JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-02

Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 08.30 -15.35,
med en timmes lunch.

Plats och tid

Beslutande

Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordförande
Carl-Gustaf Dybeck (M)
Susanne Wismén (KD), ordförande
Agneta Sundgren (C)
Rune Hultkvist (L) ersättare för Albert Söderlind (L)
Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Johan Thorman (S) ersättare för Susanna Claesson (S)
Rickard Almers (MP) ersättare för Frida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande

Jan Birgersson (M)

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer;
Maria Kjellander § 42
Katarina Holmstedt § 42
Linda Vikström § 43
Andreas Bengtsson, Anna-Lena Wullf § 44

kl. 08.30-10.15, 13.30 -15.35

Sven-Enar Johansson (M)
Elisabeth Kangas (S)
Roger Andersson (S)
Ida Bengtsson (SD)

Johan Isaksson, dataskyddsombud § 42
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef §§ 42, 46
Anders Hansson, chef kanslienheten § 47
David Melle, chef miljöskyddsenheten
Monica Ryttman, chef hälsoskyddsenheten
Johanna Hänninen, chef livsmedelsenheten
Ann-Mari Gudmundsson nämndsekreterare

Utses att justera

Paragraf 42-44, 46-51

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Trädgårdsgatan 5 Jönköping, 2018-05-09 kl. 16.00

Sekreterare

Ann-Mari Gudmundsson
Ordförande

Susanne Wismén
Justerande

Rolf Wennerhag
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet

2018-05-02

Datum för anslags uppsättande

2018-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping
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Underskrift

Ann-Mari Gudmundsson
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§ 42

Informationsärenden
Projekt – provtagningsprojekt på pizzerior 2017. Maria Kjellander.
Information om GDPR. Dataskyddsombud Johan Isaksson.
Projekt – Blodiga burgare. Katarina Holmstedt.

Rapporter
Årsmöte Luftvårdsförbundet 2018-04-13
Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2018-04-16--17
Tenhults Jaktvårdsförening 2018-04-18, 04-24
Invigning av nya lokaler 2018-04-25
Vindkraftsutövare 2018-04-27
Miljö- och hälsoskyddschefen informerar

Kommande aktiviteter
FAH Stockholm 2018-05-03--04
Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2018-05-04
Fördiskussioner inför VIP 2018-05-07
Friluftsambassadörer exkursion 2018-05-24
Fältmöte Naturvårdsrådet 2018-05-30
Utbildning om medborgardialog, HLK, 2018-06-05
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§ 43

Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende prövotids
redovisning för avfallsanläggning på fastigheten Rogberga-Hult 5:3
Mhn 2018: 1553
Sammanfattning
Jönköpings kommun beviljades 1 september 2006 tillstånd till avfallsanläggning
på fastigheten Rogberga-Hult 5:3. Domen innehöll bl.a. prövotids- och
utredningsvillkor. I deldom 28 januari 2013 förlängdes prövotiden. Deldomen
innebar att utredning med förslag till åtgärder och slutliga villkor för förorenat
vatten ska ske senast 29 juni 2018.
Jönköpings kommun har kommit in med redovisning enligt deldomen. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över redovisningen.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-26
Prövotidsredovisning daterad 2018-03-26
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter avseende
prövotidsredovisning för avfallsanläggning på fastigheten Rogberga-Hult 5:3.
Prövotidsvillkor avseende den kompletterande reningen, infiltrationsanläggningen, bör fastställas. Detta med anledning av de svårigheter som
verksamheten ser avseende möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna
avseende ammoniumkväve och PFOS samt osäkerheten avseende infiltrationsanläggningens inverkan på dessa parametrar. Det faktum att utsläppsutrymmet avseende PFOS är litet och att miljökvalitetsnormen överskrids
redan i dagsläget motiverar ytterligare att en prövotid för anläggningen
fastställs.
Prövotiden bör fastställas till fem år.
Extraordinära händelser bör inte innefatta planerade ombyggnads- eller
underhållsarbeten.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-02
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) och Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter avseende
prövotidsredovisning för avfallsanläggning på fastigheten Rogberga-Hult 5:3.
Prövotidsvillkor avseende den kompletterande reningen, infiltrationsanläggningen, bör fastställas. Detta med anledning av de svårigheter som
verksamheten ser avseende möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna
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avseende ammoniumkväve och PFOS samt osäkerheten avseende infiltrationsanläggningens inverkan på dessa parametrar. Det faktum att utsläppsutrymmet avseende PFOS är litet och att miljökvalitetsnormen överskrids
redan i dagsläget motiverar ytterligare att en prövotid för anläggningen
fastställs.
Prövotiden bör fastställas till fem år.
Extraordinära händelser bör inte innefatta planerade ombyggnads- eller
underhållsarbeten.
Beslut expedieras till
Mark- och miljödomstolen
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§ 44

Riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten vid
förorenade områden och andra tillfälliga verksamheter
Mhn 2018:1716
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram riktlinjer och riktvärden för stöd av
bedömning vid utsläpp av länsvatten vid efterbehandling av förorenade områden,
grundvattensänkning vid exploateringsärenden och andra tillfälliga verksamheter.
Riktlinjerna ska revideras var 4:e år eller oftare om behov finns.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-16
Riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten vid efterbehandling av förorenade
områden och andra tillfälliga verksamheter
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer framtagna riktlinjer för utsläpp av
förorenat vatten vid förorenade områden och andra tillfälliga verksamheter.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-02
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Wennerhag (S) och Marcus Aronsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer framtagna riktlinjer för utsläpp av
förorenat vatten vid förorenade områden och andra tillfälliga verksamheter.
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§ 46

Miljöpris 2018
Mhn 2017: 2102
Sammanfattning
Jönköpings kommun delar årligen ut ett miljöpris till den organisation eller
enskild person som har bidragit till resurshushållning, kretsloppstänkande eller
ekologisk hållbar utveckling. Miljöpriset är uppdelat i två delar: ett pris med
allmän inriktning på 25 000 kr och ett pris för skolor och förskolor på 15 000 kr.
Till 2018 års miljöpris är 16 organisationer nominerade, 14 till det allmänna priset
och 2 till priset för skolor och förskolor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-04-27.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser mottagare av 2018 års miljöpris.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-02
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismén (KD) och presidiet yrkar att det allmänna priset
på 25 000 kronor ges till Visingsö Biodlarförening och att skolornas miljöpris på
15 000 kronor ges till Erik Dahlbergsgymnasiet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till pristagare av det allmänna
miljöpriset 2018 utse Visingsö Biodlarförening med motiveringen:
”Genom Visingsös parningsplats för bin bidrar Visingsö biodlarförening med
Ligustica biets fortbestånd. Det snälla italienska Ligustica-biet är ett bra
trädgårds bi på grund av sin beskedlighet och passar därför bra vid varje hem
och hus. Andra biodlare kan placera sina oparade drottningar för att senare
ta hem dem till sina egna bisamhällen. Visingsö biodlarförening håller också
kurser för både nybörjare och avancerade biodlare från hela Sverige.
Föreningen bidrar härigenom till att trygga den mycket viktiga pollinationen
av våra bär och frukter.”
Prissumman är på 25 000 kronor.
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till pristagare av miljöpris för
skolor- och förskolor 2018 utse Erik Dahlbergsgymnasiet med motiveringen:
” Erik Dahlbergsgymnasiets ca 1500 elever och 150 anställda arbetar tillsammans
med hållbar utveckling, klimat och miljö. Skolans arbete utgår generellt från
FN:s Globala utvecklingsmål, eleverna möter dessa mål i många av de kurser
de läser och i speciella temaaktiviteter varje år. Skolan arbetar systematiskt
med hållbar utveckling i organisationen och är miljödiplomerade sedan 2003”
Prissumman är på 15 000 kronor.
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Beslut expedieras till
Visingsö Biodlarförening
Erik Dahlbergsgymnasiet
Kommunstyrelsen
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§ 47
Månadsrapport april 2018
Mhn 2018:880
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport
per april 2018.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-24
Månadsrapport april 2018, bilaga
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Månadsrapport april 2018 godkänns och läggs till handlingarna.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-02
Yrkanden
Ordföranden Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
– Månadsrapport april 2018 godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 48

Meddelanden – avslutade ärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över avslutade
ärenden 2018-03-29 – 2018-04-18
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 49

Meddelanden – handlingar för kännedom
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar
inkomna för kännedom 2018-03-29 – 2018-04-18.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 50

Anmälan om delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över
delegationsbeslut:
Hälsoskyddsärenden – DAH § 144-172
Enskilda avloppsärenden – DAL § 044-056
Livsmedelsärenden – DLI § 117-129
Miljöskyddsärenden – DMI § 213--246
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 51

Anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över inkomna
anmälningsärenden 2018-03-29 – 2018-04-18.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
− Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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