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Dnr 2017:668

Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Bo 1:8,
Mjölby kommun
Kommun:
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Mjölby kommun
Bo 1:8
Per-Fredrik Petré
5569885675
Boo Eko AB
Lantbruk

Bakgrund
Boo Eko AB har till Länsstyrelsen Östergötland lämnat in en ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet i form av animalieproduktion på
fastigheten Bo 1:8 vid Drustorp. Ansökan avser utökning av befintlig
verksamhet med plats för 90 000 konventionella slaktkycklingar. Ansökan
omfattar inte växtodling. All stallgödsel ska förmedlas till externa
växtodlingsföretag. Miljönämnden har fått ärendet på remiss för yttrande.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland har med anleding av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet i form av animalieproduktion på fastigheten Bo 1:8
gett miljönämnden möjlighet att lämna yttrande över ansökan. Remissen
avser om utökning av befintlig verksamhet är godtagbar.
Beslutsunderlag
 Meddelande till följd av samråd, dnr 2017:0688-4.
 Kompletteringsremiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, dnr 2017:0688-7.
 Svar på kompletteringsremiss, dnr 2017:0688-8.
 Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, dnr 2017:0688-9.
 Föreläggande (2) om kompletteringar av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, dnr 2017:0688-10.
 Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, dnr
2017:0688-11.
Skäl för beslut
Den befintliga verksamheten startades år 2016 och hanterades som ett
anmälningsärende med 175 djurenheter av ekologiska slaktkycklingar. På
grund av svag efterfrågan av ekologisk slaktkyckling har verksamheten
därefter ändrat produktion till uppfödning av konventionella
slaktkycklingar.
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Forts § 35
Verksamheten ligger inom ett aktivt lantbruksområde och där djurhållning
förekommer. Miljönämnden har tidigare hanterat klagomål på transport och
lagring av gödsel i området.
Som framgår av beslutsunderlagen ovan har ansökan om tillstånd
kompletterats vid flera tillfällen, vilket medfört viss osäkerhet kring vilken
uppgift som är den gällande.
Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningen och ska uppfylla
fastställda BAT-slutsatser (bästa tillgängliga teknik) för intensiv uppfödning
av fjäderfä eller gris enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU. Enligt BAT-slutsatserna ska lagring av stallgödsel ske utifrån
bästa tillgängliga teknik.
När det gäller bedömning av gödselhantering utifrån djurskydd- och
smittsynpunkt besitter inte miljönämnden nödvändig kompetens.
De befintliga stallarna och lagringsutrymmet för stallgödseln är belägna i
närhet till Hargsjön. Sjöns övergödningsproblematik ligger till följd av hög
tillförsel av näringsämnen under ett par hundra år. Hargsjön genomgick sin
första sänkning på 1860-talet och sedan dess har mänsklig aktivitet spätt på
näringsbelastningen på olika sätt. Det är en process som har pågått under
lång tid och det finns inte en enskild händelse eller ensam källa som bär
skulden till hela situationen. De insatser som hittills har gjorts för att minska
näringstillförseln har varit viktiga bidrag till att försöka bromsa och vända
trenden, även om ingen stor förbättring kan ses i vattenkvaliteten idag.
Vid beaktning av ovanstående synpunkter anser miljökontoret att
tillståndsbeslutet bör innehålla tydliga villkor för hantering, lagring och
transport av gödsel för att undvika att negativ påverkan på människans hälsa
och miljön uppstår. Det bör även tydligt framgå i tillståndsbeslutet vilka
krav som ställs på verksamheten vad gäller utformning av lagringsutrymme
utifrån BAT-slutsatserna.
Miljökontoret bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2
kap 7 § miljöbalken.
Beslut
Miljönämnden beslutar att inte ha några erinringar mot att Länsstyrelsen
Östergötland beviljar tillstånd för sökt verksamhet under förutsättning att
hantering, lagring och transport av gödsel regleras i tydliga och
kontrollerbara villkor.
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Forts § 35
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).
Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 7 § om att
beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid en jämförelse
mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant
lagstiftning följs.
___
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

§ 36

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-19

6 (22)

Dnr 2018:137

Ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen samt
miljökonsekvensbeskrivning för området Norra Kärr K nr 1,
Jönköpings län
Länsstyrelsens diarienummer: 543-2029-2018
Bakgrund
Genom kungörelse i bland annat tidningar den 9 mars 2018 finns möjlighet
att lämna yttrande avseende ansökan om bearbetningskoncession enligt
minerallagen samt eventuella erinringar mot miljökonsekvensbeskrivningen
avseende Leading Edge Materials (f.d. Tasman Metals AB) i området Norra
Kärr. Yttrande avseende ansökan om bearbetningskoncession ska ske till
Bergstaten och vad gäller miljökonsekvensbeskrivningen ska yttrande
lämnas till Länsstyrelsen i Jönköping.
Miljönämnden avser att yttra sig avseende miljökonsekvens-beskrivningen.
Svarstiden för yttrande till Länsstyrelsen i Jönköping är förlängd till den 15
maj 2018.
Sammanfattning
I handlingarna redovisas bland annat beskrivning av driftsanläggningar och
lokalisering. De anläggningar/processer som kan medföra påverkan inom
Boxholm och Mjölby kommun är främst:
 Gråbergsupplag för deponering av uppkommet gråberg. Avrinningen
från upplaget planeras att samlas upp i anlagda diken och avledas
österut till en dagvattendamm som står i förbindelse med
klarningsmagasinet vid sandmagasinet. En annan möjlighet som anges
är att leda avrinningen från gråbergsupplaget till Vättern som
slutrecipient.
 Sandmagasinet med tillhörande klarningsdammar. Avfallssand från
anrikningen kommer att pumpas till ett sandmagasin. Magasinet
kommer att omges av uppsamlingsdiken och vatten från magasinet
planeras att avledas söderut via Adelövån och vidare till Svartån.
I handlingarna avseende komplettering av miljökonsekvensbeskrivning
anges beräknade halter av metaller vid sjön Noens utlopp samt halter vid
Svartåmynningens utlopp till sjön Roxen.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag i detta ärende har hämtats från Bergstatens hemsida
avseende denna kungörelse. De handlingar som har hämtats är:
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Forts § 36
-

Ansökan Norra Kärr K1
Karta till ansökan
Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan
Komplettering till miljökonsekvensbeskrivning

Skäl för beslut
Mjölby kommuns råvatten till dricksvattenförsörjningen tas från Svartån.
Boxholms tätort får dricksvatten från Tranås kommun där dricksvatten tas
från sjön Sommen. Det är viktigt att vattenkvaliteten inte påverkas negativt
av en eventuell gruva i Norra Kärr, med hänsyn till att Svartån och sjön
Sommen används som dricksvattentäkt. Uttag av vatten från Svartån och
Sommen nyttjas även av andra, exempelvis lantbruksanläggningar.
Miljökvalitetsnormen enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige)
skattas Svartån (ID WA11003561) vid Mjölby kommun ha måttlig till god
ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för
kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Sommen med Svartån ned till Boxholm ingår i Naturvårdsverkets
förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554)
om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. Miljökvalitetsormen
enligt VISS klassas Västra-Sommen (ID WA68009474) ha en måttlig till
god ekologisk status och att god ekologisk status ska eftersträvas. Det
samma gäller även vad gäller kemisk status att god kemisk ytvattenstatus
ska eftersträvas med undantag av kvicksilver och kvicksilverföreningar
samt bromerad difenyleter.
I underlaget saknas uppgift om hur vattenkvaliteten i sjön Sommen och
Svartån eventuellt kommer att påverkas vad gäller utsläpp av lakvatten från
sandmagasinet och gråbergsupplaget. Det är av stor vikt att vattenkvaliteten
inte försämras i sjön Sommen och Svartån.
Beslut
Miljönämnden beslutar att som yttrande gällande miljökonsekvensbeskrivningen erinra om att uttag av råvatten till dricksvatten tas från
Svartån till Mjölby kommun samt att Boxholms kommun får dricksvatten
från Tranås kommun vars dricksvatten tas från sjön Sommen.
Uppgifter saknas om hur vattenkvaliteten i Svartån och sjön Sommen
påverkas om lakvatten från gruvans sandmagasin och eventuellt även
gråbergsupplaget släpps mot Adelövån och vidare i vattensystemet till
Svartån.
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Forts § 36
Miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med ytterligare utredning
och bedömning av hur vattenkvaliteten kommer att påverkas av utsläppen
av lakvatten från sandmagasinet och gråbergsupplaget vid eventuell
gruvbrytning. Detta med hänsyn till att sjön Sommen och Svartån används
som dricksvattentäkt till Mjölby och Boxholms kommuner. Det är av stor
vikt att vattenkvaliteten inte försämras i Svartån eller i sjön Sommen.
___
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping
jonkoping@lansstyrelsen.se
Boxholms kommun, Kommunstyrelsen
Mjölby kommun, Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr 2018:324

Samråd om detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4:4, Mjölby
kommun
Bakgrund
Förslag till detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4 i Mantorp är föremål för
samråd, miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Sammanfattning
Detaljplanen omfattar den nordligaste delen av Östra Olofstorp. Den
innebär att ett markområde som tidigare planlagts för verksamheter vid
Riksvägen i östra delen av Mantorp istället planläggs för bostadsändamål
för småhus och mindre flerbostadshus. Totalt bedöms ca 70 bostäder
rymmas i planområdet, varav knappt 20 i mindre flerbostadshus.
Beslutsunderlag
Samrådshandling, diarienummer 2018:324-1
Skäl för beslut
Behovsbedömning
För att utreda och ta ställning till om en detaljplan kan antas påverka miljön
så pass mycket att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska
tas fram (enligt PBL 4 kap 34 §) ska en behovsbedömning göras.
Av slutsats och motiverat ställningstagande till behovsbedömningen
framgår att planområdet påverkas av trafikbuller från Riksvägen samt buller
från Mantorptravet och Mantorp Park. Bullernivåerna bedöms inte vara så
höga att bostadsbebyggelse inte är lämpligt, men en trafikbullerutredning
behöver göras för att klarlägga vilka åtgärder som behövs. Genom reglering
av bostädernas placering och utformning kommer bullerkraven klaras.
Mantorptravet som ligger i anslutning till planområdet bedriver omfattande
hästhållning. Mot bakgrund av var stall, gödselhantering och hagar för de
permanenta hästarna finns samt förhärskande vindriktningar, bedöms det
inte finnas några hinder för att planlägga för bostäder inom planområdet. En
närmare analys och redovisning av förhållandena behöver dock göras för att
säkerställa att bedömningen är korrekt.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella
detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Det är dock oklart om en begränsad beskrivning och bedömning av planens
inverkan på miljön är utförd för:
- Buller från trafik, Mantorptravet och Mantorp park
- Närhet till djurhållning vid Mantorptravet
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Forts § 37
Naturvård
Större delen av planområdet består av tidigare jordbruksmark. En knapp
tredjedel av planområdet, längst i söder, består av ett lövskogsparti. Detta
gränsar i sin tur till ett område som i kommunens naturvårdsprogram
bedömts vara av kommunalt intresse. Värdet i den del som ansluter till
planområdet består i första hand av att det utgör del av ett
närrekreationsområde.
Buller
Detaljplanen ska säkerställa en god bullersituation vid de planerade
bostäderna. Planområdet är påverkat av trafikbuller från Riksvägen.
Bebyggelsen är därför undandragen en bit från vägen. Genomförda
bullerberäkningar visar att bullernivåerna överstiger 55 dBA ekv. vid fasad
vid de bostäder som ligger närmast Riksvägen om ingen bullervall/skärm
anläggs. Genom att placera husen med långsidorna mot Riksvägen skapas
en god avskärmande verkan som gör det möjligt att skapa uteplatser med
god ljudkvalitet på baksidan av husen. På vissa platser bör detta dock
kompletteras med lokala skärmar vid uteplatser.
För att säkerställa att bullersituationen kan hanteras, har bestämmelse
införts om att minst hälften av bostadsrummen ska ha fönster mot
ljuddämpad sida samt att uteplats ska anordnas på ljuddämpad sida (högst
50 dBA ekv.) i den del av planområdet där ekvivalentnivåerna överskrider
55 dBA. Denna nivå är lägre än gällande riktvärden.
Ambitionen att hålla en lägre bullernivå än gällande riktvärden är bra ur
folkhälsosynpunkt, även ekvivalenta bullernivåer på 55 dBA upplevs av en
del av befolkningen som störande. Det bör dock klart framgå av planen att
eventuella krav på åtgärder och kostnader för att uppnå lägre bullernivå än
gällande riktvärde faller på kommunen.
Buller från Mantorp Park
I samband med evenemang på Mantorp Park uppstår höga bullernivåer i
Mantorp. En bullerkartläggning genomfördes för hela kommunen 2004. Av
den framgår att maxbullernivåerna från Mantorp Park bedöms vara relativt
låga vid planområdet. För närvarande pågår en förnyad tillståndsprövning
för Mantorp Park. I underlaget har nya bullerberäkningar gjorts och
redovisningar görs för bullernivåerna vid de mest utsatta fastigheterna.
Planområdet ligger betydligt bättre till än dessa. Det gör att kommunens
bedömning är att de nya bostäderna inte kommer påverka förutsättningarna
för att bedriva verksamheten på motorbanan. Däremot kommer man i
planområdet höra buller från anläggningen när det pågår evenemang där.
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Forts § 37
Mantorptravet
Väster och norr om planområdet ligger Mantorptravet. Vid anläggningen
finns hästhållning dels stadigvarande, dels tillfällig i samband med olika
evenemang på travbanan. Den stadigvarande hästhållningen omfattar ca 100
hästar. Därutöver finns stallplatser för upp till 140 gästande hästar.
Stallen för de permanenta hästarna är utspridda på området.
Det närmaste stallet rymmer 30 hästar och ligger 130 m norr
respektive 180 m väster om närmast föreslagna bostadstomt.
Gödselplattan ligger ca 270 m från närmaste nya bostadstomt
Kommunens riktlinjer är att hålla minst 200 – 500 m mellan
stall/gödselhantering och bostäder respektive 100 – 200 m till hage för
anläggningar med 30 – 100 hästar. En rimlig bedömning sett i ljuset av
såväl rättsfall som forskning är att man ur ett allergiriskperspektiv bör
undvika bostäder inom 50 m från där hästar vistas stadigvarande. Med
anledning av förhållandena på platsen görs bedömningen att travet inte
innebär några risker för olägenheter för boende i detaljplaneområdet.
Vid travanläggningen finns också ett antal strålkastare. Stark belysning kan
beroende på hur lamporna är riktade ge upphov till störningar vid bostäder.
Inför granskningsskedet bör en analys göras av risken för störningar av ljus.
Sammantaget bedöms närheten till travet inte innebära sådana olägenheter
att bostäder inte kan uppföras inom planområdet.
Befintlig halmpanna
På Trojenborgs gård, 350 – 650 m öster om planområdet finns en
fastbränslepanna. Ett flertal boende i Östra Olofstorp har framfört klagomål
avseende rök från pannan. Miljönämnden har förelagt fastighetsägaren att
utreda möjligheterna att åtgärda problemen. Det nya bostadsområdet ligger
längre från pannan än de befintliga och de kommer inte öka risken för
störningar. Det bedöms därför inte att pannan utgör sådan olägenhet att
bostadsbebyggelse är olämplig i planområdet.
Beslut
Miljönämnden gör bedömningen att syftet med planförslaget som helhet, att
ett markområde som tidigare planlagts för verksamheter vid Riksvägen i
östra delen av Mantorp istället planläggs för bostadsändamål, uppfyller
kraven ur miljö- och hälsosynpunkt.
Inför granskning av planförslaget bör det klart framgå vilka
utredningsbehov som identifierats och vilka utredningar som utförts.
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Forts § 37
Miljönämnden ser det som positivt att planområdet avgränsats så att
närrekreationsområdet intill bevaras.
Planförslaget har en högre målsättning än gällande riktvärdena för
trafikbuller (55 dBA ekvivalent nivå istället för riktvärdet om 60 dBA
ekvivalent nivå). Miljönämnden förordar att kommunen anlägger en
bullervall längs Riksvägen med motiveringen att det blir en bättre ljudmiljö
i planområdet samt att man även erhåller en bättre ljudmiljö inomhus till
skillnad mot om man använder skärmar vid uteplatser.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Akten
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Dnr 2017:1535

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Mjölby och Boxholms
kommun
Bakgrund
Länsstyrelsen Östergötland genomförde den 12 december 2017 en revision
av livsmedelskontrollen i Mjölby och Boxholms miljönämnd.
Miljönämnden ges möjlighet att komma in med en åtgärdsplan som redogör
för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas
med hänsyn till avvikelserna.
Sammanfattning
I revisionsrapporten daterad den 19 december 2017 påtalar länsstyrelsen
följande avvikelser:
Brist i kompetensdokumentation noterades. Bedömningen baseras på att
kompetensförsörjningsplaner saknas.
I kontrollrapporterna som togs ut som stickprov ställdes krav på att
inkomma med dokument till kommunen ett visst datum. Detta kan uppfattas
som beslut och bör utformas som beslut med överklagandehänvisning.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport daterad 2017-12-19
Skäl för beslut
Kompetenskrav och utbildning
Brist i kompetensdokumentation noterades. Bedömningen baseras på att
kompetensförsörjningsplaner saknas.
I samband med fastställande av Mjölby kommuns
Kompetensförsörjningsstrategi år 2017-2022 beslutades att respektive
förvaltning ska genomföra en kompetenskartläggning vartannat år (senast i
november år 2018, 2020 och 2022).
Rapportering av kontrollresultat
I kontrollrapporterna som togs ut som stickprov ställdes krav på att
inkomma med dokument till kommunen ett visst datum. Detta kan uppfattas
som beslut och bör utformas som beslut med överklagandehänvisning.
I mallen för kontrollrapporten framgår följande ” Ev. information gällande
påföljder, t.ex. åtgärdsplan gällande underhållsbristerna, med rimlig
tidsangivelse bör inkomma till miljökontoret senast den (datum).
Föreläggande/förbud skickas som separat delegationsbeslut”.
I många fall har verksamhetsutövaren åtagit sig att lämna in önskade
åtgärdsplaner, en notering görs då i kontrollrapporten för att förtydliga
överenskommelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 38
Beslut
Miljökontoret avser att genomföra en kompetenskartläggning senast
november år 2018. Senast juni 2018 kommer miljökontoret att förtydliga
formuleringarna i kontrollrapporterna så att det blir tydligt att
livsmedelsförtagaren vid inspektionen frivilligt åtagits sig att komma in med
någon typ av återkoppling, dokumentation etc. Vid formella krav på
åtgärder ska alltid ett föreläggande skrivas.
___
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland, Länsveterinärenheten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden
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Mjölby kommun
Boxholms kommun
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Dnr 2017:1425

Minnesanteckningar från fokusgrupp för miljönämndens taxor,
Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
Miljönämnden beslutade § 78/2017 om att tillsätta en fokusgrupp kring
nämndens taxor.
Gruppen har träffats vid två tillfällen, en gång i februari och en gång i mars.
Sammanfattning
Fokusgruppens synpunkter sammanfattas nedan.
Beslutsunderlag
 Miljönämndens beslut 88§ /2017
 Miljönämndens beslut 78§ /2017
Minnesanteckningar
Fokusgruppen har bestått av Ellinor Karlsson (S), Stig Adolfsson (S),
Lennart Karlsson (M), Torgil Slatte (KD) och Fredrik Henrysson (M).
Följande teman har tagits upp i fokusgruppen:
1. Grundförutsättningar
2. Miljönämndens nuvarande taxor
3. Kostnadstäckningsgrader med nuvarande taxor
4. Resurser och behov
5. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
 Timtaxa
 Erfarenhetsbedömning
 Tidpunkt för debitering av fasta årliga avgifter
 Indexuppräkning av timtaxan
6. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen
- Timavgifter
- Tidpunkt för debitering av fasta årliga avgifter
- Riskklassning hälsoskydd
- Riskklassning miljöskydd
- Årlig avgift-timavgift
- Indexuppräkning av timtaxan
- Utveckling av SKL:s nuvarande taxemodell
7. Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet
Grundförutsättningar
Viktigt att debiteringarna stämmer med nedlagt arbete. Svårt för företag att
förstå syftet med årsdebitering utan kontroll/tillsyn varje år. Större gehör för
taxorna kan ge större gehör för tillsynen.
Timavgiftens storlek är av mindre betydelse.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden
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Forts § 39
Viktigt att man kommunicerar avvikelser på plats vid inspektion/kontroll, så
att det inte blir fel i inspektions-/kontrollrapporter och föreläggande vilket
kan medföra extra arbete.
Timavgiftens storlek
Timavgiften ligger i samma härad som övriga kommuner i länet.
Indexuppräkning
Bra att ha möjlighet till indexuppräkning. Hellre frekventa små höjningar än
färre revideringar med större höjningar.
Kostnadstäckning
Hur ser storleksfördelningen ut mellan tillsyn och icke tillsynsrelaterat
arbete? Viktigt att icke tillsynsrelaterat arbete inte går ut över tillsynen.
Fundera vidare över kostnadstäckning i samband med verksamhetsplanering
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen
Invänta SKL:s taxemodell för miljöbalkstillsyn.
Övrigt
Varför ligger tillsyn enligt tobakslagen på miljönämnden?
Beslut
Miljönämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden
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Dnr 2018:7

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §§ kan en del beslut delegeras till
anställd inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.
Sammanfattning
För nämnden redovisas en lista över de beslut som fattas på delegation av
anställda inom förvaltningen inom följande områden; miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden den 2 mars 2018 – den 5 april 2018, dnr 2018:7-4.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden
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Mjölby kommun
Boxholms kommun
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Dnr 2018:8

Beslut från andra myndigheter och inkomna skrivelser
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas beslut av betydelse för miljönämnden som
fattats av andra myndigheter samt skrivelser som inkommit till
miljönämnden.
Beslutsunderlag
Lista med beslut från andra myndigheter, dnr 2018:8-4.
Beslut
Redovisningen av beslut från andra myndigheter godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden
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Dnr 2018:208

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning och bokslutsprognos den 31 mars 2018.
Beslutsunderlag
 Rapport, dnr 2018:208-4
 Bokslutsprognos, dnr 2018:208-5
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson (M) yrkar att en redovisning ska ske vid miljönämndens
sammanträde i maj månad av vilka åtgärder miljökontoret kan vidta för att
få budgeten i balans samt en konsekvensbedömning av åtgärderna.
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden kan bifalla
Stefan Anderssons (M) yrkande och finner att miljönämnden bifaller
yrkandet.
Beslut
Redovisningen godkänns.
Miljönämnden beslutar att miljöchef Jenny Asp-Andersson vid nämndens
sammanträde i maj månad ska redovisa vilka åtgärder miljökontoret kan
vidta för att få en budget i balans samt en konsekvensbedömning av
åtgärderna.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Information från möten och kurser
Sammanfattning
Den 10 april 2018 deltog ordförande Ellinor Karlsson (S) och miljöchef
Jenny Asp-Andersson i Mål- och budgetberedning i Mjölby kommun.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Deltagande vid möten och kurser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16
ska nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser. Nämnden ska
även fatta beslut om rätt att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Beslutsunderlag
Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen, ärende 7, Redovisning av
budgetavvikelse från miljönämnden 2017
Beslut
Miljöchef Jenny Asp-Andersson deltar vid kommunstyrelsens sammanträde
den 25 april 2018.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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§ 45
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att nämndens beslut
§ 25/2018 har överklagats av Sydvästlänken.
Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om aktuella
tidningsartiklar och inslag i media som berör nämndens verksamhetsområde
samt om miljökontorets pågående arbete och aktuella händelser.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

