JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Konferenslokal City hotel, Västra Storgatan 25 Jönköping, kl. 12:30-15:35

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M), 1:e v. ordf.
Göte Eek (M)
Jan Birgersson (M) ersätter Gunilla Kock Hansson
Rune Hultkvist (FP)
Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD), ordf.
David Jersenius (MP) ersätter Christina Karlsson
Rolf Wennerhag (S), 2:e v. ordf.
Anders Edgren (S) ersätter Anders Gustavsson
Johan Thorman (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)

Övriga närvarande

Albert Söderlind (FP)
Carl-Johan Stillström (C)
Elisabeth Juntti (S)
Marie Blomqvist (S)
Rolf Erlandsson, miljöchef
Caroline Gillberg, administrativ chef
Erik Engwall, miljöinspektör
Niklas Abrahamsson, Tekniska kontoret
Tommy Åström, Tekniska kontoret

Utses att justera

Bert-Åke Näslund

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2012-03-26, kl. 16.00

Underskrifter

Paragrafer § 64-91

Sekreterare

Caroline Gillberg
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Bert-Åke Näslund (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2012-03-21

Datum för anslags uppsättande

2012-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Caroline Gillberg
Utdragsbestyrkande

2012-04-16

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

2

Innehåll
§ 64 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp 1:55 i Jönköpings kommun 5
§ 65 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd 2:22 i Jönköpings kommun
7
§ 66 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1 inom fastigheten
Hedenstorp 1:3 i Jönköpings kommun
9
§ 67 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
11
§ 68 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
13
§ 69 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
15
§ 70 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
17
§ 71 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västersjövägen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings
kommun
19
§ 72 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
21
§ 73 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
23
§ 74 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
25
§ 75 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
27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

3

§ 76 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
29
§ 77 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
31
§ 78 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
33
§ 79 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
35
§ 80 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
37
§ 81 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
39
§ 82 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
41
§ 83 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun
43
§ 84 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
45
§ 85 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
47
§ 86 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
49
§ 87 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
51

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

4

§ 88 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 33 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings
kommun
53
§ 89 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
55
§ 90 Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 39 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings
kommun
57
§ 91

Justerandes signatur

Västra skogsstigen 15

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

5

§ 64

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
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
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bostadshus med adress Hedenstorp 50 inom fastigheten Hedenstorp 1:55 i
Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Mats Blomberg, Hedenstorp 50, 555 94 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping
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§ 65

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus inom fastigheten Toveryd 2:22 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4796
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 inom Toveryd
2:22. Fastighetsägaren godkänner inte detta utan anser att bullerdämpande åtgärder
ska vidtas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ytterdörrar samt vidta åtgärder på yttertak på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-13
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-06
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-05-16
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-06-16
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 inom fastigheten Toveryd 2:22 innebärande byte av fönster
och ytterdörrar samt åtgärder på yttertak enligt åtgärdsförslag i rapporten
Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats, Soundcon 2011-05-16.
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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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Toveryd 2:22 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska
uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Höglunds blommor AB, Klämmestorpsvägen 35, 555 94 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping
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§ 66

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1 inom
fastigheten Hedenstorp 1:3 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4800
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 1. Byggnadens ägare godkänner inte
detta utan anser att det måste vara möjligt att börja med fönster, dörrar och ventiler
om det är av kostnadsskäl som avslag yrkas.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköping Airport AB att byta
fönster och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-13
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 2011-08-22
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 Västersjövägen 1 inom fastigheten Hedenstorp
1:3 innebärande byte av fönster och ventiler 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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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västersjövägen 1 inom fastigheten Hedenstorp 1:3 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Björn Lindahl, Västersjövägen 1, 555 94 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping
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§ 67

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.
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västersjövägen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp
1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Bengt Granath, Fortunagatan 32, 553 23 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 68

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, 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 ventiler 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

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västersjövägen 5B inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Kerstin Rimfält, Aspgatan 18, 565 33 Mullsjö
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 69

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4792
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 7. Byggnadens ägare godkänner inte
detta utan anser att fönsterbyte ska utföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköpings kommun att byta
fönster och ventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-29
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 2012-01-09
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ventiler 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

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

16

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västersjövägen 7 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp
1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Gösta Johansson, Kungsgatan 29, 5 tr, 553 31 Jönköping
Inger Palmgren, Carl Thunbergs väg 2, 553 11 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 70

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 1:7 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västersjövägen 8A inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Tony Sundhall, Smaragdgatan 12, 554 47 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 71

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
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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bostadshus med adress Västersjövägen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp
1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Richard Eng, Västersjövägen 16, 555 94 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 72

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom
fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun
Mn 2011-4793
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 11. Byggnadens ägare godkänner inte detta utan anser att i första hand
ska fönster och dörrar åtgärdas och i andra hand åtgärder på tak genomföras.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att förelägga Jönköpings kommun att byta
fönster och ytterdörrar på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-09-19
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-09-30
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 2012-01-09
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7 innebärande byte av fönster och ytterdörrar 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

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västersjövägen 11 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Ulf Bengtsson, Eastmansvägen 11, 113 62 Stockholm
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 73

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 på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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 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
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 1 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Nils Engström, Blåmesvägen 31, 556 25 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

25

§ 74

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 samt vidta åtgärder på taket 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 2012-03-02
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 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Lena Johansson, Igelkottsvägen 33, 553 07 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 75

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, ytterdörr och friskluftsventiler på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-10-27
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 3 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Emma Emilsson, Björngatan 29 A, 553 37 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 76

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 byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-08-15
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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 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
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 5 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Henrik Grennö, Presidentgatan 4, 553 38 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 77

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
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 7 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Kai Jaenson, Kungsgatan 9 D, 553 31 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21

33

§ 78

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 9. 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
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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 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
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Erkki Niiranen, Tormenåsgatan 28, 561 41 Huskvarna
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 79

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 byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-10
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön, Värderingsbyrån 2012-0303
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 2012-03-02
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 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
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Jan Wennerberg, Humlegården 3, 553 38 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 80

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
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
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 2012-03-02
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 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
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 13 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Ewa Ericson, Gripenbergsgatan 12 B, 561 36 Huskvarna
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 81

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, ytterdörr och friskluftsventiler.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-08-11
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
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 2012-03-02
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 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
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 17 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Ann Marie Thulin, Hägnevägen 18, 561 35 Huskvarna
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 82

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 19. 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
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön, Värderingsbyrån 2012-0303
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
Förslag till miljönämnden
– Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905 föreläggs att utföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 19 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Gunnar Ljungblad, Västra Skogsstigen 19, 555 94 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 83

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
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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 1:6 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
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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dörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 21 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Patrik Helmbring, St. Pauligatan 2A, 553 13 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 84

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
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 23 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Bengt-Olof Wiksten, Västra Skogsstigen 23, 555 94 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
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§ 85

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 på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-04
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
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 2012-03-02
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 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
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 25 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Bo Gustafsson, Eriksbergsgatan 11, 554 47 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

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 på byggnaden.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-29
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2011-11-03
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
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 2012-03-02
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 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
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 27 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Mai Isakson, Mogatan 41, 564 35 Bankeryd
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

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.
Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-21
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
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 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
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 29 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Peter Ljungqvist, Skogsdalsgatan 2, 564 35 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

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
Gemensamt yttrande från Håkan Wennerberg med bilagor daterat 2011-11-12
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-11
Kalkyl för bulleråtgärder från Blue Wall Construction
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån daterat 2011-03-22
Kommentar kring strandrättens inverkan kring Västersjön,
Värderingsbyrån 2012-03-03
PM, Jönköpings flygplats, Soundcon daterad 2012-02-09
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-02
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6 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
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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dörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 33 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Ulla Axelsson, Polyngatan 3, 553 24 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

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

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
bostadshus med adress Västra Skogsstigen 37 inom fastigheten Norrahammars
Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Sören Olsson, Dalviksringen 71, 554 45 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

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 39 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7
Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens
dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att förelägga Jönköping Airport AB, org.nr. 556792-9905
att vidta bullerreducerande byggnadstekniska åtgärder, exempelvis byte av ytterdörrar, fönster och ventiler, om man kan uppnå bullerreducerande åtgärder med
minst 3 dB eller högre, till en kostnad av högst 30 % av bedömt marknadsvärde av
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bostadshus med adress Västra Skogsstigen 39 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:7 i Jönköpings kommun. Bästa effekt ska uppnås inom
kostnadsramen.
– Ingen kontantutbetalning till byggnadens ägare medges, åtgärder ska utföras fackmannamässigt.
– 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.

Beslutet expedieras till:
Sören Olsson, Dalviksringen 71, 554 45 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping
Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Västra Skogsstigen 15
Mn 2011-4786
Sammanfattning
Ärende för fastigheten Västra Skogsstigen 15 anmäldes vid föregående sammanträde.
Beslutsunderlag
Förslag till miljönämnden
Beredning av ärendet
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

