheter för invånarna att välja kollektivtrafik framför bil.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut
– Alla lägenheter ska ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dBL Aeq24h. Vädringsmöjligheten avser minst hälften av bostadsrummen eller sovrummen.
– Skolgårdar, lekplatser och parker ska understiga ljudnivåkravet 55 dBL Aeq24h
– Byggnaden ska utföras enligt ljudklasstandard B.
– Utformningen av dagvattenhanteringen ska ske i samverkan med Miljökontoret.
– Det är viktigt att kollektivtrafiken utvecklas så att det redan från början finns goda
möjligheter för invånarna att välja kollektivtrafik framför bil.
– För att underlätta källsortering av hushållsavfall och minska trafik av sopbilar i
området bör möjligheten att avsätta mark för ett eller flera soprum utredas.
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§ 37

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Norrahammars- Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts
ängar etapp 1), Jönköpings kommun
Mn 2012-0346, stbn 2010:175
Sammanfattning
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att planlägga del av fastigheten Månstorp
2:6 för bostadsändamål. Ett planprogram har varit föremål för samråd under 2011.
Den västra delen av programområdet planeras nu för bostäder i aktuell detaljplan.
Idrottsgatan planlägges som en egen detaljplan. Inom planområdet föreslås en varierad
och sammanhållen bebyggelse som utgår från topografin och spar natur- och åkermark. Centralt i området föreslås några mindre flerbostadshus kring en liten centrumbildning. Ambitionen för gestaltningen i området är att bebyggelsen ska placeras så
bebyggelse och natur bildar en harmonisk helhet och att befintliga gångmöjligheter
genom området bibehålls. Åkermarken föreslås i lägre partier utnyttjas för en
fördröjnings/infiltrationsyta för dagvatten och bör i övriga delar kunna utnyttjas för
trädgårdsodling.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-27
Samrådshandlingar för detaljplan för del av Hovslätt 2:14 m.fl. Idrottsgatan, Hovslätt,
Jönköpings kommun daterade 201-10-04 www.jonkoping.se/Bygga och
bo/detaljplaner/pågående planarbete/Månstorp 2:6 m.fl.
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för bostäder på del av
fastigheten Norrahammars- Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 1),
Jönköpings kommun:
För att kunna motivera föreslagen utbyggnad med hänsyn till Utbyggnadsstrategin
krävs omfattande satsningar för att få boende att i första hand välja gång, cykel
eller kollektivtrafik som färdmedel.
Lokalgator inom bostadsområdet måste utformas med tillräckliga utrymmen för
gång- och cykel.
Förslagen dagvattendamm ska dimensioneras både för fördröjning och rening av
tvåårsregn.
I god tid innan åtgärderna vidtas ska anmälan av anordning för rening av dagvatten
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken lämnas till miljönämnden. Anmälan ska innehålla de
tekniska uppgifter som krävs för att miljökontoret ska kunna bedöma åtgärdernas
effekt på miljön.
För att underlätta källsortering av hushållsavfall och minska trafik av sopbilar i
området bör möjligheten att avsätta mark för ett eller flera soprum utredas.
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Norrahammars- Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 1), Jönköpings
kommun:
För att kunna motivera föreslagen utbyggnad med hänsyn till Utbyggnadsstrategin
krävs omfattande satsningar för att få boende att i första hand välja gång, cykel eller kollektivtrafik som färdmedel.
Lokalgator inom bostadsområdet måste utformas med tillräckliga utrymmen för
gång- och cykel.
Förslagen dagvattendamm ska dimensioneras både för fördröjning och rening av
tvåårsregn.
I god tid innan åtgärderna vidtas ska anmälan av anordning för rening av dagvatten
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken lämnas till miljönämnden. Anmälan ska innehålla de
tekniska uppgifter som krävs för att miljökontoret ska kunna bedöma åtgärdernas
effekt på miljön.
För att underlätta källsortering av hushållsavfall och minska trafik av sopbilar i området bör möjligheten att avsätta mark för ett eller flera soprum utredas.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun
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§ 38

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för del av
Hovslätt 2:14 m.fl. Idrottsgatan, Hovslätt, Jönköpings kommun
Mn 2012-2012-347, stbn 2011-245
Sammanfattning
Planarbete pågår för västra delen av Hovslätts ängar sydost om planområdet. I syfte
att fördela biltrafiken till och från det planerade bostadsområdet föreslås Idrottsgatan
byggas om delvis i en ny sträckning och med anslutning till Barrsätragatan med en ny
cirkulationsplats. Den nya sträckningen skulle innebära att förskolan blev helt omringad av biltrafik, idrottsplatsens område begränsas och ett lugnt bostadsområde förändras till ett område starkt påverkat biltrafik. Efter ombyggnad för en säkrare gångoch cykeltrafik borde Västra Hällstorpsvägen ha tillräcklig kapacitet för att klara föreslagen nybyggnad. Framtida planläggning av östra delen av Hovslätts ängar kan aktualisera behov av ny sträckning av Idrottsgatan. Då kan det bli nödvändigt att utreda
hur gång- cykel och biltrafik ska fördela sig till och från hela bostadsområdet Hovslätts ängar.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-27
Samrådshandlingar för detaljplan för del av Hovslätt 2:14 m.fl. Idrottsgatan, Hovslätt,
Jönköpings kommun daterade 2011-10-04 www.jonkoping.se/Bygga och
bo/detaljplaner/pågående planarbete/Hovslätt 2:14 (Idrottsgatan)
Trafikutredning Hovslätts ängar daterad 2010-11-05 www.jonkoping.se/Bygga och
bo/detaljplaner/pågående planarbete/Hovslätt 2:14 (Idrottsgatan)
Förslag till miljönämnden
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för del av Hovslätt 2:14
m.fl. Idrottsgatan, Hovslätt, Jönköpings kommun:
Idrottsgatans nya sträckning skulle innebära en oacceptabel försämring av utemiljön för förskolan, verksamheten vid idrottsplatsen samt boende i närområdet. Västra Hällstorpsvägen bör ha tillräcklig kapacitet för biltrafiken till och från aktuellt
nybyggnadsområde.
En gång- och cykelväg bör anläggas där trafikutredningen föreslår ny sträckning av
Idrottsvägen.
Att föreslå ny sträckning av Idrottsgatan innebär att framkomligheten för biltrafiken prioriteras framför gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det är inkonsekvent med
hänsyn till kommunala måldokument såsom Program för Hållbar utveckling – miljö, Utbyggnadsstrategi och cykelplan.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för del av Hovslätt 2:14
m.fl. Idrottsgatan, Hovslätt, Jönköpings kommun:

Justerandes signatur
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– Miljönämnden anser att både Idrottsgatan och Västra Hälltorpsvägen vägsträckningar från den nya bebyggelsen inte är de optimala lösningarna för utemiljön för
förskolan, verksamheten vid idrottsplatsen samt boende i närområdet och önskar
därför kompletterande utredning för utbyggnad för hela Hovslätts ängar.
– En gång- och cykelväg bör anläggas där trafikutredningen föreslår ny sträckning av
Idrottsvägen.
– Program för Hållbar utveckling – miljö, Utbyggnadsstrategi och cykelplan måste
tas i beaktande.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden
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§ 39

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4790
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt med hänsyn till byggnadens standard och värde att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnad med adress
Västersjövägen 2. Byggnadens ägare godkänner inte detta utan anser att bullerisolering genom fönsterbyte ska ske.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-07-26
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster och ytterdörr
enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
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§ 40

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 5B inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4791
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västersjövägen 5 B. Byggnadens ägare godkänner inte
detta utan anser bullerbegränsande åtgärder ska utföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-09
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-07-26
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 5B inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster, ytterdörr
och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder
vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4794
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 37 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7. Fastighetsägaren godkänner inte detta utan anser att byte av fönster, ytterdörr och ventiler ska utföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-26
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-26
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-05-12
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-01-09
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommuninnebärande byte av fönster, ytterdörr
och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder
vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur
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– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
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§ 42

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4902
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7. Fastighetsägaren godkänner inte detta utan anser att bullerbegränsande åtgärder på byggnaden ska utföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 39.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-13
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-05-12
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2011-11-30
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-01-09
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7
Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-1106, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp 1:55 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4801
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt med hänsyn till byggnadens standard och värde att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnad med adress
Hedenstorp 50. Byggnadens ägare godkänner inte detta utan anser att åtgärder avseende tak ska utföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Hedenstorp 50.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-11
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-29
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp 1:55
i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 8A inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4974
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt med hänsyn till byggnadens standard och värde att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnad med adress
Västersjövägen 8A. Byggnadens ägare godkänner inte detta utan anser att bullerisolering genom fönsterbyte ska ske.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-07-26
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 8A inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats,
Soundcon 2011-04-15.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
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§ 45

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västersjövägen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4900
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt med hänsyn till byggnadens standard och värde att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnad med adress
Västersjövägen 9. Byggnadens ägare godkänner inte detta utan anser att byte av fönster och ytterdörr ska utföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 9.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-12-04
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-04-15
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-07-26
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 9 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur
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§ 46

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 1
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4725
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 1. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på tak på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 1 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på tak enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 47

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 2
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4730
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt med hänsyn till byggnadens standard och värde att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnad med adress
Västra Skogsstigen 2. Byggnadens ägare godkänner inte detta utan anser att en del av
det bullerdämpande förslaget ska göras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-26
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköping innebärande byte av fönster och ytterdörr enligt
åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats,
Soundcon 2011-03-11.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 48

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4731
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 3. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster, ytterdörr
och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder
vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 49

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4784
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 5. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på taket på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-08-15
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på taket enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av
bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 50

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4785
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 7. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler samt vidta åtgärder på taket på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-25
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster, ytterdörr
och friskluftsventiler samt åtgärder på tak enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 51

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 9
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4889
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 5. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på taket på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 innebärande byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på
tak enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings
flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 52

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 11
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4890
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 11. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas. Bullerbegränsande åtgärder
motsvarande 30 % av byggnadens marknadsvärde bedömer ägaren vara rimliga.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på yttervägg på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-10
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-24
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 innebärande byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på
yttervägg enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 53

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4891
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 13. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-07
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon, daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon, daterad 2012-02-24
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på yttervägg enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering
av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 54

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4787
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 17. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på yttervägg på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-08-11
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon, daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon, daterad 2012-02-24
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster, ytterdörrar och friskluftsventiler samt vidta åtgärder på yttervägg enligt åtgärdsförslag i
rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-0310.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 55

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4892
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 5. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-08
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 innebärande byte av fönster och ytterdörr enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon
2011-03-11.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 56

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4893
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 21. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-01
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom
2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 57

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4895
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 23. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-07
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster, ytterdörr
och friskluftsventiler enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder
vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-11.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 58

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4896
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 25. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på yttervägg på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-04
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-24
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun innebärande byte av fönster och ytterdörr samt åtgärder på yttervägg enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering
av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-11.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 59

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4897
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 27. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på yttervägg på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-29
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-03
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-24
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommuninnebärande byte av fönster och ytterdörr samt vidta åtgärder på yttervägg enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-10.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 60

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29
inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4912
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 29. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster, ytterdörr och friskluftsventiler samt vidta åtgärder på tak på byggnaden.
Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköping innebärande byte av fönster, ytterdörr och friskluftsventiler samt åtgärder på tak enligt åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering
av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-03-11.
Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens beslut har
vunnit laga kraft.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till
villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07
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§ 61

Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4898
Sammanfattning
Jönköping Airport AB ska enligt miljödomstolens dom 2009-11-16 genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadsbyggnader vid Jönköping Airport, som är utsatta för
vissa bullernivåer. Åtgärderna ska genomföras i samråd med fastighetsägaren. Vid
meningsskiljaktigheter ska frågan avgöras av miljönämnden.
Jönköping Airport AB anser inte att det är rimligt att vidta bullerbegränsande åtgärder
på bostadsbyggnad med adress Västra Skogsstigen 33. Byggnadens ägare godkänner
inte detta utan anser att det är rimligt att åtgärder vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 33.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-25
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-02-27
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till villkor
6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

§62

Västra skoggsstigen 15
Mn 2012-4786
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Integrationsrapport 2011 för miljökontoret
Mn 2012-0472
Sammanfattning
Samtliga nämnder och bolag inom Jönköpings kommun har avkrävts rapport om hur
integrationsarbetet gått under 2011.
Dessvärre har miljönämndens mål att anställa en livsmedelsinspektör med invandrarbakgrund inte kunnat uppnås.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsskrivelse daterad 2012-01-04 avseende integrationsrapport
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-20.
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden uppmanar kontoret att fortsätta sina ansträngningar att finna en kandidat med invandrarbakgrund som är kvalificerad för arbete som livsmedelsinspektör. Om lämplig sökande finnes, kan denne erbjudas praktikplats till en början.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden uppmanar kontoret att fortsätta sina ansträngningar att finna en kandidat med invandrarbakgrund som är kvalificerad för arbete som livsmedelsinspektör. Om lämplig sökande finnes, kan denne erbjudas praktikplats till en början.

Beslutet expedieras till:
– Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-07

Utdragsbestyrkande
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