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§ 11

Informationsärenden
Ledningen informerar
Information från livsmedelsenheten om projekt
Information om riskbedömning Munksjön 20 februari
Status och åtgärder i vatten för Jönköpings kommun 27 mars
Gruvdagen 28 februari
Presidiedag miljösamverkan f den 26 september
Mark- och Miljödomstolsförhandling om Jönköpings Airport AB 17-20 mars
Politiken informerar
Miljöfika 21 januari: Vad är värdet av en giftfri vara? 20 februari: Effektivare på
jobbet med hjälp av naturen?
Tekniska utskottets möte 29/1, bl. a om spolning av isbanor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2014-01-01--2014-01-29
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2014-01-01--2014-01-29
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 001-047
Enskilda avloppsärenden – Dal § 001-010
Livsmedelsärenden – Dli § 001-006
Miljöskyddsärenden – Dmi § 001-048
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2014-01-01—2014-01-24
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för fastigheten
Fursten Norra 3, Jönköpings kommun
Mn 2014-0045
Sammanfattning
Förslaget innebär att befintliga byggnader rivs och en ny större byggnad uppförs.
Antalet bostäder ökar från en till tolv. Den nya byggnaden byggs ihop med
angränsande byggnader vilket gör att kvarterets hela norrsida blir sluten mot Östra
Storgatan. Den slutna fasaden gör att gårdssidan för hela kvarteret får ett bättre
bullerskydd. Planområdets läge är inom befintlig stadsstruktur med omedelbar
närhet till stombusslinjer och service. Inom kvarteret Fursten Norra finns en
kommunal parkyta med gräsmatta och fotbollsmål. Den nås direkt från
fastighetens södra sida som kan nås med gång och cykel via kommunal parkmark.
Vätterstranden med stora gräsytor, lekplatser och bad finns på den norra sidan av
Östra Storgatan.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-02-04
Samrådshandlingar för Detaljplan för bostäder på Fursten Norra 3 Liljeholmen på
hemsidan under pågående detaljplanarbete, Jönköpings kommun
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder inom fastigheten Fursten
Norra 3 Liljeholmen, Jönköpings kommun:
– I samråd med miljökontoret måste en markmiljöteknisk undersökning
genomföras. Resultatet måste beaktas vid fortsatt planering och exploatering
av området.
– För att kunna skapa god ljudmiljö inomhus måste byggnation utföras med
ljudklass B.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder inom fastigheten Fursten
Norra 3 Liljeholmen, Jönköpings kommun:
– I samråd med miljökontoret måste en markmiljöteknisk undersökning
genomföras. Resultatet måste beaktas vid fortsatt planering och exploatering
av området.
– För att kunna skapa god ljudmiljö inomhus måste byggnation utföras med
ljudklass B.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 17

Reviderade Riktlinjer för kvalitetsarbetet inom miljökontoret
Mn 2014-0185
Sammanfattning
Riktlinjer för kvalitetsarbetet inom miljökontoret har reviderats.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-27
Förslag till reviderade riktlinjer för kvalitetsarbetet inom miljökontoret, daterad
2014-01-22
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden godkänner förslag till revidering av riktlinjer för kvalitetsarbetet
inom miljökontoret.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner förslag till revidering av riktlinjer för kvalitetsarbetet
inom miljökontoret.

Justerandes signatur
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§ 18
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Jönköpings
kommun, tekniska kontorets anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheten Råslätts Haga 3:1 i Jönköpings
kommun
Mn 2013-4253
Sammanfattning
Jönköpings kommun, tekniska kontoret inkom 2013-11-15 med en anmälan om
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Verksamheten avser
mellanlager av avfall.
Miljökontoret föreslår till miljönämnden att förelägga verksamheten om
försiktighetsmått.
Beslutsunderlag
Anmälan om mellanlagring av avfall, daterad 2013-11-015
Yttrande från Susana Azizi, daterat 2013-12-10
Yttrande från Valbona Dalipi, daterat 2013-12-10
Yttrande från Kodrina Serifovski Azizi, daterat 2013-12-10
Yttrande från Jimmy Sandgren, daterat 2013-12-10
Yttrande från Håkan Andersson, daterat 2013-12-11
Bemötande till yttranden, daterat 2014-01-03
Bemötande till yttranden, daterat 2014-01-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-24
Förvaltningens förslag
Jönköpings kommun, tekniska kontoret, org.nr 212000-0530 inom fastigheten
Råslätts Haga 3:1 i Jönköpings kommun föreläggs att iaktta följande
försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:
– Om inte annat följer av övriga punkter, ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
– Verksamhet får bedrivas 7:00 – 16:00, helgfri måndag - fredag.
– Externt industribuller från verksamheten ska begränsas så att ljudnivån vid
närmast belägna bostäder och rekreationsytor i bostäders närhet 1 inte
överstiger följande begränsningsvärden 2 för immisionsnivåer vid tomtgränsen:

1

Med rekreationsytor i bostäders närhet avses ytor i direkt anslutning till bostad, motsvarande en
normal storlek på villatomt (ca 1 000 m2).
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Ekvivalent ljudnivå i LAeq
Helgfri måndag-fredag kl. 07-18
50
Kontroll ska ske så snart förändringar skett i verksamheten eller när
miljönämnden bestämmer. Bullermätning ska ske enligt Naturvårdsverkets
meddelande 6/1984 "Metod för immissionsmätning av externt industribuller"
eller motsvarande uppdaterade riktlinjer.
– Farligt avfall får inte hanteras på området.
– All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) ska ske på ett
sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske.
– Lagring av sand ska ske på ett sådant sätt att den inte riskerar att medföra
grumling av Tabergsån, avståndet till ån ska dock vara minst 25 m.
– Bolaget ska så långt som möjligt undvika stoft/dammutsläpp som kan
orsaka olägenhet för människors hälsa. Vid olägenhet ska företaget snarast
vidta åtgärder för att minska olägenheter.
– Senast den 31 mars varje år ska en årsrapport för föregående år redovisas
till miljökontoret. Årsrapporten ska innehålla uppgift om mängd sand och
sten som transporterats in till verksamheten, mängd som transporterats ut
och vart det transporterats.
– Om verksamheten ändras ska miljönämnden kontaktas i god tid innan
ändringen utförs.
– Verksamheten ska vara avslutad senast 2019-06-30. Miljökontoret ska
meddelas när verksamheten avslutats.
Föreläggandet beslutas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till 26 kap. 19, 21 § och 2 kap. 2, 3, 6 och7 § miljöbalken.
Motivering
Då verksamheten är aktuell under en begränsad tid, det är enbart mellanlagring
som ska genomföras och materialet som ska mellanlagras är sand, bedömer
miljönämnden att verksamheten kan bedrivas på det sätt som angivits i anmälan
med vissa försiktighetsmått.
Närheten till bostäder medför att begränsningar av verksamheten avseende
arbetstider och buller är nödvändiga, för att minska risken för störningar för de
närboende.
Kemikalier ska alltid hanteras med varsamhet så att de inte orsakar förorening.
I syfte att undvika risk för att sanden som mellanlagras medför grumling av
Tabergsån ska lagringen av sand ske med ett större avstånd till ån än vad som
angivits i anmälan.

2

Begränsningsvärden bör gälla i varje punkt utomhus i de i tabellen angivna områden och ska
beräknas såsom frifältsvärden.
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Damm och stoft kan medföra negativa hälsoeffekter, speciellt för astmatiker och
allergiker.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar på återremiss.
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings kommun, tekniska nämnden
Jönköpings kommun, tekniska kontoret, Erling Wulff
Jönköpings kommun, tekniska kontoret, Filip Gränfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Normans
ABs anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
inom fastigheten Råslätts Haga 3:1 i Jönköpings kommun
Mn 2013-4252
Sammanfattning
Normans AB inkom 2013-11-07 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Verksamheten avser mellanlager av avfall.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förbjuda verksamheten.
Beslutsunderlag
Anmälan om mellanlagring av avfall, daterad 2013-11-07
Yttrande från Susana Azizi, daterat 2013-12-10
Yttrande från Valbona Dalipi, daterat 2013-12-10
Yttrande från Kodrina Serifovski, daterat 2013-12-10
Yttrande från Jimmy Sandgren, daterat 2013-12-10
Yttrande från D C Andersson, daterat 2013-12-10
Yttrande från Kerstin och Örjan Birgersson, daterat 2013-12-11
Yttrande från Sibel Ademi, daterat 2013-12-11
Yttrande från Håkan Andersson, daterat 2013-12-11
Komplettering av anmälan, daterad 2013-12-19
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-24
Förvaltningens förslag
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förbjuda verksamheten.
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2
kap. 6 § miljöbalken.
Motivering
Verksamheten kommer innebära sortering och omlastning av material på platsen.
Detta innebär att verksamheten alstrar mycket buller. Närheten till bostäder medför
därför att den valda platsen är olämplig för den aktuella verksamheten.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar på återremiss.
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras.
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Beslutet expedieras till:
Normans AB, Soldattorpsgatan 2, 554 74 Jönköping
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§ 20

Yttrande till kommunstyrelsen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om
anläggning av vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun
Mn 2013-4125
Sammanfattning
Miljönämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen gällande yttrande
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om anläggning av vindkraft vid Örserum i
Jönköpings kommun.
Miljökontoret anser att anläggningen utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt i
huvudsak kan tillstyrkas enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Detta ärende togs upp för beslut i miljönämnden följande datum: 2013-11-13,
2013-12-11 samt 2014-01-15. Nämnden har vid samtliga tillfällen beslutat att
återremittera ärendet till miljökontoret.
Beslutsunderlag
Remiss – Yttrande över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid
Örserum i Jönköpings kommun med bilagor, daterad 2013-10-11
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-28
Förslag till miljönämnden
– Att meddela kommunstyrelsen att miljönämnden utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt i huvudsak tillstyrker anläggningen enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bert-Åke Näslund för moderaterna yrkar att miljönämnden föreslår
kommunstyrelsen att avstyrka EONs ansökan för vindpark Örserum, utifrån
vindparkens påverkan på närboendes närmiljö och livskvalitet samt påverkan på
områdets natur- och kulturmiljövärden.
Rolf Wennerhag för socialdemokraterna yrkar ja till förslaget under förutsättning
att alla vindkraftverk i området placeras minst 1 km norr om Holavedsleden och
att verken håller en maxhöjd om 150 meter. Motivet är att vindkraftverken måste
anpassas till naturen och de människor som lever och verkar i området. Om dessa
krav inte kan uppfyllas är vi beredda att yrka på att kommunen använder sitt veto.
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Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer proposition på yrkandena och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Susanne Wisméns yrkande är
huvudförslag.
Proposition på Bert-Åke Näslunds yrkande och Rolf Wennerhags yrkande för att
utse motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att Bert-Åke Näslunds
förslag är motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Bert-Åke Näslunds yrkande. Nej-röst för
Rolf Wennerhags yrkande.
Omröstningsresultat om motförslag
Med 4 nej-röster för Rolf Wennerhags yrkande mot 3 ja-röster för Bert-Åke
Näslunds yrkande beslutar miljönämnden att utse Rolf Wennerhags yrkande till
motförslag.

(M)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(KD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ledamöter
Bert-Åke Näslund 1:e vice ordf.
Göte Eek
Leif Carlsson
Rune Hultkvist
Berne Lorefors
Susanne Wismén, ordf
Christina Karlsson
Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson
Johan Thorman
Anders Edgren
Summa

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
3

4

4

Omröstning om huvudförslag
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag. Nej-röst för Rolf Wennerhags yrkande.

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för förvaltningens förslag och ordförandens utslagsröst mot 4 nejröster för Rolf Wennerhags yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.
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(M)
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(KD)
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(S)
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Ledamöter
Bert-Åke Näslund 1:e vice ordf.
Göte Eek
Leif Carlsson
Rune Hultkvist
Berne Lorefors
Susanne Wismén, ordf
Christina Karlsson
Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson
Johan Thorman
Anders Edgren
Summa

Ja

Nej

18

Avstår
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
4

4

3

Miljönämndens beslut
– Att meddela kommunstyrelsen att miljönämnden utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt i huvudsak tillstyrker anläggningen enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken.
Reservationer
Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från moderaterna till förmån för BertÅke Näslunds yrkande.
Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från socialdemokraterna till förmån för
Rolf Wennerhags yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 21

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
Östergötland gällande ansökan om tillstånd om uppförande och drift
av gruppstation för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun
Mn 2010-4499
Sammanfattning
E.ON Vind Sverige AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen Östergötland om att få uppföra 14 vindkraftverk vid Örserum i
Jönköpings kommun. Miljöprövningsdelegationen har gett miljönämnden
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljökontoret föreslår att miljönämnden lämnar vissa synpunkter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tommy, daterad 2012-05-03
Reviderad ansökan från E.ON Vind Sverige AB, daterad 2012-07-20
Skrivelse från Länsstyrelsen – komplettering, daterad 2013-08-07
Beslut från Länsstyrelsen Östergötland, 2013-08-26
Skrivelse från Länsstyrelsen Östergötland – remiss, daterad 2013-11-28
Mailkonversation, daterad 2014-01-14
Yttrande från Gruppen Vindkraft Örserum med bilagor, daterad 2014-01-15
Sida 14 i rapport från ÅF: ”Tuggarp vindkraftpark, Jönköpings kommun. Kontroll
av ljudnivå” (dnr. 2011-3750), daterad 2011-10-18
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-27
Förvaltningens förslag
Miljönämnden lämnar följande yttrande till Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen Östergötland:
Anläggningens utformning
Utöver vad sökanden föreslår i villkorspunkt 2 så bör väg- och
ledningsdragningar, uppställningsytor, transformatorstationer m.m. redovisas till
tillsynsmyndigheten. Vidare anser miljönämnden att buller- samt
skuggberäkningar bör redovisas och att dessa beräkningar ska påvisa att
villkorade begränsningsvärden innehålls.

Hinderbelysning
Miljönämnden anser att det bör föreskrivas (så som sökanden själv föreslår) att
sökanden ska utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att förse
vindkraftverken med ett system som innebär att hinderbelysningen bara tänds när
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ett flygplan eller helikopter närmar sig vindkraftverken samt att utreda om
tekniken kan antas utgöra bästa möjliga teknik.
Skuggning
Utöver vad som sökanden föreslår i villkorspunkt 9 anser miljönämnden att det
bör föreskrivas om att den faktiska skuggtiden inte får ge upphov till en faktisk
skuggtid överskridande 30 minuter per dag inom störningskänslig plats vid
bostäder.
Övriga synpunkter
Av punkt 2 i EON:s skrivelse Komplettering (2) av tillståndsansökan för
vindkraftprojekt Örserum (Dnr 551-5359-12) framgår att källjudet har ansatts
teoretiskt, utifrån att 40dB(A) ska tangeras, men ej överskridas, vid den närmast
belägna bostaden söder om denna park i riktning mot Örserum. Miljönämnden
anser att sökanden bör utgå från verkliga bullernivåer i den slutliga
bullerberäkningen. Nämnden vill även göra Miljöprövnings-delegationen
uppmärksam på att Tuggarpsverkens koordinater ej överensstämmer med de
koordinater som angetts på sida 14 i ÅF:s rapport 2011-09-09: Tuggarp
vindkraftpark, Jönköpings kommun. Kontroll av ljudnivå. Exempelvis skiljer det
107 meter i X-led och 13 meter i Y-led på det verk som benämns som 13 i den
sökandes bullerberäkningar.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande 4 tillägg:
Under rubriken Säkerhet
1. Säkerheten ska ställas innan det första vindkraftverket tas i drift eller om
sökanden väljer det, byggas upp successivt under de första 10 åren varvid i sådant
fall en första avsättning ska ske innan det första vindkraftverket tas i drift.
Under rubriken Hinderbelysning
2. Miljönämnden anser att sökanden ska ansöka om tillstånd för behovsanpassad
hinderbelysning hos erforderlig myndighet, får man inte tillstånd till sådan bör
man ha fast ske istället för blinkande då detta ger mindre störningar för
närboende. Sökanden bör även föreskrivas att, oavsett typ av belysning, alltid
anpassa denna till aktuella ljusförhållanden.
Övrigt
3. Miljönämnden anser att verk inom område 2 bör fråntas från etablering med
hänsyn till fiskgjusen som häckar vid Långsjön och fågelns potentiella
flygrörelser.
4. Miljönämnden anser att man bör flytta Holavedsleden med hänsyn till verken.
Justerandes signatur
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Rolf Wennerhag för socialdemokraterna lämnar följande yrkande:
Bifall till förvaltningens förslag samt till Susanne Wisméns tilläggsyrkande nr 13. Avslag till Susanne Wisméns tilläggsyrkande nr 4.
Den socialdemokratiska gruppen anser att alla vindkraftverk i området bör
placeras minst 1 km norr om Holavedsleden och att verken håller en maxhöjd om
150 meter. Motivet är att vindkraftverken måste anpassas till naturen och de
människor som lever och verkar i området. Om dessa krav inte kan uppfyllas är vi
beredda att yrka på att kommunen använder sitt veto.
Bert-Åke Näslund för moderaterna lämnar följande yrkande:
Moderaterna yrkar avslag på samtliga särkrav.
Propositionsordning
Ordföranden Susanne Wismén ställer först proposition på bifall till förvaltningens
förslag och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandena nr 1-3 och finner att
miljönämnden bifallit dessa.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkande nr 4 och finner att
miljönämnden bifallit detta.
Omröstning begärs beträffande tilläggsyrkande nr 4. Ja-röst för bifall till Susanne
Wisméns yrkande. Nej-röst för Rolf Wennerhags och Bert-Åke Näslunds
avslagsyrkande.
Omröstningsresultat beträffande tilläggsyrkande nr 4
Med 4 ja-röster för Susanne Wisméns yrkande och ordförandens utslagsröst mot 4
nej-röster för Rolf Wennerhags och Bert-Åke Näslunds avslagsyrkande beslutar
miljönämnden i enlighet med Susanne Wisméns yrkande.

(M)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(KD)
(MP)
(S)
(S)
Justerandes signatur

Ledamöter
Bert-Åke Näslund 1:e vice ordf.
Göte Eek
Leif Carlsson
Rune Hultkvist
Berne Lorefors
Susanne Wismén, ordf
Christina Karlsson
Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson
Utdragsbestyrkande
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X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Ordföranden ställer därefter proposition på Rolf Wennerhags yrkande att alla
vindkraftverk i området bör placeras minst 1 km norr om Holavedsleden och att
verken håller en maxhöjd om 150 meter.
Ordföranden finner att yrkandet avslagits.
Omröstning begärs. Ja-röst för avslag till yrkandet. Nej-röst för Rolf Wennerhags
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 nej röster för Rolf Wennerhags yrkande mot ja-röster för avslag till
detsamma beslutar miljönämnden i enlighet med Rolf Wennerhags yrkande.

(M)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(KD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ledamöter
Bert-Åke Näslund 1:e vice ordf.
Göte Eek
Leif Carlsson
Rune Hultkvist
Berne Lorefors
Susanne Wismén, ordf
Christina Karlsson
Rolf Wennerhag 2:e v. ordf.
Anders Gustavsson
Johan Thorman
Anders Edgren
Summa

Ja

Nej
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
4

7

Miljönämndens beslut
Miljönämnden lämnar följande yttrande till Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen Östergötland:
Anläggningens utformning
Utöver vad sökanden föreslår i villkorspunkt 2 så bör väg- och
ledningsdragningar, uppställningsytor, transformatorstationer m.m. redovisas till
tillsynsmyndigheten. Vidare anser miljönämnden att buller- samt
skuggberäkningar bör redovisas och att dessa beräkningar ska påvisa att
villkorade begränsningsvärden innehålls.

Justerandes signatur
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Hinderbelysning
Miljönämnden anser att det bör föreskrivas (så som sökanden själv föreslår) att
sökanden ska utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att förse
vindkraftverken med ett system som innebär att hinderbelysningen bara tänds när
ett flygplan eller helikopter närmar sig vindkraftverken samt att utreda om
tekniken kan antas utgöra bästa möjliga teknik.
Miljönämnden anser att sökanden ska ansöka om tillstånd för behovsanpassad
hinderbelysning hos erforderlig myndighet, får man inte tillstånd till sådan bör
man ha fast ske istället för blinkande då detta ger mindre störningar för
närboende. Sökanden bör även föreskrivas att, oavsett typ av belysning, alltid
anpassa denna till aktuella ljusförhållanden.
Skuggning
Utöver vad som sökanden föreslår i villkorspunkt 9 anser miljönämnden att det
bör föreskrivas om att den faktiska skuggtiden inte får ge upphov till en faktisk
skuggtid överskridande 30 minuter per dag inom störningskänslig plats vid
bostäder.
Säkerhet
Säkerheten ska ställas innan det första vindkraftverket tas i drift eller om
sökanden väljer det, byggas upp successivt under de första 10 åren varvid i sådant
fall en första avsättning ska ske innan det första vindkraftverket tas i drift.
Övriga synpunkter
Av punkt 2 i EON:s skrivelse Komplettering (2) av tillståndsansökan för
vindkraftprojekt Örserum (Dnr 551-5359-12) framgår att källjudet har ansatts
teoretiskt, utifrån att 40dB(A) ska tangeras, men ej överskridas, vid den närmast
belägna bostaden söder om denna park i riktning mot Örserum. Miljönämnden
anser att sökanden bör utgå från verkliga bullernivåer i den slutliga
bullerberäkningen. Nämnden vill även göra Miljöprövnings-delegationen
uppmärksam på att Tuggarpsverkens koordinater ej överensstämmer med de
koordinater som angetts på sida 14 i ÅF:s rapport 2011-09-09: Tuggarp
vindkraftpark, Jönköpings kommun. Kontroll av ljudnivå. Exempelvis skiljer det
107 meter i X-led och 13 meter i Y-led på det verk som benämns som 13 i den
sökandes bullerberäkningar.
Miljönämnden anser att verk inom område 2 bör fråntas från etablering med
hänsyn till fiskgjusen som häckar vid Långsjön och fågelns potentiella
flygrörelser.
Miljönämnden anser att man bör flytta Holavedsleden med hänsyn till verken.
Alla vindkraftverk i området placeras minst 1 km norr om Holavedsleden och att
verken håller en maxhöjd om 150 meter. Motivet är att vindkraftverken måste
anpassas till naturen och de människor som lever och verkar i området. Om dessa
krav inte kan uppfyllas är vi beredda att yrka på att kommunen använder sitt veto.
Justerandes signatur
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Reservationer
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna till förmån för Rolf Wennerhags
yrkande om avslag till förslaget att flytta Holavedsleden.
Mot beslutet reserverade sig Rune Hultkvist (FP), Berne Lorefors (KD), Susanne
Wismén (KD) samt Christina Karlsson (MP) mot beslutet att alla vindkraftverk i
området bör placeras minst 1 km norr om Holavedsleden och att verken håller en
maxhöjd om 150 meter.
Protokollsanteckning från moderaterna
Moderaterna yrkar avslag på samtliga särkrav, och därför lämnas följande
protokollskrav: En majoritet i miljönämnden har godkänt samtliga punkter i
EONs ansökan för vindpark Örserum, varför moderaterna finner det
meningslöst att i efterhand formulera särkrav på EONs ansökan.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, 551 86 Linköping

Justerandes signatur
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§ 22

Föreläggande vid ett vite av 100 000 kr om att utföra inventering och
riskklassning av potentiellt förorenade områden inom eller i anslutning
till fastigheten Östra Ubbarp 1:34 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4261
Sammanfattning
2011-11-21 genomförde miljökontoret en inspektion inom rubricerad fastighet där
Tenhults Grusmaskiner AB (bolaget) driver sin verksamhet. Miljökontoret
konstaterade att det fanns ett 30-tal tunnor på fastigheten. Tunnorna hade rostat
sönder och färg hade runnit ut på omgivande mark. Vidare konstaterade
miljökontoret att det luktade lösningsmedel på en plats samt att en plats var
oljeförorenad. Därefter har miljökontoret muntligen och skriftligen uppmanat
bolaget att inkomma med uppgifter med anledning av vad som
uppmärksammades. Miljönämnden har vid två tillfällen vitesförelagt bolaget men
efterfrågade handlingar har ej inkommit och därav har nämnden ansökt om
utdömande av vite. Vite om 10 000 kr samt 25 000 kr har dömts ut i Mark- och
miljödomstolen.
Miljökontoret föreslår att miljönämnden ska besluta om att förelägga bolaget vid
ett vite av 100 000 kr om att genomföra en inventering och riskklassning inom
eller i anslutning till rubricerad fastighet där bolaget har bedrivit sin verksamhet.
Vidare ska bolaget inkomma med specificerade handlingar.
Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport, daterad 2011-11-21
- Fotografier, daterade 2011-11-21
- Föreläggande Dmi § 701, daterad 2011-12-27
- Föreläggande Dmi § 110, daterad 2012-03-07
- Skrivelse från bolaget, daterad 2012-05-30
- Ansökan om utdömande av vite, daterad 2012-06-26
- Fotografier, daterade 2012-08-15
- Dom från Mark- och miljödomstolen, daterad 2012-10-10
- Föreläggande Dmi § 438, daterad 2012-10-12
- Skrivelse från bolaget, daterad 2013-01-31
- E-post från bolaget, daterad 2013-02-05
- Föreläggande Dmi § 89, daterad 2013-02-15
- Ansökan om utdömande av vite, daterad 2013-06-13
- Miljönämndens yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterad 2013-09-30
- Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-31
- Dom från Mark- och miljödomstolen, daterad 2014-01-10
Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag
- Miljönämnden förelägger Tenhults Grusmaskiner AB, org.nr 556188-4379,
att vid ett vite av 100 000 kr (etthundratusen kronor) att utföra inventering och
riskklassning av potentiellt förorenade områden inom eller i anslutning till
fastigheten Östra Ubbarp 1:34 i Jönköpings kommun i enlighet med följande:
1.

Inventering och riskklassning ska utföras enligt ”Metodik för Inventering
av Förorenade områden” (MIFO) fas 1 orienterande studie, som finns
beskriven i Naturvårdsverkets rapport nummer 4918.

2.

Blanketterna A, B, D och E i MIFO ska fyllas i. I de fall där
undersökning av mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader
tidigare har utförts ska även blankett C fyllas i.

3.

Om verksamheten varit lokaliserad till annan fastighet/andra fastigheter
tidigare så ska denna fastighet/dessa fastigheter anges på en karta där det
ska framgå var verksamheten bedrivits. Uppgift om aktuell
fastighetsbeteckning ska också redovisas.

4.

Inventeringen och riskklassningen enligt punkterna 1-3 ska vara
miljönämnden tillhanda senast tre månader efter att beslutet har delgivits.

Inventeringen med tillhörande bilagor skall skickas in i 2 (två) exemplar.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
- Miljönämnden förelägger Tenhults Grusmaskiner AB, org.nr 556188-4379,
att vid ett vite av 100 000 kr (etthundratusen kronor) att utföra inventering och
riskklassning av potentiellt förorenade områden inom eller i anslutning till
fastigheten Östra Ubbarp 1:34 i Jönköpings kommun i enlighet med följande:

Justerandes signatur

5.

Inventering och riskklassning ska utföras enligt ”Metodik för Inventering
av Förorenade områden” (MIFO) fas 1 orienterande studie, som finns
beskriven i Naturvårdsverkets rapport nummer 4918.

6.

Blanketterna A, B, D och E i MIFO ska fyllas i. I de fall där
undersökning av mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader
tidigare har utförts ska även blankett C fyllas i.

7.

Om verksamheten varit lokaliserad till annan fastighet/andra fastigheter
tidigare så ska denna fastighet/dessa fastigheter anges på en karta där det
ska framgå var verksamheten bedrivits. Uppgift om aktuell
fastighetsbeteckning ska också redovisas.
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Inventeringen och riskklassningen enligt punkterna 1-3 ska vara
miljönämnden tillhanda senast tre månader efter att beslutet har delgivits.

Inventeringen med tillhörande bilagor skall skickas in i 2 (två) exemplar.

Beslutet expedieras till: Tenhults Grusmaskiner AB, Nybygget, 567 91 Vaggeryd
(via förenklad delgivning)
Bilagor:
- Introduktion till MIFO Fas 1
- Minimikrav för ifyllnad av MIFO-blanketterna, Blankett A, B, D, E
- Exempel på konsulter inom förorenad mark
- Besvärshänvisning

Justerandes signatur
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§ 23

Jämställdhetsrapport miljökontoret 2013
Mn 2014-0221
Sammanfattning
Kommunens övergripande jämställdhetsplan följs upp genom att förvaltningarna
svarar på en rad förutbestämda frågor. Förvaltningens svar redovisas i
Jämställdhetsrapport miljökontoret 2013.
Beslutsunderlag
Jämställdhetsrapport miljökontoret 2013
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-28
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden föreslås
anta Jämställdhetsrapport miljökontoret 2013 och lägga den till handlingarna
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden föreslås
anta Jämställdhetsrapport miljökontoret 2013 och lägga den till handlingarna
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, Åsa Thörne Adrianzon

Justerandes signatur
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§ 24

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för delar av
Ingelstorp m fl, Jönköpings kommun
Mn 2013-4912, 2013-4913, 2013-4914, 2013-4915, 2013-4916, 2013-4917, 20134918
Sammanfattning
Denna plan omfattar en yta på ca 20 ha och ligger i södra delarna av Axamosjön,
5 km väster om Jönköping. Den ska genom fastställd byggrätt, säkerställa att
området förblir ett stadsnära och småskaligt fritidshusområde.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-30.
Samrådshandlingen med utredningar återfinns på Jönköpings kommuns webbsida.
Sök på pågående detaljplanearbete.
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för delar av Ingelstorp och JärstorpBerg och Axamosjön, Jönköpings kommun:
– Tillstyrka föreslagen detaljplan.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för delar av Ingelstorp och JärstorpBerg och Axamosjön, Jönköpings kommun:
– Tillstyrka föreslagen detaljplan.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 25

Redovisning av balansärenden
Mn 2014-0200
Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat en balanslista över pågående ärenden som är under
beredning.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-01-27
Balanslista 010424-131230
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns och översänds till kommunstyrelsen för kännedom
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns och översänds till kommunstyrelsen för kännedom

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 26

Kompetensplan 2014 för miljökontoret
Mn 2014-0205
Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat ett förslag till kompetensplan för miljökontoret 2014.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-27
Kompetensplan för miljökontoret 2014
Förvaltningens förslag
Kompetensplan 2014 för miljökontoret godkännes.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Kompetensplan 2014 för miljökontoret godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-12

§ 27

Årsbokslut för miljönämndens verksamhet 2013
Mn 2014-0207
Sammanfattning
I ärendet föreligger bokslut för miljönämndens verksamhet 2013.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29
Verksamhetsbokslut 2013
Årsredovisning för miljönämnden 2013
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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