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Jenny Gyllensvaan §§ 127-143
Frida Nilsson § 129

Utses att justera

Anneli Sjöstrand, C

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2015-12-22, kl. 11:00
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§ 127
Ändring av föredragningslistan
Miljönämnden beslutar
att tillföra ett extra ärende till föredragningslistan, dnr 2014:0756, Attesträtt
för miljönämnden, Boxholms kommun.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 128

Dnr 2015:1801

Samråd av detaljplan för Blåvik 2:1 m fl, Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson (M): Miljönämnden föreslås besluta att inte lämna några
synpunkter.
Förslaget motiveras på följande sätt:
1. För utökad byggyta per fastighet finns i dag fungerande vatten och
avlopp som är tillräckligt bra för de få år som kvarstår innan
kommunen slutligt löst vatten och avloppsfrågan i området.
2. För de fåtal nya tomter som föreslås enligt planen finns i planen
villkor för vatten och avlopp, som är tillräckligt långtgående för att
möjliggöra nybyggnation om dess villkor uppfylls.
3. Att stoppa planen tills kommunalt vatten och avlopp inrättats i
området är utan tvekan förenat med stora ekonomiska konsekvenser
för enskilda men framför allt för Boxholms kommun som för
närvarande befinner sig i början på en mycket expansiv fas. Dessa
kostnader står inte i någon som helst rimlig proportion till de mycket
marginella och kortsiktiga miljövinster som skulle uppnås om
planen stoppades.
I detta yrkande instämmer Stig Adolfsson (S).
Beslutsunderlag
Förslag 1, miljökontorets yttrande, dnr 2015:1801-5.
Förslag 2, Stefan Anderssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner
att miljönämnden bifaller förslag 2.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan för
Blåvik 2:1 m fl i samband med samråd av planförslaget.
Syftet
Syftet med att ändra detaljplanen är att utöka byggrätten, utreda möjligheten
att i mindre utsträckning möjliggöra en utökning av fastigheter och även
avstyckning av nya fastigheter för bostadsändamål.
Justerandes sign
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Forts § 128
Översiktsplan
I gällande översiktsplan beskrivs att en omvandling med etablering av
bostadsbebyggelse och utveckling av permanentbosättning och
fritidsområden nära sjön Sommen förutsätter en för framtiden hållbar VAlösning.
Behovsbedömning
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska en
behovsbedömning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas
medföra betydande miljöpåverkan. Planförslagets behovsbedömning
grundas på att fördjupning av VA-plan pågår och att beslut om kommunalt
verksamhetsområde för VA ska tas under år 2016.
Teknisk försörjning
I dagsläget finns inget kommunalt vatten- och avlopp eller kommunalt
verksamhetsområde inom planområdet.
I VA-planen från 2012 är kommunens bedömning att en gemensam lösning
bör ordnas för Blåvik-Kopparhult-Hårdaholmen och Liljeholmen.
I området finns en gemensamhetsanläggning till vilken i dagsläget 82
fastigheter är anslutna. Anläggningen är i privat regi och anlades 2007.
Boxholms kommun står idag för drift och underhåll av anläggningen.
Avloppsreningsverket är ett Emendoverk dimensionerat för 350 pe. De
enskilda anläggningar som inte är anslutna till gemensamhetsanläggningen
inventerades 1991 och majoriteten av dem uppfyller förmodligen inte
dagens krav på rening. Inom planområdet finns två större dricksvattentäkter.
Vid ett eventuellt antagande av detaljplanen innan beslut om
verksamhetsområde för VA har tagits kommer miljönämndens VA-policy
för Boxholms kommun att gälla för planområdet. Därmed kan befintliga
fastigheter som redan är anslutna till det privata reningsverket eller som har
godkända avloppslösningar åtnjuta den i detaljplanen föreslagna utökade
byggrätten innan kommunalt verksamhetsområde för VA är upprättat och
beslutat. För de nytillkommande fastigheter eller för de fastigheter där
befintlig avloppanläggning saknas eller ej är godkänd ska bygglovsansökan
hanteras utifrån ovan nämnda policy. Sökanden ska tydligt informeras om
de extra kostnader som föreligger vid ett anläggande innan
verksamhetsområde för VA är fastslaget.
Genomförandefrågor
Kommunalt beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp måste
upprättas och beslutas för att detaljplanens intentioner ska kunna
genomföras.
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Forts § 128
Skäl för beslut
Samtliga beskrivningar under rubriken ”Beskrivning av ärendet” ovan är
direkt hämtade ur planbeskrivningen. Planbeskrivningen ger således en
tydlig bild kring problematiken kring avloppsfrågan.
Samma tydlighet framgår dock inte när det gäller frågan om dricksvatten, en
ökad byggrätt och ökad bostadsstandard ökar sannolikheten kraven på
tillgång till rent dricksvatten i tillräcklig mängd. Frågan kring vatten och
avlopp bör lösas parallellt, så att avloppslösningar inte inverkar menligt på
tillgången på dricksvatten eller vattenkvaliteten.
Enligt VA-planen finns 166 fastigheter i Blåvik vilket innebär att ca 80
fastigheter inte är anslutna till det gemensamma avloppsreningsverket.
Gemensamhetsanläggningen är dimensionerad för 350 personalekvivalenter
och klarar troligen inte anslutning av ytterligare 80 fastigheter. Ökar
permanentboende och som följd enskilda avlopp ökar även belastningen på
Sommen, grundvatten och ev. försvårande för närboende att anlägga avlopp.
Enligt VA-planen (sid 21) är Blåvik ett av de områden som bedömts ha
prioritet ett för kommunalt VA-område och man planerade att genomföra en
förstudie 2013 för vilken lösning som är mest ekonomisk och miljömässigt
mest hållbar och sedan ta beslut i vilken ordning man ska ta områdena. I
VA-planen och VA-policyn står också att i områden som inväntar
anslutning till kommunalt VA skall inga nya enskilda lösningar anläggas,
som riskerar att på något sätt hindra framtida försök att gemensamt lösa
vatten och avlopp i området på ett långsiktigt hållbart sätt.
Grundförutsättningen för att anta en detaljplan som medger
permanentboende och de bekvämligheter som följer med det borde vara att
vatten- och avloppsfrågan är löst innan den kan antas. Framför allt när det
som i detta fall gäller sjönära boende. Fördjupningen av VA-planen är i
dagsläget, vad miljökontoret vet, inte påbörjad och således långt ifrån klar.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, byggnadsnämnden
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§ 129

Dnr 2015:1940

Förslag till ändring av föreskrifter samt utökning av Tåkerns
naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för naturreservatet,
Mjölby kommun
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka länsstyrelsens förslag till nya
gränser, nytt beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat.
Skäl för beslut
Tåkern med sina strandängar och vassområden samt mycket rika fågelliv,
utgör en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Med sin rika
och mångformiga natur och sin stora betydelse som rast- och häckningsplats
för våtmarksfåglar är den av riksintresse för naturvården. Området är även
utpekat som ett Ramsarområde, vilket är internationellt värdefulla områden
med våtmarker och vattenmiljöer som Sverige åtagit sig att bevara. Tåkern
ingår även i det europeiska nätverket Natura 2000.
Sedan reservatet inrättades har kunskapen om Tåkerns mycket höga
naturvärden i både land- och vattenmiljöer ökat. Tåkern har dessutom
upptagits i det europeiska nätverket Natura 2000. Den nya kunskapen och
förutsättningarna kräver att reservatets syfte, föreskrifter och skötselplan
moderniseras. Förslaget innebär även justeringar i reservatsgränserna, men
inom Mjölby kommun har inga förändringar skett.
Tåkern är även värdefullt för friluftslivet, inte minst för fågelskådning.
Fågeltorn, markerade leder över strandängarna och framförallt Naturum
Tåkern bidrar till att göra området till ett attraktivt utflyktsmål för många
grupper. Reservatsföreskrifterna medför vissa negativa konsekvenser för
den allemansrättsliga tillgängligheten inom området, eftersom besöksförbud
råder i stora delar av reservatet under fåglarnas häckningsperiod.
Tillträdesförbudet krävs dock för att trygga syftet med reservatet, samt
bidrar i förlängningen även till att bibehålla ett rikt friluftsliv.
Efter att ha tagit del av länsstyrelsens förslag anser miljökontoret att
förslagen är relevanta och nödvändiga för att bevara och utveckla de höga
natur- och friluftsvärden som är knutna till Tåkern.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har ombett miljönämnden att inkomma med synpunkter
över länsstyrelsens förslag till nytt beslut, nya föreskrifter, nya gränser samt
ny skötselplan för Tåkerns naturreservat.
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Forts § 129
Naturreservatet berör kommunerna Mjölby, Vadstena och Ödeshög.
Miljönämnden yttrar sig främst över området som ligger inom Mjölby
kommun.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 130

Dnr 2015:0062

Uppföljning av miljönämndens beslut om helgprogram för säsongen
2015, Mantorp Park Motorbana AB, Uljeberg 7:4, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Uljeberg 7:4
Mantorp Park Motorbana AB
5566685425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Miljönämnden beslutar
att Mantorp Park Motorbana AB har fullgjort miljönämndens föreläggande
i beslut § 18/2015.
Tillämpliga bestämmelser
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 åtgärdarena och kostnaden för att utföra
densamma.
Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant lagstiftning
följs.
Beskrivning av ärendet
Mantorp Park Motorbana AB är en anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet. 1994-08-18 § 95 beslutade miljönämnden om råd för
verksamheten med syftet att minimera störningarna för omkringboende och
miljön i övrigt.
Miljönämnden förelade i beslut § 18/2015 Mantorp Park Motorbana AB att
snarast:
 utreda och presentera förslag på riktvärde för buller från
motorverksamhet som maximal ljudnivå hos närboende för
evenemangen som planerats in nattetid, klockan 22-07, 28 och 29
mars samt 24 och 25 oktober. Syftet med riktvärdena ska vara att
minimera störningarna för närboende. Utredningen bör även omfatta
förslag på åtgärder och uppföljning av de föreslagna riktvärdena.
 utreda och presentera förslag på tider och riktvärde för buller från
motorverksamhet som maximala ljudnivåer hos närboende för
evenemang på vardagar som bedöms medföra buller över
riktvärdena på följande vardagar: torsdag 14 maj och fredag 25
september.
Justerandes sign
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Forts § 130
Syftet med riktvärdena ska vara att minimera störningarna för
närboende. Utredningen bör även omfatta förslag på åtgärder och
uppföljning av de föreslagna riktvärdena.
Överklagande
Miljönämndens beslut § 18/2015 har överklagats av närboende.
Överklagandet hanteras av länsstyrelsen.
Evenemang nattetid
Mantorp Park Motorbana AB har redovisat ljudnivåer från långloppet i mars
i handling med diarienummer 2015:0062-20. Mantorp Park Motorbana AB
har i ovan nämnda handling samt i handling med diarienummer 2015:006223 presenterat följande förslag på riktvärden:
LAFmax nivåer vid banan
vid bostad i snitt
80 – 85 dBA
50 – 55 dBA
Evenemang dagtid med buller över riktvärdena
Mantorp Park Motorbana har presenterat uppmätta ljudnivåer hos
närboende för evenemang på vardagen den 25 september.
Mantorp Park Motorbana AB har även presenterat ljudmätningar från banan
den 14 maj, 14 maj var Kristi Himmelsfärds dag och således inte en vardag.
Skäl för beslut
Miljökontoret gör bedömningen att Mantorp Park Motorbana AB:s gjort
nödvändiga utredningar för att ta fram förslag på riktvärden för nattliga
evenemang.
Mantorp Park Motorbana AB har även presenterat ljudmätningar från banan
för vardagen 25 september.
Underlaget kommer att kunna ligga till grund för miljönämndens
kommande beslut om nattliga evenemang.
Miljökontoret bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2
kap 7 § miljöbalken.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).
___
Protokollsutdrag till:
Mantorp Park Motorbana AB
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§ 131

Dnr 2015:0197

Uppföljning av miljönämndens beslut om åtgärder kring
arrangemanget Gatebil, Mantorp Park Motorbana AB, Uljeberg 7:4,
Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Uljeberg 7:4
Mantorp Park Motorbana AB
5566685425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Miljönämnden beslutar
att Mantorp Park Motorbana AB har fullgjort miljönämndens föreläggande
i beslut § 20/2015.
Tillämpliga bestämmelser
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 åtgärdarena och kostnaden för att utföra
densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant
lagstiftning följs.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut 2014
I samband med att Mantorp Park Motorbana AB genomförde evenemanget
Gatebil 2014 mottog miljökontoret en rad klagomål. I delegationsbeslut
med diarienummer 2014:1140-13 förelades Mantorp Park Motorbana AB
bland annat att redovisa förslag på riktvärden (maximala ljudnivåer) för
motorverksamheten Gatebil samt redovisa förslag på vid vilka datum och
tider som dessa riktvärden ska tillämpas.
Föreläggande från miljönämnden
Miljönämnden accepterade i beslut § 20/2015 kompletteringar från Mantorp
Park Motorbana AB angående evenemanget Gatebil säsongen 2015.
Nämnden beslutade samtidigt att förelägga Mantorp Park Motorbana AB
om att motorverksamheten ska genomföras i överensstämmelse med
inlämnade uppgifter eller vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig.
Mantorp Park Motorbana AB ska mäta och dokumentera buller vid
evenemanget. Dokumentationen för juni ska redovisas för miljönämnden
den 10 augusti 2015 och för september senast den 20 oktober.
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Forts § 131
Överklagande
Miljönämndens beslut överklagades av närboende. Överklagandet hanteras
av länsstyrelsen.
Rapportering från Mantorp Park Motorbana AB
Mantorp Park Motorbana AB har skickat in rapport från ljudmätningar från
Gatebil i juni respektive september i dokument med diarienummer
2015:0197-15 respektive 2015:0197-20.
Skäl för beslut
Miljökontoret gör bedömningen att Mantorp Park Motorbana AB har
presenterat ljudfiler och uppföljning av evenemanget Gatebil för år 2015.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).
___
Protokollsutdrag till:
Mantorp Park Motorbana AB
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§ 132

Dnr 2015:1995

Medborgarförslag om bullerskydd i Mantorp, Mjölby kommun
Miljönämnden beslutar
att överlämna medborgarförslaget till Trafikverket för fortsatt utredning och
handläggning.
Beskrivning av ärendet
Den 13 oktober 2015 mottog kommunstyrelsens förvaltning i Mjölby ett
medborgarförslag om uppförande av bullerskydd vid järnvägen i Mantorp.
Den 17 november 2015 beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska beredas
och beslutas av miljönämnden.
Skäl för beslut
Buller kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. För
att avgöra huruvida bullret utgör en olägenhet eller inte används olika
riktvärden. Vid bedömning av huruvida buller från järnvägstrafik utgör
olägenheter vid befintliga bostäder används riktvärden i
infrastrukturproposition 1996/97:53. Enligt miljöbalken ska den som
orsakar störningar som kan leda till olägenheter utreda störningar och vidta
skyddsåtgärder. I det aktuella fallet är det Trafikverket som ansvarar för att
utreda störningarna och vidta åtgärder om störningarna skulle visa sig
orsaka olägenheter för människors hälsa. Ärendet bör därav överlämnas till
Trafikverket. Om förslagslämnaren inte är nöjd med Trafikverkets utredning
eller åtgärder har förslagslämnaren möjlighet att inkomma med ett klagomål
till miljökontoret. Miljökontoret kommer då att utreda huruvida åtgärdskrav
kan riktas mot Trafikverket.
___
Protokollsutdrag till:
Trafikverket
Mjölby kommun, kommunfullmäktige
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§ 133

Dnr 2015:1891

Miljönämndens sammanträdestider 2016
Miljönämnden beslutar
att nämndens sammanträden under 2016 ska äga rum nedanstående datum
klockan 13.00
21 januari
18 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
18 augusti
15 september
20 oktober
17 november
15 december
Sammanträdena i februari, april, september och november förläggs till
Boxholm, de övriga i Mjölby.
Ärendeberedning sker i regel klockan 09.00 onsdagar veckan före
sammanträdet om inget annat överenskommes.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 134
Information om Verksamhetsplan för miljönämnden 2016-2018
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om miljökontorets arbete med
att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för miljönämndens verksamhet
för perioden 2016-2018.
___

§ 135
Information om utredning angående alternativa avgiftssystem
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om miljökontorets pågående
arbete med att utreda alternativa avgiftssystem.
___
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§ 136

Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-11 redovisas
för nämnden.
___

§ 137

Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-11
redovisas för nämnden.
___

§ 138

Dnr 2015:0409

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning 2015-11-30.
___
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§ 139

Dnr 2014:0756

Attesträtt för miljönämnden, Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att godkänna attesträtt för Göran Lundström och Fredrik Svaton enligt
inkommen lista med dnr 2014:0756-6.
___
Protokollsutdrag till:
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 140
Information från möten och kurser
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om ett möte med
Mantorp Park Motorbana AB som ägde rum den 2 december 2015. Vid mötet
deltog representanter från Mantorp Park Motorbana AB, kommunchef Dag
Segrell, miljöchef Jenny Asp-Andersson samt miljönämndens ordförande
Ellinor Karlsson (S).
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om en
kommunfullmäktigemiddag i Boxholms kommun som ägde rum den 14
december 2015. Från miljönämnden närvarade Ellinor Karlsson (S).
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om ett möte i
projektet Förenkla helt enkelt som ägde rum den 15 december 2015. Vid mötet
deltog miljöchef Jenny Asp-Andersson samt ledamöterna Ellinor Karlsson (S)
och Elin Ross (M).
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om ett möte med
KS Framtid i Mjölby kommun som ägde rum den 16 december 2015. Vid
mötet deltog miljöchef Jenny Asp-Andersson samt ledamöterna Ellinor
Karlsson (S) och Elin Ross (M).
___
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§ 141
Deltagande vid möten och kurser
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om en
kommande revison av miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken. Revisionen
kommer att genomföras av Länsstyrelsen Östergötland den 18 december
2015.
___

§ 142
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om aktuella
tidningsartiklar och inslag i media som berör miljönämndens
verksamhetsområden samt om miljökontorets pågående arbete och aktuella
händelser.
___

§ 143
Övriga frågor
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att miljönämndens beslut
med dnr 2015:1668-3 har överklagats.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om
personalförändringar och pågående rekryteringar på miljökontoret.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att hon kommer att närvara
vid byggnadsnämnden i Boxholms kommuns nästa ärendeberedning med
anledning av miljönämndens beslut §126/2015.
___
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