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§ 119

Informationsärenden
Ledningen informerar
Presentation Ann-Sofie Orefjäll (S), ny ersättare
Presentation Vetca Attanius, livsmedelsinspektör
Gruvprojekt Norra Kärr
Buller, ljuddemonstration samt kartor
Politiken informerar
Miljöfika 14/11
Rundabordssamtal, Svenskt Näringsliv 21/10
Möte med länsstyrelsen om förorenade områden 25/10
Möte med LRF 5/11 angående kemikalier inom fruktodling
Prenumerationer på Miljöaktuellt
Ändrad tid för miljönämndens möte 11 december till kl 12.30
Inbjudan av nämndens ledamöter och ersättare samt miljökontorets personal till
julbord på Stora Hotellet den 11 december kl 18.00
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§ 120

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2013-10-03--2013-10-30.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 121

Meddelanden - handlingar för kännedom
Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2013-10-03--2013-10-29.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Anmälan om delegationsbeslut
Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – Dah § 337-361
Enskilda avloppsärenden – Dal § 121-134
Livsmedelsärenden – Dli § 284-328
Miljöskyddsärenden – Dmi § 555-633
Administrativa ärenden – Dad § 010-011
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Anmälningsärenden
Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningsärenden
2013-10-03--2013-10-28.
Förvaltningens förslag
Redovisningen godkänns.
Miljönämndens beslut
Redovisningen godkänns

Justerandes signatur
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§ 124

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
inom fastigheten Sjöåkra 1:23, Jönköpings kommun
Mn 2013-3864
Sammanfattning
Denna plan omfattar en yta på ca 5,3 ha varav 1,8 ha får exploateras och medger
bostäder i form av ett flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Området ligger
300 m från Vätterns strand 97-105 m över havet. Dessutom gränsar området till
raviner både i norr och i söder. I väster gränsar planen mot befintlig bebyggelse.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-29.
Samrådshandlingen med utredningar återfinns på Jönköpings kommuns webbsida.
Sök på pågående detaljplanearbete.
Dagvattenutredning, Sweco, daterad, 2013-06-27.
Översiktlig geoteknisk undersökning, Sweco, daterad, 2013-08-29
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan inom fastigheten Sjöåkra 1:23,
Jönköpings kommun:
– Utformningen av dagvattenhanteringen bör ske i samarbete med
miljökontoret.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att risker i
barns lekmiljö i området ska beaktas.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan inom fastigheten Sjöåkra 1:23,
Jönköpings kommun:
– Utformningen av dagvattenhanteringen bör ske i samarbete med
miljökontoret.
– Risker i barns lekmiljö i området ska beaktas.

Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
inom fastigheten Ekhagen 3:1, Jönköpings kommun
Mn 2013-3774
Sammanfattning
Denna plan omfattar en yta på ca 1,75 ha och ska medge flerbostadshus och
radhus. Området ligger mellan det nya bostadsområdet Ekhagen Jära och
Järabacken vid Bondbergets naturreservat, utmed rv 131 mellan Jönköping och
Nässjö.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-29.
Samrådshandlingen med utredningar återfinns på Jönköpings kommuns webbsida.
Sök på pågående detaljplanearbete.
Buller från snökanoner, Soundcons rapport 10180-09011900, daterad 2009-01-20.
Resultat från bullerprojektering, Vägverket konsult, daterad 2003-06-26.
Ljudboken- Kunskapsportalen, www.ljudlandskap.acoustics.nu
Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan inom fastigheten Ekhagen 3:1,
Jönköpings kommun:

Justerandes signatur

–

Trafikbullerutredning bör utföras som visar vilka ljudnivåer omgivande trafik
orsakar i området utifrån det aktuella planförslaget.

–

Alla lägenheter bör ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dBL Aeq24h.
Vädringsmöjligheten avser minst hälften av bostadsrummen eller alla sovrum.

–

Ljudnivån från omgivande trafik bör inte överskrida 65 dBL Aeq24h vid fasad.

–

Byggnader med ljudnivåer överskridande 55 dBL Aeq24h vid fasad bör utföras
enligt ljudklasstandard B.

–

Uppföljning av bullernivåerna inomhus, i bostaden ska göras med
standardiserad mätmetod.

–

Bullerutredning bör utföras som visar vilka ljudnivåer snökanonerna orsakar
till området utifrån aktuellt planförslag.

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att bostäderna bör utformas så att befintlig skidverksamhet inte förorsakar
framtida störningar.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan inom fastigheten Ekhagen 3:1,
Jönköpings kommun:
– Trafikbullerutredning bör utföras som visar vilka ljudnivåer omgivande trafik
orsakar i området utifrån det aktuella planförslaget.
– Alla lägenheter bör ha möjlighet till vädring mot tyst sida, dvs 45 dBL
Aeq24h. Vädringsmöjligheten avser minst hälften av bostadsrummen eller alla
sovrum.
– Ljudnivån från omgivande trafik bör inte överskrida 65 dBL Aeq24h vid
fasad.
– Byggnader med ljudnivåer överskridande 55 dBL Aeq24h vid fasad bör
utföras enligt ljudklasstandard B.
– Uppföljning av bullernivåerna inomhus, i bostaden ska göras med
standardiserad mätmetod.
– Bullerutredning bör utföras som visar vilka ljudnivåer snökanonerna orsakar
till området utifrån aktuellt planförslag.
– Bostäderna bör utformas så att befintlig skidverksamhet inte förosakar framtida
störningar.

Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 126

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för
flerbostadshus inom fastigheten Idyllen 1 m.fl., Jönköpings kommun
Mn 2013-1661, stbn 2012-64
Sammanfattning
Förslaget är tre huskroppar med fyra våningar och med en femte våning i bakkant
mot Tabergsån. Totalt rymmer projektet 45 lägenheter. Förutom ett
parkeringsgarage, som nås via förlängningen av Hovforsvägen i söder och
rymmer 12 bilplatser, sker parkering inom fastigheten som markparkering.
Området är idag planlagt för ett friliggande bostadshus och område för allmänt
ändamål.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-01
Samrådshandlingar Detaljplan för Idyllen m.fl. i Hovslätt, Jönköpings kommun.
Se hemsida Jönköpings kommun

Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för flerbostadshus inom fastigheten
Idyllen 1 m.fl., Jönköpings kommun:
–

Innan planen fastställs bör planområdet vara undersökt med avseende
markföroreningar så långt att behovet av saneringsåtgärder kan beskrivas i
planen.

–

Om deponigas påvisas krävs byggnadstekniska åtgärder för hindra inträngning
i byggnader. Dessa åtgärder bör i så fall anges i planbeskrivningen.

–

Om bilparkering ska placeras intill huset och det finns risk för bländning in i
en bostad måste bländningsskydd uppföras mellan parkeringsplats och
huskropp.

–

Dagvatten ska i första hand tas om hand inom fastigheten. Dagvatten från
parkeringsytor ska ledas till diken för rening, fördröjning och viss infiltration
innan anslutning till kommunal dagvattenledning i Hovforsvägens förlängning
skulle kunna accepteras.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för flerbostadshus inom fastigheten
Idyllen 1 m.fl., Jönköpings kommun:
–

Innan planen fastställs bör planområdet vara undersökt med avseende
markföroreningar så långt att behovet av saneringsåtgärder kan beskrivas i
planen.

–

Om deponigas påvisas krävs byggnadstekniska åtgärder för hindra inträngning
i byggnader. Dessa åtgärder bör i så fall anges i planbeskrivningen.

–

Om bilparkering ska placeras intill huset och det finns risk för bländning in i
en bostad måste bländningsskydd uppföras mellan parkeringsplats och
huskropp.

–

Dagvatten ska i första hand tas om hand inom fastigheten. Dagvatten från
parkeringsytor ska ledas till diken för rening, fördröjning och viss infiltration
innan anslutning till kommunal dagvattenledning i Hovforsvägens förlängning
skulle kunna accepteras.

Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder
inom fastigheten Barnarp 11:41 m.fl., Jönköpings kommun
Mn 2013-3771, stbn 2013:9
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för tre nya flerbostadshus med totalt 66 bostäder
samt 6-8 marklägenheter i radhus. Området innanför Höstljungstigen är i gällande
plan avsett för gemensamhetsanläggning för lek m.m. Syftet var att samtliga radoch flerfamiljshus runt Höstljungstigen skulle ingå i samfälligheten. Enligt
planförslaget ska detta område istället bebyggas med marklägenheter.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-31
Samrådshandlingar detaljplan för bostäder inom fastigheten Barnarp 11:41 m.fl.
Jönköpings kommun. Se hemsida Jönköpings kommun

Förvaltningens förslag
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder inom fastigheten Barnarp
11:41, Jönköpings kommun:
– Alla tre flerfamiljshusen bör anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs
Kronhedsvägen.
– Dagvatten ska i första hand tas om hand inom fastigheten. Dagvatten från
parkeringsytor ska ledas till diken för rening, fördröjning och viss infiltration
innan anslutning till kommunal dagvattenledning i Höstljungsstigen skulle
kunna accepteras
– Uppgifterna avfall/ teknisk försörjning stämmer inte. Närmaste miljöstation
där hushållen kan lämnas sitt farliga avfall ligger på sortergården på Torsvik.
Avståndet till närmaste återvinningsstation uppgår till 1 200 meter.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder inom fastigheten Barnarp
11:41, Jönköpings kommun:
– Alla tre flerfamiljshusen bör anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs
Kronhedsvägen.
– Dagvatten ska i första hand tas om hand inom fastigheten. Dagvatten från
parkeringsytor ska ledas till diken för rening, fördröjning och viss infiltration
Justerandes signatur
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innan anslutning till kommunal dagvattenledning i Höstljungsstigen skulle
kunna accepteras
Uppgifterna avfall/ teknisk försörjning stämmer inte. Närmaste miljöstation
där hushållen kan lämnas sitt farliga avfall ligger på sortergården på Torsvik.
Avståndet till närmaste återvinningsstation uppgår till 1 200 meter.

Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 128

Yttrande till kommunstyrelsen över begäran om tillstånd till
anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun
Mn 2013-4125
Sammanfattning
Under 2009 infördes i 16 kap. 4 § miljöbalken (MB) en ny bestämmelse vilket
innebär att tillstånd till anläggningar för vindkraft endast ges om den kommun där
anläggningen avses bli uppförd har tillstyrkt det. Miljökontoret anser att det var
lagstiftarens mening (Prop. 2008/09:146) att bestämmelsen i 16 kap. 4 § MB ska
prövas som en kommunal planfråga utifrån frågeställningen huruvida den sökta
platsen för etablering av vindkraftverk är lämplig att tas i anspråk under
kommande 30-35 år. Således anser miljökontoret att detta ej är ett ärende för
miljönämnden. Därav föreslår miljökontoret att nämnden avstår från att yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss – Yttrande över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid
Örserum i Jönköpings kommun med bilagor, daterad 2013-10-11
Regeringens proposition 2008/09:146 – Prövning av vindkraft (ej bilagd)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/24/60/4e8fef1a.pdf
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2013-10-31
Förvaltningens förslag
– Att miljönämnden avstår att yttra sig i ärendet, samt
– Att miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har för avsikt
att yttra sig i eventuellt kommande ärenden gällande 16 kap. 4 § Miljöbalken.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar på återremiss.
Miljönämndens beslut
– Ärendet återremitteras.
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 129

Remiss avseende promemoria om ändrade gränsmängder för tunga
eldningsoljor enligt Seveso-regelverket
Mn 2013-4077
Sammanfattning
Miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Promemoria om
ändrade gränsmängder för tunga eldningsoljor enligt Seveso-regelverket.
Miljökontoret föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Promemoria om ändrade gränsmängder för tunga eldningsoljor enligt Sevesoregelverket
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21

Förvaltningens förslag
– Miljökontoret föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden tillstyrker förslaget.

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Projekt – kontroll av märkning hälsokostprodukter 2012
Mn 2013-3883
Sammanfattning
Miljökontorets livsmedelsenhet har under veckorna 47-49 (november/december)
2012 genomfört inledande kontroller i ett projekt där 19 verksamheter som säljer
hälsokostprodukter har kontrollerats. Kontrollerna avslutades på miljökontoret
under första delen av 2013 genom att granska märkning/information på utvalda
produkter. Kontrollmetodiken har varit revision.
Beslutsunderlag
− Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-02.
− Rapport ”Kontroll – märkning av hälsokostprodukter 2012”)

Förvaltningens förslag
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Projekt ”Revision – butik 2013”
Mn 2013-4113
Sammanfattning
Under 2013 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings
kommun i projektform. Ett av projekten som genomfördes var ”Revision butiker” där 33 livsmedelsbutiker kontrollerades.
Beslutsunderlag
− Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-23.
− Rapport ”Revision – butiker 2013”.

Förvaltningens förslag
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Indexjustering av kommunal miljötaxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt taxa för strålskydd
Mn 2013-4226
Sammanfattning
Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom
privat sektor (AKI) (totalindex) räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret.
De tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom
privata sektorn (AKI)(totalindex) räknat fram till 1 mars året före avgiftsåret
(2014) är 2,6 % ökning.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-29

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att indexjustera miljötaxan och strålskyddstaxan efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 862 kronor till 884 kronor.
– Den indexändrade taxan ska gälla fr o m 2014-01-01
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att indexjustera miljötaxan och strålskyddstaxan efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 862 kronor till 884 kronor.
– Den indexändrade taxan ska gälla fr o m 2014-01-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Indexjustering av livsmedelstaxa
Mn 2013-4225
Sammanfattning
Nuvarande livsmedelstaxa (Taxa för offentlig kontroll av livsmedel) är fastställd
av kommunfullmäktige 2011-10-06, med årlig indexändring som motsvarar de
senaste tolv månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom
privata sektorn (AKI) räknat fram till mars året före avgiftsåret.
De tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom
privata sektorn (AKI)(totalindex) räknat fram till 1 mars året före avgiftsåret
(2014) är 2,6 % ökning.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-29

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att indexjustera livsmedelstaxan efter ändring i
arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 1085 kronor till 1114 kronor.
– Den indexändrade taxan ska gälla fr o m 2014-01-01.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Miljönämnden beslutar att indexjustera livsmedelstaxan efter ändring i
arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 1085 kronor till 1114 kronor.
– Den indexändrade taxan ska gälla fr o m 2014-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Livsmedelstaxa-revidering
Mn 2013-4196
Sammanfattning
Livsmedelstaxan i Jönköpings kommun behöver revideras på grund av en felaktig
skrivning och att en halv timmes kontrolltid och däröver bör debiteras.
Skrivningen att en halv timmes restid skall tas ut vid extra offentlig kontroll är
felaktig eftersom restiden ingår i taxan.
När det gäller avgiftsdebitering föreslår Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
att kontrolltid på en halv timme och mer skall tas ut såväl vid planerad kontroll
som vid extra offentlig.
Skälen är att alla livsmedelsföretagare skall behandlas lika samt att det skall löna
sig att undvika extra offentlig kontroll.
I dag debiteras ingen avgift för kontrolltid som understiger en timme.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-31
Förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Förvaltningens förslag
– Formuleringen ”samt 30 minuters restid per besök” i §16 utgår i Taxa för
offentlig kontroll av livsmedel
– Förändringen föreslås träda i kraft 2014-01-01
förslag till kommunfullmäktige
Under timavgift i § 6, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, ändras
skrivningen till ”Om den sammanlagda tilldelade kontrolltiden understiger en
halvtimme per år tas ingen avgift ut”
– §16, under Avgift för extra offentlig kontroll, får lydelsen ”Om påvisande av
bristande efterlevnad medför extra offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover”
– Förändringarna föreslås träda i kraft 2014-01-01

–

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljönämndens beslut
– Formuleringen ”samt 30 minuters restid per besök” i § 16 utgår i Taxa för
offentlig kontroll av livsmedel
– Förändringen ska träda i kraft 2014-01-01
förslag till kommunfullmäktige
Under timavgift i § 6, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, ändras
skrivningen till ”Om den sammanlagda tilldelade kontrolltiden understiger en
halvtimme per år tas ingen avgift ut”
– §16, under Avgift för extra offentlig kontroll, får lydelsen ”Om påvisande av
bristande efterlevnad medför extra offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover”
– Förändringarna ska träda i kraft 2014-01-01

–

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Beslut gällande 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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 74 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 2 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
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
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-05

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 2 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6 i Jönköpings kommun.
Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-06, mål nr M 3163-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.
Beslutet expedieras till:
Lena Johansson, Igelkottsvägen 33, 553 07 Jönköping
Jönköping Airport AB, Jönköping Airport, 555 93 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 75 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västersjövägen 1
inom fastigheten Hedenstorp 1:3.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
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
Överklagande från Emma Emilsson daterat 2012-05-02
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-05

Förvaltningens förslag
– 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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åtgärdsförslag i rapporten Bullerisolering av bostäder vid Jönköpings flygplats,
Soundcon 2011-03-10.
– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Emma Emilsson, Björngatan 29 A, 553 37 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 76 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 5 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
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
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Henrik Grännö, Presidentgatan 4, 553 38 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 77 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 7 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
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
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– 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 innebärande byte av fönster, ytterdörr
och ventiler samt åtgärder på taket 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Kai Jaenson, Kungsgatan 9 D, 553 31 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Beslut gällande bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress
Västra Skogsstigen 15 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6 i
Jönköpings kommun
Mn 2011-4786
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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 64 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 15 inom fastigheten Norrahammars-Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns bedömning av bullerdämpande åtgärder daterad
2011-06-23
Svar från nyttjanderättshavare daterat 2012-03-06
Åtgärdsförslag från Soundcon daterat 2011-03-10
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 15 inom fastigheten
Norrahammars-Ulvstorp 1:6
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-06, mål nr M 3163-08.
– 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
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Morgan Wackt, Bersågränd 4, 121 31 Enskededalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140
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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 81 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 17 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
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
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05

Förvaltningens förslag
– 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 201103-10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Åtgärderna ska ha vidtagits senast 9 månader efter det att miljönämndens
beslut har vunnit laga kraft.
– Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning
till villkor 6 i miljödomstolens dom 2009-11-06, mål nr M 3163-08.
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Ann Marie Thulin, Hägnevägen 18, 561 35 Huskvarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141
Beslut gällande 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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 78 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 9 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphävde i beslut daterat 2013-04-08 miljönämndens beslut och visade ärendet
åter till miljönämnden för förnyad prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshuset.
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
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 9 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6.
– Beslutet meddelas med hänvisning till villkor 6 i miljödomstolens dom 200911-06, mål nr M 3163-08.
– 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

36

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Erkki Niiranen, Tormenåsgatan 28, 561 41 Huskvarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Beslut gällande 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.
Miljönämnden förelade i beslut daterat 2012-03-21, § 79 Jönköping Airport AB
att utföra bullerbegränsande åtgärder på bostadshus med adress Västra
Skogsstigen 11 inom fastigheten Norrahammars Ulvstorp 1:6.
Beslutet överklagades av Jönköping Airport AB och av Jan Wennerberg,
husägare, till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde i beslut daterat 2013-04-08
miljönämndens beslut och visade ärendet åter till miljönämnden för förnyad
prövning.
Miljökontoret föreslår miljönämnden att besluta att det inte är rimligt att vidta
bullerbegränsande åtgärder på 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
Överklagande från Jan Wennerberg dataerat 2012-04-27
Överklagande från Jönköping Airport, daterat 2012-09-19 med bilagor
Länsstyrelsens beslut daterat 2013-04-08
Miljödomstolens dom daterad 2009-11-16, M 3163-08
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-05
Förvaltningens förslag
– Miljönämnden beslutar att det inte är rimligt att genomföra bullerbegränsande
åtgärder på bostadshus med adress Västra Skogsstigen 11 inom fastigheten
Norrahammars Ulvstorp 1:6.
– 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
Yrkanden
Susanne Wismén för majoriteten yrkar bordläggning till nämndens möte i
december.
Miljönämndens beslut
– Ärendet bordläggs till miljönämndens möte i december.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Jan Wennerberg, Humlegården 3, 553 38 Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Sammanträdestider för miljönämnden 2014
Mn 2011-4890
Sammanfattning
Miljökontoret har upprättat ett förslag till sammanträdestider för miljönämnden
2014.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21
Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2014 daterad 2013-09-25
Förvaltningens förslag
– Sammanträdesplanen för miljönämnden 2014 fastställs till följande datum, med
start kl 13.30:
2014-01-15, 2014-02-12, 2014-03-12, 2014-04-09, 2014-05-07, 2014-06-04,
2014-08-20, 2014-09-17, 2014-10-15, 2014-11-12, 2014-12-10
MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Susanne Wismén (KD) för majoriteten yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljönämndens beslut
– Sammanträdesplanen för miljönämnden 2014 fastställs till följande datum, med
start kl 13.30:
2014-01-15, 2014-02-12, 2014-03-12, 2014-04-09, 2014-05-07, 2014-06-04,
2014-08-20, 2014-09-17, 2014-10-15, 2014-11-12, 2014-12-10

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

