JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13:30-16:45

Beslutande

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

Övriga närvarande

Nils-Erik Emme (KD)
Carl-Johan Stillström (C)
David Jersenius (MP)
Elisabeth Juntti (S)
Rolf Erlandsson, miljöchef
Caroline Gillberg, administrativ chef
Anna-Lena Wulf, miljöinspektör
Pernilla Eriksson, miljöinspektör § 97-98
Henrik Larsson, miljöinspektör § 103
Anette Rosén, miljöinspektör
Maria Thorell, miljöinspektör

Utses att justera

Rune Hultkvist

Justeringens plats och tid

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2012-04-10 kl 08:15

Underskrifter

Paragrafer § 92-106

Sekreterare

Caroline Gillberg
Ordförande

Susanne Wismén (KD)
Justerande

Rune Hultkvist (FP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Datum för sammanträdet

2012-04-04

Datum för anslags uppsättande

2012-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Christina Lindqvist
Utdragsbestyrkande

2012-05-02

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-04

2

Innehåll
§ 92 Informationsärenden

3

§ 93 Meddelanden – avslutade ärenden

5

§ 94 Meddelanden – handlingar för kännedom

6

§ 95 Anmälan om delegationsbeslut

7

§ 96 Anmälningsärenden

8

§ 97 Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd 2:11 i
Jönköpings kommun.
9
§ 98 Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd 2:8 i
Jönköpings kommun.
10
§ 99 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för sortergård på
del av Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun
12
§ 100 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Tenhults
Jaktvårdsförenings anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun
15
§ 101 Yttrande till kommunstyrelsen angående motion om att tillåta
streetracetävlingar på Axamo, inom fastigheten Åsen 1:3, Jönköpings kommun
19
§ 102 Handlingsplan efter länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen

20

§ 103 Yttrande till länsstyrelsen angående kompletteringar (551-7812-2011) till
ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Mällby
3:12, Dottmålen 1:3, Jonstorp 1:4 m.fl. i Jönköpings kommun Mn 2010-4499
21
§ 104 Västra skoggsstigen 15 Mn 2011-4786

29

§ 105 Internkontrollplan för miljökontoret 2012

27

§ 106 Uppföljning av det handikappolitiska programmet i Jönköpings kommun 28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-04

3

§ 92

Informationsärenden
Ledningen informerar
Rekryteringen för kansliet är klar och det blev Anita Nilsson Fakovic, som kommer
att vara vikarie för Amira Oruc i 6 månader. Två nya medarbetare är på gång att anställas till livsmedelsenheten.
Rolf Erlandsson berättar kort om kommande sparbeting om 1,5-2 %.
Anna-Lena Wulf informerar om behovsutredning avseende miljö- och
hälsoskyddsenheternas arbetsområden. Den färdiga rapporten kommer upp på nästa
möte.
Anna-Lena Wulf informerar om markundersökningar i området Madängen.
Caroline Gillberg berättar kortfattat om budgetuppföljning för första kvartalet.
Politiken informerar
Rolf Wennerhag och Bert-Åke Näslund har varit i Stockholm på Presidiedagar för
miljö-, plan- och byggnämnder.
Susanne Wismén, Rolf Wennerhag och Rolf Erlandsson har varit på 4-kommunsträff i
Växjö (Växjö, Halmstad, Kristianstad och Jönköping).
Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) har haft vårmöte som hölls 27-28 mars.
Susanne Wismén, Johan Thorman och Rolf Erlandsson deltog.
Miljöfika den 29 mars handlade om vindkraft. Susanne Wismén och Rune Hultkvist
deltog. Nästa miljöfika är 25 april och kommer att handla om industribuller.
Nämnden inbjuds till regional E-utvecklingsdag den 10 maj. Rune Hultkvist och
Susanne Wismén kommer att delta.
Susanne Wismén anmäld till SKL:s träff ”buller är ett samhällsproblem” som äger
rum 23 maj.
Övriga frågor
Elisabeth Fransson Malm tar upp det nya digitala arbetssättet som nämnden började
med i september 2011, och önskar få beslutsärenden i pappersformat. Hon anser att
det är svårt att läsa ärendena på datorn. Hon efterfrågar också en utvärdering av den
sista perioden med anledning av att nämnden har börjat använda datorer som arbetsverktyg. Diskussionen fortsätter med funderingar kring programvara som gör det
lättare att läsa och stryka under i dokumenten. Den nya versionen Adobe Reader X
möjliggör detta. Någon tog upp att man är nöjd med användningen av datorer, men
efterfrågar en utbildningskväll. Ytterligare ett önskemål var att det ska vara lättare att
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följa vilket ärende som är vilket i web-versionen. Nämnden funderar vidare om hur
man på bästa sätt ska komma vidare och göra så att det fungerar bra för alla.
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§ 93

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2012-02-24/03-25
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 94

Meddelanden – handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2012-02-23/03-19
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 95

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Administrativa ärenden – Dad § 2-3
Hälsoskyddsärenden – Dah § 24-51
Enskilda avloppsärenden – Dal § 16-26
Livsmedelsärenden – Dli § 42-92
Miljöskyddsärenden – Dmi § 78-137
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 96

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2012-02-08/03-20
Förslag till miljönämnden
– Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
– Redovisningen godkänns.
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§ 97

Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd
2:11 i Jönköpings kommun.
Mn 2012-0781
Sammanfattning
på fastigheten
Fastighetsägare
med personnummer
Ingeryd 2:11 i Jönköpings kommun förbjuds vid vite om 50 000 kronor att släppa ut
spillvatten från WC samt Bad- Disk- och Tvätt (BDT) till befintlig bristfällig avloppsanläggning. Förbudet gäller från och med
2013-05-01.
Beslutsunderlag
Information om bristfälligt avlopp på fastigheten Ingeryd 2:11 daterad
2004-02-26 (Bilaga 1)
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-12
Förslag till miljönämnden
– Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt
2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda
med personnummer
att släppa ut avloppsvatten från WC
och BDT till befintlig bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:11 i
Jönköpings kommun. Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med
vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan
miljönämnden ansöka om vitets utdömande.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt
2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda
med personnummer
att släppa ut avloppsvatten från WC
och BDT till befintlig bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:11 i
Jönköpings kommun. Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med
vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan
miljönämnden ansöka om vitets utdömande.

Beslutet expedieras till:
Ingeryd 41 Norrgården
563 93 GRÄNNA
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§ 98

Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd
2:8 i Jönköpings kommun.
Mn 2012-0785
Sammanfattning
Fastighetsägare
med personnummer
och
med personnummer
på fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings
kommun förbjuds vid vite om 50 000 kronor att släppa ut spillvatten från WC samt
Bad- Disk- och Tvätt (BDT) till befintlig bristfällig avloppsanläggning. Förbudet
gäller från och med 2013-05-01.
Beslutsunderlag
Information om bristfälligt avlopp på fastigheten Ingeryd 2:8 daterad
2004-02-26 (Bilaga 1)
Yttrande från
och
inkom 2012-03-19 beträffande
tjänsteskrivelse daterad 2012-02-29 (Bilaga 2)
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-20
Förslag till miljönämnden
 Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt
2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda
med personnummer
och
med personnummer
att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun.
Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor.
Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka
om vitets utdömande.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
 Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt
2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda
med personnummer
och
med personnummer
att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig
bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun.
Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor.
Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka
om vitets utdömande.
Beslutet expedieras till:
och
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§ 99

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för sortergård på del av Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun
Mn 2012-0985, stbn 2009:103
Sammanfattning
Tekniska nämnden har förordat att en ny sortergård byggs vid den nuvarande
snötippen vid Råslätt med infart från Hällstorpsvägen där en ny rondell anläggs. Den
befintliga sortergården vid Oscarshallsgatan i Jönköping har inte tillräcklig kapacitet
och det finns inga utbyggnadsmöjligheter. Miljönämnden yttrade sig angående
etablering av sortergården i samband med framtagandet av planprogram. Huvuddelen
av synpunkterna har beaktats i samrådshandlingen. Beskrivning av dagvattenhantering
med dammar och oljeavskiljare har dock utelämnats.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-22
Samrådshandlingar med bilagor på stadsbyggnadskontorets hemsida
Förslag till miljönämnden
 Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för sortergård på
fastigheten Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun:
Infiltration av dagvatten ska inte ske på platsen innan föregående rening.
Dagvatten från invallade områden ska renas via oljeavskiljare (klass 1) innan
vidare transport.
Dagvatten ifrån körytor och övriga ytor skall renas avseende slam och petroleumprodukter. Rening kan genomföras via en damm med olje- och slamavskiljande
funktion. 90 % av årsnederbörden samt minst ett 2-årsregn skall kunna renas via
dammen. För att uppnå detta kan vatten behöva magasineras. Dammvatten kan
även användas som brandsläckningsvatten.
Miljöfarliga massor och produkter bör förvaras under tak eller invallat.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande yrkar bifall till miljökontorets förslag.
(S)-gruppen yrkar avslå förslaget med motiveringen: Vi avvisar av miljöskäl den föreslagna etableringen av en sortergård på Råslätt, därför att den är placerad för nära tättbebyggt område.

Omröstning
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Ordföranden ställer proposition på ordförandens yrkande respektive (S)-gruppens
yrkande och finner ordförandens yrkande antaget. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst bifall till förslaget från kontoret
Nej-röst bifall till (S)-gruppens yrkande.
Upprop genomförs och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Bert-Åke Näslund (M)
Jan Birgersson (M)
Gunilla Koch Hansson (M)
Rune Hultkvist (FP)
Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD)
Christina Karlsson (MP)
Anders Gustavsson (S)
Johan Thorman (S)
Elisabeth Fransson Malm
(S)
Anders Edgren (S)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
7

4

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för yrkande för att anta miljökontorets förslag mot 4 nej-röster för
(S)-gruppens yrkande att avslå, beslutar nämnden i enlighet med första yrkandet.
Miljönämndens beslut
 Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för sortergård på
fastigheten Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun:
Infiltration av dagvatten ska inte ske på platsen innan föregående rening.
Dagvatten från invallade områden ska renas via oljeavskiljare (klass 1) innan
vidare transport.
Dagvatten ifrån körytor och övriga ytor skall renas avseende slam och petroleumprodukter. Rening kan genomföras via en damm med olje- och slamavskiljande
funktion. 90 % av årsnederbörden samt minst ett 2-årsregn skall kunna renas via
dammen. För att uppnå detta kan vatten behöva magasineras. Dammvatten kan
även användas som brandsläckningsvatten.
Miljöfarliga massor och produkter bör förvaras under tak eller invallat.
 Miljönämnden anser att stadsbyggnadskontoret fortsätter arbetar med information
kring de andra sortergårdarna och särskilt Klämmestorps mottagande av trädgårdsavfall.
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Reservation
(S)-gruppen reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi avvisar av miljöskäl den föreslagna etableringen av en sortergård på Råslätt,
därför att den är placerad för nära tättbebyggt område”.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun
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§ 100

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Tenhults Jaktvårdsförenings anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheten Häljaryd 1:145
i Jönköpings kommun
Mn 2010-2600
Sammanfattning
En anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom till miljökontoret 2010-06-04 från
Tenhults jaktvårdsförening. Anmälan avser skytteverksamhet inom fastigheten
Häljaryd 1:145 mfl i Jönköpings kommun. Miljönämnden förelade jaktvårdföreningen
i beslut daterat 2010-11-04 bland annat att följa skjuttider och göra uppföljande
bullermätningar och inmätningar av vallar. Beslutet överklagades av närboende och
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2011-06-14 undanröjt Miljönämndens föreläggande.
För att få en fullständigare bild av verksamhetens påverkan på omgivningen förelade
Miljönämnden i beslut 2011-07-07 föreningen att genomföra en bullerkartläggning
som visar vilka ljudnivåer verksamheten orsakar till omgivningen.
Bullerkartläggningen, daterad 2011-11-17 visade att bullervallarna till trappbanan
behövde bli något högre. Beräkningarna visar att bullervallarna till älg- och
inskjutningsbanan inte var tillräckligt höga och det krävs vallar som är mycket höga
om ljudnivån från älgbanan inte ska överskrida 65 dBAI hos närboende i skjutriktning.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26.
Bullerkartläggning, Soundcon, daterat 2011-11-17.
Förslag till beslut, daterat 2012-02-21.
Yttrande från fam. Hallqvist, inkom 2012-03-07.
Yttrande från Tenhults Jaktvårdsförening, inkom 2012-03-07.
Förslag till miljönämnden
– Tenhults Jaktvårdsförening, org.nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd 1:145 i
Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta
följande åtgärder:
1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
2. Följande skjuttider gäller för hela skytteanläggningen:
Tisdag- Torsdag
Lördag

10.00- 19.00
09.00- 17.00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad, Påskafton,
Kristihimmelfärdsdagen, Pingstafton, 6 juni och Midsommardagen.
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Dessutom är det tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet 2 söndagar per
år 09.00-17.00.
3. Det årliga skjutprogrammet ska redovisas till Miljökontoret senast 31
mars varje år. Detta ska även anslås på anslagstavla vid skjutbanan och
skickas till de berörda, som har anmält intresse till föreningen.
4. Redovisa åtgärder med åtgärdsplan inkl kostnadsberäkning för att ljudnivån från skytteverksamheten inte ska överskrida 65 dBAI hos
närboende, snarast dock senast 31 maj 2012.
5. Inmätning av bullervallarnas höjd ska ske vart femte år med början två
år efter det att vallarna är färdigställda. Resultatet ska redovisas till
Miljökontoret senast 31 mars året efter inmätning.
6. En rapport av totala antalet skott som avlossats föregående år ska
redovisas till Miljökontoret senast 31 mars varje år. Redovisningen ska
visa antal skott för varje disciplin.
7. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt
avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och
vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och
vara utformad så att risk för påkörning förhindras. Förvaringen ska
vara oåtkomlig för obehöriga. Flytande kemikalier och farligt avfall
ska förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus 10
% av övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med
nederbördsskydd.
8. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som
har tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av
mindre mängder farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
9. Förslag till kontrollprogram enligt vilket verksamhetens miljöpåverkan
ska följas upp, ska upprättas.
10. Om verksamheten ändras ska Miljönämnden kontaktas i god tid innan
ändringen utförs.
11. Beslutet gäller även om det överklagas.
12. I och med detta beslut upphävs länsstyrelsens tidigare gällande beslut
genom allmänna råd daterat 1974-10-30 , nr 11.183-600-74 och 197608-24, nr 11.183-927-76.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26
kap. 19, 21, 22, 26 §§, 10 kap. 9, 11 §§ och 2 kap. 2, 3, 7 §§ miljöbalken.
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Tenhults Jaktvårdsförening, org.nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd 1:145 i
Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta
följande åtgärder:
1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i
överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
2. Följande skjuttider gäller för hela skytteanläggningen:
Tisdag- Torsdag
Lördag

10.00- 19.00
09.00- 17.00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad, Påskafton,
Kristihimmelfärdsdagen, Pingstafton, 6 juni och Midsommardagen.
Dessutom är det tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet 2 söndagar per
år 09.00-17.00.
3. Det årliga skjutprogrammet ska redovisas till Miljökontoret senast 31
mars varje år. Detta ska även anslås på anslagstavla vid skjutbanan och
skickas till de berörda, som har anmält intresse till föreningen.
4. Redovisa åtgärder med åtgärdsplan inkl kostnadsberäkning för att ljudnivån från skytteverksamheten inte ska överskrida 65 dBAI hos
närboende, snarast dock senast 31 maj 2012.
5. Inmätning av bullervallarnas höjd ska ske vart femte år med början två
år efter det att vallarna är färdigställda. Resultatet ska redovisas till
Miljökontoret senast 31 mars året efter inmätning.
6. En rapport av totala antalet skott som avlossats föregående år ska
redovisas till Miljökontoret senast 31 mars varje år. Redovisningen ska
visa antal skott för varje disciplin.
7. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt
avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och
vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och
vara utformad så att risk för påkörning förhindras. Förvaringen ska
vara oåtkomlig för obehöriga. Flytande kemikalier och farligt avfall
ska förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus 10
% av övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med
nederbördsskydd.
8. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som
har tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av
mindre mängder farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
9. Förslag till kontrollprogram enligt vilket verksamhetens miljöpåverkan
ska följas upp, ska upprättas.
Justerandes signatur
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10. Om verksamheten ändras ska Miljönämnden kontaktas i god tid innan
ändringen utförs.
11. Beslutet gäller även om det överklagas.
12. I och med detta beslut upphävs länsstyrelsens tidigare gällande beslut
genom allmänna råd daterat 1974-10-30 , nr 11.183-600-74 och 197608-24, nr 11.183-927-76.
Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26
kap. 19, 21, 22, 26 §§, 10 kap. 9, 11 §§ och 2 kap. 2, 3, 7 §§ miljöbalken.

Beslutet expedieras till:
Beslutet expedieras enligt bifogad sändista
”Hur man överklagar miljönämndens beslut” bifogas beslutet.

Justerandes signatur
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§ 101

Yttrande till kommunstyrelsen angående motion om att tillåta streetracetävlingar på Axamo, inom fastigheten Åsen 1:3, Jönköpings kommun
Mn 2011-4813

Sammanfattning
En motion har lämnats in för att tillåta streetracetävlingar på TTC’s område vid
Axamo, inom fastigheten Åsen 1:3. Motoralliansen har 2010-06-28 inkommit med
anmälan om miljöfarlig verksamheten. När ärendet är färdigutrett ska Miljönämnden
förelägga om åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26.
Förslag till miljönämnden
Yttrande till Kommunstyrelsen
– Miljönämnden inväntar yttrande från länsstyrelsen för att därefter fatta beslut med
föreläggande om åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten med redovisad
anmälan som underlag.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Yttrande till Kommunstyrelsen
– Miljönämnden inväntar yttrande från länsstyrelsen för att därefter fatta beslut med
föreläggande om åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten med redovisad
anmälan som underlag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 102

Handlingsplan efter länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen
Mn 2011-2714
Sammanfattning
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun visar på
brister. Länsstyrelsen begär därför att en handlingsplan för åtgärder redovisas.
Handlingsplanen bifogas denna skrivelse.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens rapport från revision av Jönköpings kommuns livsmedelskontroll.
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26 med bilaga; Handlingsplan för
åtgärdande av brister i livsmedelskontrollen.
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar att:
– Anta bilagda handlingsplan för åtgärdande av brister i livsmedelskontrollen som
redovisas till länsstyrelsen i Jönköpings län, daterad 2012-03-22
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att:
– Anta bilagda handlingsplan för åtgärdande av brister i livsmedelskontrollen som
redovisas till länsstyrelsen i Jönköpings län, daterad 2012-03-22

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Yttrande till länsstyrelsen angående kompletteringar (551-7812-2011) till
ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna
Mällby 3:12, Dottmålen 1:3, Jonstorp 1:4 m.fl. i Jönköpings kommun
Mn 2010-4499
Sammanfattning
E.ON Vind Sverige AB har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen gällande uppförande
av maximalt 18 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter. Verksamhetsområdet är beläget norr om Örserums samhälle i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen
har berett miljönämnden tillfälle att yttra sig gällande kompletteringar till denna
ansökan.
Beslutsunderlag
- Remiss från länsstyrelsen, daterad 2012-02-03
- Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-23
- Skrivelse från ”arbetsgruppen Vindkraft Örserum”, daterad 2012-03-09
- Skrivelse från Michael Broms, daterad 2012-03-15
- Skrivelse från Tommy Andersson, daterad 2012-03-19
- Karta med bostadshus inom vindkraftsområdet
Förslag till miljönämnden
Miljönämnden beslutar:
- Att avge yttrande enligt nedan
Yttrande
Miljönämnden anser att E.ON Vind Sverige AB ska komplettera sin ansökan
enligt nedanstående.

Yrkanden
1. Av ansökan framgår yrkanden gällande ett huvudalternativ samt en
alternativ utformning för att uppföra och driva en gruppstation med vindkraft. Miljönämnden anser att ansökan ska begränsas till endast ett alternativ
2. I ansökan framgår att verken kommer att placeras inom de etableringsytor
som anges i bilaga 1. Yrkandena ska preciseras med beaktande av den
påverkan på natur- och kulturmiljö samt människors hälsa som vindkraftsparken med dess individuella placeringar ger upphov till.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ange verkens placering på något av följande sätt:

a) Ange koordinater för verkens placering som
ansökan gäller.
b) Ange koordinater för varje verk samt ett område
för varje vindkraftverk med koordinater för de
yttre hörnen på området. Dessa områden får
vara högst 100 x 100 meter.
c) Verkens placering kan också anges med en
koordinat samt en radie av 50 meter från mittpunkten.
3. Innehållet i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska uppdateras, i
berörda delar, efter det alternativ som valts i punkt 1 samt utifrån valda
placeringar i punkt 2 med beaktande av kompletteringar enligt nedan.
Kartmaterial
4. Ett kartmaterial i skala 1:10 000 med fastighetskartan som grund, med
följande anläggningar, ska bifogas ansökan:
- Vindkraftverk
- Ledningsdragning inom etableringsområdet och
mot anslutningspunkten.
- Befintliga och nya servicevägar
- Transformatorstationer
- Tillfälliga uppställningsplatser
5. Ange på karta (1:10 000) vilka diken som behöver anläggas samt
kulverteringar och liknande åtgärder. Ange vart vattnet leds vid
anläggande/förstärkning av vägar, vindkraftverk och andra åtgärder som
behövs vid etablering av vindkraftsparken. Uppge även vilka vattendrag
som berörs och planerade skyddsåtgärder för att minimera påverkan på
vattenmiljön.
Egenkontroll
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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6. Ange, översiktligt, vilka rutiner för egenkontroll som tillämpas vid
etableringsfasen samt under drift.
Buller
7. Av bullerberäkningarna framgår att dessa baseras på att verken är inställda
i ”Noise mode 2” samt ”Mode 1”. Redovisa bullerberäkningar baserade på
att verken är inställda i dess standardläge, alltså utan buller- och
effektreducering.
8. I ansökan framgår att varje enskilt verk beräknas ha en effekt på 2,0-3,5
MW. Bullerberäkningar finns för verk med effekten 2,0 MW och 3,0
MW. Redovisa bullerberäkningar för verk med effekten 3,5 MW.
9. Enligt GIS-uppgifter finns det två bostadshus som ser ut att vara belägna
innanför den beräknade 40 dB(A)-gränsen, inom fastigheterna Bunnström
10:1 samt Åsa 1:40. Dessa är ej medtagna i bullerberäkningarna. Ange
nuvarande status och användningsändamål för dessa bostadshus (se bifogad karta).
10. Av bullerberäkningarna avseende verk med effekten 3 MW framgår bl.a.
följande bullervärden för bostadshus: A: 39,2 dB(A), I: 39,8 dB(A), M:
39,5 dB(A), N: 39,8 dB(A), X 39,6 dB(A), AM: 39,3 dB(A), AN: 39,2
dB(A) samt AW: 39,9 dB(A).
Gällande bullerberäkningarna avseende verk med effekten 2 MW framgår
bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,3 dB(A), H: 39,2 dB(A),
I: 39,9 dB(A) samt AW 39,9 dB(A).
Med anledning av att en viss mätosäkerhet föreligger för
bullerberäkningar och då begränsningsvärdet endast underskrids med 0,10,8 dB(A) ska en viss marginal för denna osäkerhet tillämpas.
Komplettera med en redogörelse gällande detta.
Skuggor
11. Ange om skuggurkoppling kommer att installeras i samband med
uppförandet av de verk som medverkar till att 8 timmars sannolik årlig
skuggtid kommer att överskridas vid bostad.
Is
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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12. Av ansökan framgår att analysering av risken för nedisning pågår. Ange
om verken kommer att förses med ett separat avisningssystem i samband
med uppförandet.
Vägar och transporter
13. Ange huvudsakliga tider för lastbilstransporter till och från
etableringsområdet.
14. Ange även hur damning kommer att förhindras vid lastbilstransporter
under anläggningsfasen.
Yttranden från närboende
15. Bemöt närboendes synpunkter, som har inkommit till miljönämnden. Se
bilagda skrivelser 2012-03-03, 2012-03-15 samt 2012-03-19.
Övriga synpunkter
E.ON Vind Sverige AB yrkar på att villkoret gällande buller ska formuleras så att
ljud från vindkraftverken inte får överskrida en ekvivalent ljudnivå om 45 dB(A)
utomhus vid bostäder och att åtgärder måste vidtas om det förekommer högre ljudnivåer än 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Miljönämnden anser att villkoret ska
formuleras så att buller från vindkraftsparken inte under någon tid på dygnet får
överstiga 40 dB(A), med ett tillägg att om angivna bullervärden överskrids så ska
verksamheten vidta omedelbara åtgärder så att begränsningsvärdena inte
överskrids.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Majoritetsgruppen yrkar på att nämnden beslutar om tillägget ”ange hur ni löser
behovsstyrd hinderbelysning”
Ordförande ställer proposition om förslaget med tillägget angivet av
majoritetsgruppen. Nämnden godkänner förslaget.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att:
- Avge yttrande enligt nedan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Miljönämnden anser att E.ON Vind Sverige AB ska komplettera sin ansökan
enligt nedanstående.

Yrkanden
1. Av ansökan framgår yrkanden gällande ett huvudalternativ samt en
alternativ utformning för att uppföra och driva en gruppstation med
vindkraft. Miljönämnden anser att ansökan ska begränsas till endast ett
alternativ
2. I ansökan framgår att verken kommer att placeras inom de
etableringsytor som anges i bilaga 1. Yrkandena ska preciseras med
beaktande av den påverkan på natur- och kulturmiljö samt människors
hälsa som vindkraftsparken med dess individuella placeringar ger
upphov till.
Ange verkens placering på något av följande sätt:

b) Ange koordinater för verkens placering som
ansökan gäller.
d) Ange koordinater för varje verk samt ett område
för varje vindkraftverk med koordinater för de
yttre hörnen på området. Dessa områden får
vara högst 100 x 100 meter.
e) Verkens placering kan också anges med en
koordinat samt en radie av 50 meter från mittpunkten.
3. Innehållet i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska
uppdateras, i berörda delar, efter det alternativ som valts i punkt 1
samt utifrån valda placeringar i punkt 2 med beaktande av
kompletteringar enligt nedan.
Kartmaterial
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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4. Ett kartmaterial i skala 1:10 000 med fastighetskartan som grund, med
följande anläggningar, ska bifogas ansökan:
- Vindkraftverk
- Ledningsdragning inom etableringsområdet och
mot anslutningspunkten.
- Befintliga och nya servicevägar
- Transformatorstationer
- Tillfälliga uppställningsplatser
5. Ange på karta (1:10 000) vilka diken som behöver anläggas samt
kulverteringar och liknande åtgärder. Ange vart vattnet leds vid
anläggande/förstärkning av vägar, vindkraftverk och andra åtgärder
som behövs vid etablering av vindkraftsparken. Uppge även vilka
vattendrag som berörs och planerade skyddsåtgärder för att minimera
påverkan på vattenmiljön.
Egenkontroll
6. Ange, översiktligt, vilka rutiner för egenkontroll som tillämpas vid
etableringsfasen samt under drift.
Buller
7. Av bullerberäkningarna framgår att dessa baseras på att verken är inställda i ”Noise mode 2” samt ”Mode 1”. Redovisa bullerberäkningar
baserade på att verken är inställda i dess standardläge, alltså utan
buller- och effektreducering.
8. I ansökan framgår att varje enskilt verk beräknas ha en effekt på 2,03,5 MW. Bullerberäkningar finns för verk med effekten 2,0 MW och
3,0 MW. Redovisa bullerberäkningar för verk med effekten 3,5 MW.
9. Enligt GIS-uppgifter finns det två bostadshus som ser ut att vara
belägna innanför den beräknade 40 dB(A)-gränsen, inom fastigheterna
Bunnström 10:1 samt Åsa 1:40. Dessa är ej medtagna i bullerberäkningarna. Ange nuvarande status och användningsändamål för dessa
bostadshus (se bifogad karta).
10. Av bullerberäkningarna avseende verk med effekten 3 MW framgår
bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,2 dB(A), I: 39,8
dB(A), M: 39,5 dB(A), N: 39,8 dB(A), X 39,6 dB(A), AM: 39,3
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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dB(A), AN: 39,2 dB(A) samt AW: 39,9 dB(A).
Gällande bullerberäkningarna avseende verk med effekten 2 MW
framgår bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,3 dB(A), H:
39,2 dB(A), I: 39,9 dB(A) samt AW 39,9 dB(A).
Med anledning av att en viss mätosäkerhet föreligger för bullerberäkningar och då begränsningsvärdet endast underskrids med 0,1-0,8
dB(A) ska en viss marginal för denna osäkerhet tillämpas.
Komplettera med en redogörelse gällande detta.
Skuggor
11. Ange om skuggurkoppling kommer att installeras i samband med uppförandet av de verk som medverkar till att 8 timmars sannolik årlig
skuggtid kommer att överskridas vid bostad.
Is
12. Av ansökan framgår att analysering av risken för nedisning pågår.
Ange om verken kommer att förses med ett separat avisningssystem i
samband med uppförandet.
Vägar och transporter
13. Ange huvudsakliga tider för lastbilstransporter till och från
etableringsområdet.
14. Ange även hur damning kommer att förhindras vid lastbilstransporter
under anläggningsfasen.
Yttranden från närboende
15. Bemöt närboendes synpunkter, som har inkommit till miljönämnden.
Se bilagda skrivelser 2012-03-03, 2012-03-15 samt 2012-03-19.
Övriga synpunkter
E.ON Vind Sverige AB yrkar på att villkoret gällande buller ska formuleras så att ljud
från vindkraftverken inte får överskrida en ekvivalent ljudnivå om 45 dB(A) utomhus
vid bostäder och att åtgärder måste vidtas om det förekommer högre ljudnivåer än 40
Justerandes signatur
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dB(A) utomhus vid bostäder. Miljönämnden anser att villkoret ska formuleras så att
buller från vindkraftsparken inte under någon tid på dygnet får överstiga 40 dB(A),
med ett tillägg att om angivna bullervärden överskrids så ska verksamheten vidta
omedelbara åtgärder så att begränsningsvärdena inte överskrids.
Hinderbelysning
Ange hur ni löser behovsstyrd hinderbelysning.
Protokollsanteckning
Bert-Åke Näslund (M) önskar lägga en protokollsanteckning till beslutet.
Protokollsanteckning Miljönämnden, ärende 15, 2012-04-04
”Med hänvisning till ansökan från EON om tillstånd för Örserum vindkraftanläggning
daterad 2011-12-16, konstaterar jag att sökande har inte visat att den
samhällsekonomiska nyttan av Örserum vindkraftanläggning står i proportion till störningar som förväntas uppstå”.
Bert-Åke Näslund (M)
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 104

Västra skoggsstigen 15
Mn 2011-4786

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras för vidare beredning.

Justerandes signatur
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§ 105

Internkontrollplan för miljökontoret 2012
Mn 2012-1252
Sammanfattning
Miljökontorets interna kontrollplan för 2011 innehöll fyra identifierade granskningsområden som krävde förbättringsåtgärder. Dessa benämndes ”verksamhets/objektsregister/fakturering”, ”finansieringsgraden”, ”balanslistan/Pågående
ärenden” och ”nyckeltal, som en del av kvalitativ utveckling”. Samtliga
granskningsområden bedöms viktiga att fortsätta arbeta med även under 2012. Nytt
för 2012 är granskningsområdet ”kompetensinventering”, vilket syftar till att kartlägga kompetenser inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-23.
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden godkänner upprättad intern kontrollplan för miljökontoret år 2012.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden godkänner upprättad intern kontrollplan för miljökontoret år 2012.

Justerandes signatur
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§ 106
Övriga ärenden

Uppföljning av det handikappolitiska programmet i Jönköpings kommun
Mn 2011-4200
Sammanfattning
Som svar på kommunstyrelsens fråga om nämndens arbete med det handikappolitiska
programmet, meddelas att nämnden inte haft några handläggningsärenden under 2011,
men att iakttagelser av brister vid fritidsbaden, EU-baden, har meddelats fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2010-03-25, §80
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-04-04
Förslag till miljönämnden
– Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att miljönämnden inte haft ärenden som
direkt är att hänföra till handikappolitiska programmet.
Iakttagelser om brister på de s.k. EU-baden har förmedlats till fritidsförvaltningen.
– Miljönämnden har varit representerad i kommunala handikapprådet

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att miljönämnden inte haft ärenden som
direkt är att hänföra till handikappolitiska programmet.
Iakttagelser om brister på de s.k. EU-baden har förmedlats till fritidsförvaltningen.
– Miljönämnden har varit representerad i kommunala handikapprådet

Expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

