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§ 79

Diarienummer: MN 2022-968

Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:7 m.fl. (södra Svartå strand)
- Samråd
Bakgrund
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny stadsdel i centrala Mjölby med
bostäder, förskola och centrumverksamheter. Planen syftar också till att bevara och
utveckla kulturmiljöer och skapa en god livsmiljö med hög gestaltningsmässig kvalitet i
såväl bebyggelse som de allmänna ytorna.
Detaljplanens mål är att tillgodose efterfrågan av centralt belägna bostäder och service
samt skapa kvalitativa offentliga miljöer för alla Mjölbybor. Målet är även att koppla ihop
området med övriga Mjölby genom nya gång- och cykelstråk samt gator.
Planförslaget föreslår cirka 700 lägenheter, en förskola med plats för 110 barn samt
centrumverksamheter i befintligt lokstall. Planområdet är beläget cirka 500 meter från
Mjölby centrum och är cirka 16 hektar stort.
Planförslaget avviker inte från gällande fördjupad översiktsplan för Svartå strand antagen
år 2012. Planförslaget bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Miljönämnden lämnar synpunkter avseende natur, miljö och hälsoskydd på förslaget till
detaljplan.

Beslutsunderlag
Samrådsunderlag med diarienummer BRN/2019:77

Beslut
Miljönämnden har följande synpunkter på samråd av förslag till detaljplan för södra
Svartå strand, del av Mjölby 40:7 med fler, i Mjölby kommun:

Justerandes sign

1.

Värdefull natur till exempel i form av alsumpsskog, Svartån samt med fridlysta
och rödlistade stormusslor beaktas i planförslaget, den värdefulla naturen måste
även beaktas vid genomförande och förvaltande av detaljplanen.

2.

Miljöteknisk markundersökning är genomförd och åtgärdsförberedande
undersökningar av området är på gång. Inför granskning bör planförslaget
kompletteras med bedömning av vilka avhjälpandeåtgärder som är nödvändiga
för att säkerställa att önskad markanvändning är lämplig.

3.

Frågor kring buller är utredda, för att klara gällande riktvärden för buller införs
planbestämmelser, planbestämmelserna följs upp vid bygglovsprövningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 79 fortsättning
4.

Givet risknivåerna kopplade till tåg och transporter av farligt gods bedöms
planförslaget kunna genomföras tack vare planförslagets avstånd till järnvägen.
Nya byggnader placeras så att individ- och samhällsrisken bedöms vara
acceptabel. Ovanstående bedömning förutsätter att vissa krav uppfylls i samband
med bygglovsprövning.

___
Beslutet skickas till
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Diarienummer: MN 2022-1376

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering
av natur
Bakgrund
EU-kommissionen presenterade i juni 2022 ett meddelande med förslag till ny förordning
om restaurering av natur inom EU. Förordningen kopplar till, och ska fungera i synergi
med andra, policyer inom den gröna given bland annat i EU:s strategier för biologisk
mångfald och klimatanpassning. Förslaget innehåller ett flertal bindande mål och
skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem.
Miljönämnden svarar för Mjölby kommun.

Sammanfattning
Förlusten av biologisk mångfald är så omfattande att skydd av natur behöver
kompletteras med restaurering och återskapande av natur.
Genom att restaurera skadade ekosystem stärks deras långsiktiga kapacitet att bidra med
ekosystemtjänster som har en avgörande betydelse för människors välbefinnande.

Beslutsunderlag
Miljödepartementets remiss med diarienummer M2022/01470
LRF Mjölbys synpunkter MN 2022-1376

Beslut
1.

Miljönämnden instämmer i bedömningen att det finns ett ökat behov av en
kontinuerlig, långsiktig och uthållig återhämtning av biologisk mångfald och
motståndskraftig natur.

2.

Miljönämnden anser inte att legalt bindande mål är rätt verktyg för att uppnå det
grundläggande syftet att restaurera naturen i de delar som går utöver vad som
krävs enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet.

3.

Om bindande mål för restaurering och återskapande av natur trots detta fastställs,
gör miljönämnden bedömningen att:
a) restaureringsmålen behöver vara realistiska och genomförbara i en svensk
kontext.
b) restaureringsmålen behöver formuleras så att dubbelreglering undviks.
c) behov av restaurering och återskapande av natur måste vägas mot en hållbar
produktion av livsmedel och ett hållbart skogsbruk.
d) för att nå framgång behöver arbetet med restaurering och återskapande av natur
förankras hos markägare.
___
Beslutet skickas till
Miljödepartementet, regeringskansliet
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Diarienummer: MN 2022-1396

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar
användning av växtskyddsmedel
Bakgrund
Som en följd av att direktiv från 2009/128/EG inte fått önskad genomslag presenterade EUkommissionen i juni 2022 en ny förordning för en hållbar användning av
växtskyddsmedel. Förslagets främsta syfte är att minska användningen och riskerna med
kemiska växtskyddsmedel inom EU fram till år 2030.
Miljönämnden lämnar synpunkter för Mjölby kommun.

Sammanfattning
Miljönämnden ställer sig bakom syftet med förordningen, att åstadkomma både en ökad
harmonisering mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning av
växtskyddsmedel. Trots detta är bedömningen att målsättningen är för hög åtminstone
inom angivet tidsintervall.

Beslutsunderlag
Remiss M2022/01516
LRF Mjölby synpunkter MN 2022-1396

Beslut

Justerandes sign

1.

Miljönämnden ställer sig bakom syftet med förordningen, att åstadkomma både
en ökad harmonisering mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning
av växtskyddsmedel. Trots detta är bedömningen att målsättningen är för hög
åtminstone inom angivet tidsintervall.

2.

Förordningen ger ökat stöd för integrerat växtskydd (IPM), vilket är positivt, dock
är miljönämndens bedömning att det kommer att innebära en ökad administrativ
börda för lantbruken.

3.

I förordningen föreskrivs digital dokumentation, miljöbalken och
egenkontrollförordningen ställer krav på en dokumenterad egenkontroll men inte
på vilken form dokumentationen ska ha. Teknisk utveckling kan göra att lämplig
dokumentationsform förändras över tid.

4.

I artikel 13.5 föreskrivs att den yrkesmässiga användaren ska använda
växtskyddsmedel som är så specifika som möjligt när det gäller att bekämpa
skadegörarna och har minsta möjliga bieffekter på människors hälsa, ickemålorganismer och miljön. Miljönämnden anser att detta är svårt för den enskilda
lantbrukaren att göra dessa bedömningar samt att kriterierna är så generellt
formulerade att de blir svåra att följa upp för tillsynsmyndigheten.

Utdragsbestyrkande

6 av 14

Sammanträdesprotokoll
Miljönämnden 2022-10-20

§ 81 fortsättning
5.

I artikel 18 förbjuds användningen av växtskyddsmedel i känsliga områden.
Definitionen av känsliga områden återfinns bland annat i vattendirektivet och
omfattar nitratkänsliga områden, vilket i praktiken innebär hela Mjölby kommuns
geografiska område och stora delar av Ödeshögs kommun. Det är inte realistiskt
att förbjuda användningen av växtskyddsmedel på så stora arealer som bidrar till
livsmedelsproduktion, förbudet stämmer inte överens med målsättningen i
Sveriges livsmedelsstrategi.

6.

I artikel 18 förbjuds användningen av växtskyddsmedel i känsliga områden.
Definitionen av känsliga områden görs bland annat med hänvisning till
avloppsdirektivet, för miljönämnden är det oklart vilka områden som bedöms
som känsliga enligt avloppsdirektivet.

___
Beslutet skickas till
Miljödepartementet, regeringskansliet
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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§ 82

Diarienummer: MN 2022-1385

Remiss av slutbetänkande SOU 2022:21 - Rätt för klimatet
Bakgrund
Enligt det klimatpolitiska ramverket ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser
senast år 2045 och negativa nettoutsläpp därefter. Utredningens förslag syftar till att:
- stödja klimatomställning av industri och inrikes transporter
- underlätta och påskynda en modernisering och utbyggnad av elnätet
- minska trafikarbetet och åstadkomma ett transporteffektivt samhälle
Miljönämnden lämnar synpunkter för Boxholms kommun.

Sammanfattning
Slutbetänkandet redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden:
främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett
transporteffektivt samhälle, så att det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag.

Beslutsunderlag
Remiss av slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet

Beslut
1.

Miljönämnden delar bedömningen att ändringar av miljöbalken kan gynna en
förändring av praxis så att klimatet beaktas regelmässigt i prövningar.

2.

Miljönämnden gör bedömningen att föreslagna ändringar endast reglerar
alternativa linjesträckningar av elnätet vid miljöbalksprövningen, samt att
luftledning så tydligt framhålls som huvudalternativ för högspänningsledning för
växelström, medför att viktiga aspekter i frågorna inte blir belysta då miljöbalkens
syfta är skydda människors hälsa och miljön.

3.

Miljönämnden ställer sig frågande till möjligheten att reglera trafikfrågor i den
fysiska planeringen.

___
Beslutet skickas till
Miljödepartementet, regeringskansliet
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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§ 83

Diarienummer: MN 2022-1879

Mantorp Park - Verksamheten 2023
Bakgrund
År 1994 beslutade miljönämnden om råd för Mantorp Park Motorbana AB. Motorbanan
har frivilligt ansökt om tillstånd för verksamheten. Närboende har överklagat tillståndet
från Länsstyrelsen samt tillståndet från Mark- och miljödomstolen, med yrkande om att
tillståndet ska upphävas, alternativt återförvisas. Mark- och miljööverdomstolen har
meddelat prövningstillstånd.

Sammanfattning
Mantorp Park Motorbana AB vill bedriva verksamheten enligt de villkoren i tillstånd 5513837-17 till dess att Mark- och miljööverdomstolen fattar nytt beslut kring överklagan och
tillstånd.
Det överklagade tillståndet bör tillfälligt kunna ersätta råden från år 1994 då tillståndet
omfattar årets alla dagar och reglerar verksamheten på ett tydligare sätt.

Beslutsunderlag
Information verksamhet 2023, Mantorp Park MN 2022-1879
Dom M 5768-19
Tillstånd 551-3837-17

Beslut
1.

Miljönämnden har tagit emot informationen från Mantorp Park Motorbana AB
och godtar att verksamheten bedrivs enligt det överklagade tillståndet tills vidare.

___
Beslutet skickas till
Mantorp Park Motorbana AB; fredrik.sjoqvist@mantorppark.com
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Diarienummer: MN 2022-1

Ekonomisk uppföljning 2022
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp Andersson redogör för nämndens ekonomiska utfall per den 30
september 2022.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning september 2022

Beslut
1.

Miljönämnden godkänner redovisningen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 85

Diarienummer: MN 2022-2

Delegationsbeslut 2022
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5 – 7, kan en del beslut delegeras till anställd
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37§ samt
39§.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning
För miljönämnden redovisas beslut som fattats på delegation inom följande områden;
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt lag om tobak och liknande produkter.
Redovisningen avser perioden 2022-09-09 – 2022-10-12.

Beslutsunderlag
Förteckning - Delegationsbeslut, 2022-09-09 – 2022-10-11

Beslut
1.

Miljönämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 86

Diarienummer: MN 2022-3

Beslut från andra myndigheter 2022
Bakgrund
Beslut från andra myndigheter, samt inkomna skrivelser, som är av betydelse för
miljönämnden, redovisas vid sammanträden.

Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp Andersson redovisar beslut från andra myndigheter för
miljönämnden.

Beslutsunderlag
Förteckning- Beslut från andra myndigheter, 2022-09-09 – 2022-10-22

Beslut
1.

Miljönämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Diarienummer: MN 2020-118

Information från möten och kurser 2022
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2018-08-28, ska nämnden
besluta om deltagande i kurser och konferenser. Nämnden ska även fatta beslut om rätt att
sätta upp tid för övriga uppdrag.

Sammanfattning
Presidiet, Ellinor Karlsson och Monica Karlsson, samt miljöchef Jenny Asp Andersson
deltog vid budgetberedningen den 20 september 2022. Vid dagen sammanträde
informerades övriga ledamöter i miljönämnden.
Presidiet var inbjudet till träff med revisionen den 10 oktober 2022 avseende den
övergripande styrningen samt uppföljning och kontroll av nämndens verksamhet och
ekonomi. Vid dagens sammanträde fick övriga ledamöter i miljönämnden ta del av
informationen.

Beslutsunderlag
PowerPoint om Vision 2045 och ny styrmodell

Beslut
1.

Miljönämnden tar del av informationen.

2.

Miljönämnden beslutar att målsättning av styrtal för nöjd kundindex inom
livsmedel höjs till 79 medans nöjd kundindex inom miljöskydd bibehålls till 76.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Diarienummer: MN 2022-171

Omvärldsbevakning och information från miljökontoret 2022
Bakgrund
Miljönämnden har en stående punkt på dagordningen där information från miljökontoret
samt omvärldsbevakning presenteras.

Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp Andersson informerar miljönämnden om följande:
-

Inkomna överklagningsärende.

-

Rekrytering av vikarie/förstärkning inom enskilda avlopp.

Beslutsunderlag
Överklagan, 2022-1057
Överklagan, 2022-1292

Beslut
1.

Miljönämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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