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Justerandes signatur

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-08

§ 36

Informationsärenden
Bulleråtgärder vid Nonängen och Vättersnäs, uppföljning
Enskilda avlopp, handläggning och rutiner
Presentation av Malena Tovesson, tf. miljö- och hälsoskyddschef
fr.o.m. 2015-04-13
Månadens milj öutmaning
Miljöfika 2015-03-31
Avtackning av RolfErlandsson, miljö- och hälsoskyddschef

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-08

§ 37

Meddelanden - avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en fö1ieclming över avslutade
ärenden 2015-02-26-2015-03-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-08

§ 38

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en föiieckning över handlingar
inkomna får kännedom 2015-02-26-2015-03-25.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2015-04-08

§ 39

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteclmingar över
delegationsbeslut
Hälsoskyddsärenden DAH §§ 076-099
Av loppsärenden-DAL §§ 031-04 7
Livsmedelsärenden
Miljöskyddsärenden

DLI §§ 033-051
DMI §§ 061-114

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-08

§ 40

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2015-02-26-2015-03-25.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signalur
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-08

§ 41

Yttrande tilllänsstyrelsen över Södra Skogsägarnas ansökan om
torvtäkt på Hökhultamossen, Jordshult 1:10 m.fl. fastigheter i
Jönköpings kommun
Mhn 2015:800
Sammanfattning

Södra Skogsägama ekonomisk förening fick bearbetningskoncession för täkt av
energitorv den 26 maj 2014. Koncessionen överklagades till regeringen av
närboende och lönköpings kommun. Regeringen upphävde koncessionsbeslutet
eftersom delgivning till en markägare inte skett till rätt adress. Kommunen
överklagade koncessionen på grund av dess höga naturvärden. Detta prövades inte
i sak av regeringen. Inför den ursprungliga prövningen yttrade sig miljönämnden
dels om provtagningspunkter i kontrollprogrammet, dels om att eventuella höga
naturvärden skulle beaktas. Det enda som har tillkommit i ärendet sedan dess är
bolagets bemötande av inkomna överklaganden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet. Efter att
koncessionen överklagats till regeringen har ärendet återforvisats tilllänsstyrelsen
för ny prövning. Länsstyrelsen har överlämnat ansökan med de nya
kompletteringarna till miljö- och hälsoskyddsnämnden for yttrande.
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänstesklivelse med bilaga daterad 2015-03-27
stadsbyggnadsnämndens yttrande till kommunstyrelsen, SbN 2015-03-19, § 118
Objektsbeshivning for Lilla Hökhultarnassen och Hökhultarnassen från
inventeringar gjorda 2014-06-24 och 2014-06-25
Miljönämndens yttrande i ärendet, Mn 2013-09-18, § 101
Bolagets bemötande av överklaganden daterad 2014-09-11
Förvaltningens fOrslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

-

Bearbetningskoncession avstyrks. Sedan nämndens förra yttrande den 18
september 2013 har ärendet inte tillforts något nytt inom de miljö- och
hälsoskyddsfrågor som nämnden har att bevaka. Däremot har den
naturvärdesinventering som gjorts inom ramen för kommunens
naturvårdsprogram visat på så stora naturvärden att torvtäkt enligt ansökan
inte bedöms kunna tillåtas. Ansvarig nämnd för naturvårdsfrågor är
stadsbyggnadsnämnden som yttrar sig i ärendet via kommunstyrelsen.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande

Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till forvattningens forslag.
Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-08

RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-g:ruppen instämmer i yrkandet

Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M) för M-gruppen lägger följande protokollsanteckning: "Vi
anser att det inte finns skäl för att avstyrka ansökan för bearbetningskoncession,
eftersom sökande har visat att det inom koncessionsområdet salmas högre
naturvärden samt kommer att vidta den hänsyn som krävs till närliggande
områden."
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till
länsstyrelsen över Södra Skogsägarnas ansökan om torvtäkt på
Hökhultamossen, Jordshult l: l O m.fl. fastigheter i Jönköpings kommun:
• Bearbetningskoncession avstyrks. Sedan nämndens förra yttrande den
18 september 2013 har ärendet inte tillf61is något nytt inom de miljöoch hälsoskyddsfrågor som nämnden har att bevaka. Däremot har den
naturvärdesinventering som gjorts inom ramen för kommunens
naturvårdsprogram visat på så stora naturvärden att torvtäkt enligt
ansökan inte bedöms kunna tillåtas. Ansvarig nämnd för naturvårdsfrågor är stadsbyggnadsnämnden som yttrar sig i ärendet via
kommunstyrelsen.

Det anteclmas att ledamöterna för Moderaterna avstår från att delta i beslutet

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-08

§ 42

Yttrande till kommunstyrelsen över Södra Slmgsägarnas ansökan om
torvtäld på Hökhultamossen, Jordshult 1:10 m.fl. fastigheter i
Jönköpings kommun
Mhn 2015:831

Sammanfattning
Södra Skogsägama ekonomisk förening fick bearbetningskoncession för täkt av
energitorv den 26 maj 2014. Koncessionen överklagades till regeringen av
närboende och Jönk:öpings kommun. Regeringen upphävde koncessionsbeslutet
eftersom delgivning till en markägare inte skett till rätt adress. Kommunen
överklagade koncessionen på grund av dess höga naturvärden. Detta prövades inte
i sak av regeringen. Inför den ursprungliga prövningen yttrade sig miljönämnden
dels om provtagningspunkter i kontrollprogrammet, dels om att eventuella höga
naturvärden skulle beaktas. Det enda som har tillkommit i ärendet sedan dess är
bolagets bemötande av inkomna överklaganden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet. Efter att
koncessionen överklagats till regeringen har ärendet återförvisats tilllänsstyrelsen
:för ny prövning. Kommunstyrelsen har överlämnat ansökan med de nya
komplettelingama till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2015-03-17
Miljönämndens yttrande i ärendet, Mn 2013-09-18, § 101
Bolagets bemötande av överklaganden daterad 2014-09-11
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden har redan yttrat sig i ärendet den 18 september 2013. Ärendet har
sedan dess inte tillförts något nytt inom de miljö- och hälsoskyddsfrågor som
nämnden har att bevaka. För yttrande om naturvårdsfrågor hänvisas till
stadsbyggnadsnämnden.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till :förvaltningens förslag med
följande tillägg: Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger i uppdrag till miljö- och
hälsoskyddskontoret att utreda möjligheterna att ändra Jönköpings kommuns egna
naturvärdesklasser som råder i dagsläget och istället följa SIS framtagna
naturvärdesldassning.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-08

RolfWennerhag (S) for S-gmppen och MP-gmppen samt Bert-Åke Näslund (M)
för M-gmppen instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens forslag med ovan
yrkat tillägg enligt foljande.
- Som yttrande till kommunstyrelsen över Södra Skogsägamas ansökan om
torvtäkt på Hökhultamossen, Jordshult l: l Om.fl. fastigheter i lönköpings
kommun, anför miljö- och hälsoskyddsnämnden:
•

Nämnden har redan yttrat sig i ärendet den 18 september 2013.
Ärendet har sedan dess inte tillforts något nytt inom de miljö- och
hälsoskyddsfrågor som nämnden har att bevaka. För yttrande om
naturvårdsfrågor hänvisas till stadsbyggnadsnämnden.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden för egen del:
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger i uppdrag till miljö- och hälsoskyddskontoret att utreda möjligheterna att ändra lönköpings kommuns egna
naturvärdesklasser som råder i dagsläget och istället folja SIS framtagna
naturvärdesklassning.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-08

§ 43

Yttrande till Länsstyrelsen i Östergötland över Husqvarna AB:s
ansölmn om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet i Jönköpings
kommun
Mhn 2015:670

Sammanfattning
Husqvama AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken for befintlig och
utökad verksamhet på fastighetema Huskvama 5:2, 5:5, 5:11, 5:12 samt del av
Stockmakarebyn 2 i lönköpings kommun. Verksamheten omfattas bland annat av
gjutning, ytbehandling, mekanisk bearbetning samt provning. Ansökan avser en
utökning inom de huvudinriktningar som bedrivs idag. Verksamheten påverkar i
huvudsak omgivningen genom utsläpp av forareningar tillluft samt buller. Det är
länsstyrelsen i Jönlcöping som har tillsynsansvaret över verksamheten.
Länsstyrelsen i Östergötland har begärt att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
yttra sig över bolagets tillståndsansökan. Miljö- och hälsoskyddskontoret foreslår
att nämnden ska lämna yttrande gällande dagvatten som släpps till Huskvarnaån
samt omhände1iagande av släckvatten från eventuella stöne bränder.
Beslutsunderlag
Tillståndsansökan för Husqvarna AB daterad 2013-11-19
Kompletteringar till ansökan om tillstånd daterad 2015-02-25
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-27
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Som yttrande till Länsstyrelsen i Östergötland över Husqvama AB:s tillståndsansökan anför miljö- och hälsoskyddsnämnden följande.
- Bolaget ska utreda möjligheten att minska mängden näringsämnen i dagvatten
som leds till Huskvamaån.
Bolaget ska utreda möjliga lösningar for att omhänderta/samla upp släckvatten
och fororenat dagvatten vid omfattande bränder.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÅMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
ändring att forsta strecksatsen i forslaget ges foljande lydelse: Bolaget ska utreda
möjligheten att minska mängden näringsämnen i dagvatten och processvatten som
leds till Huskvamaån.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i yrkandet.
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2015-04-08

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Som yttrande till Länsstyrelsen i Östergötland över Husqvama AB:s tillståndsansökan anför miljö- och hälsoskyddsnämnden följande.
-- Bolaget ska utreda möjligheten att minska mängden näringsämnen i dagvatten
och processvatten som leds till Huskvamaån.
- Bolaget ska utreda möjliga lösningar för att omhände1ialsamla upp släckvatten
och förorenat dagvatten vid omfattande bränder.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Östergötland
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§ 44

Yttrande till kommunstyrelsen över "Hälsans miljömålåtgärdsprogram 2016- 2020"
Mhn 2015:713
Sammanfattning
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med länets aktörer
utveckla regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftf1i
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Under 2014
har "Hälsans miljömål-åtgärdsprogram 2016 2020" tagits fram för Jönköpings
län. Genom en internremiss har kommunstyrelsen gett miljö- och hälsoskyddsnämnden tillfålle att yttra sig i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har redovisat åtgärder som avses genomföras och
lämnat kommentarer. Flertalet av föreslagna åtgärder är dock aktiviteter och
ansvarsområden som berör annan kommunal nämnd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är i dessa fall endast tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens forslag till åtgärdsprogram "Hälsans miljömål- åtgärdsprogram
2016 2020"
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2015-03-23
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avser att genomfora ochfeller delta i
föreslagna åtgärder som berör nämndens ansvarsområde enligt redovisning i
bilaga.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) for S-gruppen och MP-gruppen instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen över "Hälsans milj ömål - åtgärdsprogram
2016- 2020" avser miljö- och hälsoskyddsnämnden att genomföra ochfeller
delta i föreslagna åtgärder som berör nämndens ansvarsområde enligt
redovisning i miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga
2015-03-23.

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen
Justerandes
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§ 45

Yttrande till kommunstyrelsen över delbetänkandet "Mer gemensamma tobaksregler-Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet"
(SOU 2015:6)
Mhn 2015:740
Sammanfattning
Tobaksdirektivsutredningen har lagt fram delbetänkandet "Mer gemensamma
to baksregler - Ett genomförande av to baksproduktdi:rektivet" (SOU 2015 :6).
Utredningens övergripande uppdrag är att genomföra de förändringar i nationella
regler som följer av tobaksproduktdirektivet (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/40/EU av den 3 april2014). Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av
kommunstyrelsen fått tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet.
Beslutsunderlag
"Mer gemensamma tobaksregler Ett genomfårande av tobaksproduktdirektivet"
(SOU 2015:6)
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Som yttrande till kommunstyrelsen fårordar miljö- och hälsoskyddsnämnden
att det införs bestämmelser som innebär att rökförbudet i tobakslagen även ska
omfatta rökning av tobaksrelaterade produkter, som t.ex. e-cigaretter och
örtprodukter.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordfåranden Susanne Wism~n (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
RolfWennerhag (S) för S-gruppen och MP-gruppen instämmer i yrkandet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Som yttrande till kommunstyrelsen över delbetänkandet "Mer gemensamma
tobaksregler-Ett genomfårande av tobaksproduktdirektivet" (SOU 2015 :6)
forordar miljö- och hälsoskyddsnämnden att det införs bestämmelser som
innebär att rökförbudet i tobakslagen även ska omfatta rökning av
tobaksrelaterade produkter, som t.ex. e-cigaretter och örtprodukter.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Juslerandes signatur
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§ 46

Rapport Kontroll av dricksvatten 2014
Mhn 2015:315
Sammanfattning
Milj ö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet har under 2014 genomfort en
inventering inom dricksvattenområdet samt utfört kontroller på dricksvattenanläggningar enligt verksamhetsplanering. Inventeringen och kontrollerna
redovisas i en rapport.
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-0 3-19
Rapport - Kontroll av dricksvatten 2014
Förvaltningens förslag till miljö~ och hälsoskyddsnämnden
- Rapporten godkänns och läggs till handlingama.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens forslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Rapporten godkänns och läggs till handlingama.

Justerandes
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-08

§ 47

Månadsrapport per mars 2015
Mhn 2015:1238

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en månadsrapport per mars 2015.
Prognosen i rapporten innebär ett llllderskott på ca 30 tkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-30
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrappmi per mars 2015 godkänns.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens fdrslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Månadsrappmi per mars 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
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