Miljönämnden

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-19

1 (10)

Plats och tid

Mjölby, kl 13:00-16.00
Plats och tid

Beslutande

Ellinor Karlsson, S
Stig Adolfsson, S
Lars-Göran Hjelm, S
Anders Wikstöm, S
Lars Adolfsson, M, ersättare för Elin Ross, M
Anneli Sjöstrand, C
Henrik Båvius, M
Stefan Andersson, M

Ersättare

Mariann Zäll, S
Monica Karlsson, S
Niilo Kulojärvi, S
Matz Bohlin, C
Torgil Slatte, Kd
Mikael Östergren, L

Övriga deltagande

Åsa Carlberg § 49
Jenny Asp-Andersson §§ 49-57
Annika
Tångring §§ 49-57
Jenny Gyllensvaan
Jenny Gyllensvaan
Anneli Sjöstrand, C

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Miljökontoret 2016-05-23, kl 13.00
paragrafer

Sekreterare

§§ 49-57

Jenny Gyllensvaan
Ordförande

Ellinor Karlsson, S
Justerande

Anneli Sjöstrand, C
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-19

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-05-24

Förvaringsplats

Miljökontoret

anslags nedtagande

för protokollet
Underskrift

...........................................................................................................................................

Jenny Gyllensvaan

2016-06-14
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§ 49
Information från Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg
Hållbarhetsstrateg Åsa Carlberg informerar om arbetet med hållbar
utveckling i Mjölby kommun.
___
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§ 50

Dnr 2016:0059

Föreläggande om åtgärder enligt miljöbalken, NN, NN, Mjölby
kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Verksamhet:

NN
NN
NN
Lantbruk

Miljönämnden beslutar
att förelägga NN, personnummer NN, om följande åtgärder:
1. Utföra markkartering av den egna åkerarealen med avseende på
fosfor, kalium och pH. Detta ska vara utfört senast 2019-06-01 och
är förenat med ett vite på 30 000 kronor om åtgärden inte utförs
inom utsatt tidsram.
2. Dokumentera spridning av kemiska bekämpningsmedel enligt
SJVFS 2015:49. Kopia på dokumentationen för utförda spridningar
under 2016 ska senast 2017-03-31 skickas till miljökontoret och är
förenat med ett vite på 2 000 kronor om åtgärden inte utförs inom
utsatt tidsram.
3. Tillse att cisternen för diesel förvaras på ett betryggande avstånd
från vägen och står plant och stabilt. Detta ska vara utfört senast
2016-08-31 och är förenat med ett vite på 10 000 kronor om
åtgärden inte utförs inom utsatt tidsram.
4. Tillse att cisternen för diesel förses med invallning eller annat
sekundärt skydd. Detta ska vara utfört senast 2018-06-01 och är
förenat med ett vite på 50 000 kronor om åtgärden inte utförs inom
utsatt tidsram.
att detta beslut ersätter tidigare meddelade föreläggande daterat 2015-0625, dnr 2015:0288 § 69.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ledamot Stig Adolfsson (S) yrkar på bifall till miljökontorets förslag till
beslut.
Ledamot Stefan Andersson (M) yrkar att åtgärd nr 4 ska strykas och att
följande text ska läggas till åtgärd nr 3: Vid flyttning av cisternen bör
cisternen förses med sekundärt skydd.
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Forts § 50
Beslutsunderlag
Förslag 1. Miljökontorets förslag till beslut med diarienummer
2016:0059-8.
Förslag 2. Stefan Anderssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Stefan Anderssons (M) yrkande mot miljökontorets
förslag till beslut och finner att miljönämnden bifaller miljökontorets
förslag.
Votering begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för miljökontorets förslag
Nej-röst för Stefan Anderssons (M) yrkande
Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för miljökontorets förslag till beslut och tre nej-röster för
Stefan Anderssons (M) yrkande beslutar miljönämnden att bifalla
miljökontorets förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta
Ellinor Karlsson (S)
X
Stig Adolfsson (S)
X
Lars-Göran Hjälm (S)
X
Anders Wikström (S)
X
Lars Adolfsson (M)
X
Anneli Sjöstrand (C)
X
Henrik Båvius (M)
X
Stefan Andersson (M)
X
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 åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant
lagstiftning följs.
Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (2015:49) om
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska
följande dokumenteras vid spridning:

Datum och tid

Plats för spridningen

Vem som utfört spridningen

Gröda

Syfte med spridningen
Justerandes sign
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Forts § 50





Preparat och dos
Fasta skyddsavstånd
Anpassade skyddsavstånd
Blommande vegetation

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsbeskrivning
NN driver en anmälningspliktig verksamhet på NN med värphöns
motsvarande 128 djurenheter samt växtodling. Verksamheten har ett
anmälningsbeslut med föreläggande från 2001-05-31.
Tidigare beslut i ärendet
En inspektion gjordes hos verksamheten 2014-06-17. Vissa brister framkom
som verksamheten förelades att åtgärda, vilket inte skedde.
Miljönämnden fattade 2015-06-25 beslut om föreläggande med vite enligt
följande:
1. Att utföra markkartering i enlighet med försiktighetsmått 11 i
miljönämndens beslut 2001-05-31, Dnr 1997.386. Denna punkt är förenad
med ett vite på 30 000 kronor om åtgärd inte utförs inom utsatt tidsram.
2. Att tillse att kalibrering av temperaturmätning i
förbränningsanläggningen utförs, i enlighet med Jordbruksverkets beslut om
godkännande av förbränningsanläggningen, daterat 2012-07-02.
Kalibreringen ska utföras av en oberoende person som har som yrke att
utföra den typen av åtgärder. Denna punkt är förenad med ett vite på 3 000
kronor om åtgärd inte utförs inom utsatt tidsram.
3. Att inkomma med utdrag ur sprutjournal för 2014 och 2015.
Dokumentationen ska minst omfatta vad som anges i 9 § i Statens
naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpnings-medel
(1997:2). Denna punkt är förenad med ett vite på 3 000 kronor om åtgärd
inte utförs inom utsatt tidsram.
4. Att inkomma med en åtgärds- och tidsplan gällande cistern
innehållande diesel.
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Forts § 50
Samtliga åtgärder skulle vara åtgärdade och skriftligt redovisade för
miljönämnden senast 2016-01-01.
Uppföljning
En uppföljande inspektion utfördes 2016-03-23. Ingen av punkterna i
miljönämndens beslut från 2015-06-25 var då åtgärdade. Dock saknas
formell delgivning och utdömande av vite kan därför inte sökas. Då datumet
för åtgärder redan har passerat, behöver ett nytt beslut fattas. Vissa
ändringar i föreläggandet behöver även utföras.
Skäl för beslut
Punkt 1. Markkartering
Enligt verksamhetens beslut daterat 2001-05-31, försiktighetsmått nr 11, ska
markkartering utföras vart tionde år med avseende på fosfor, kalium och
pH. Markkartering skedde senast på 90-talet, enligt uppgift ca år -96. Detta
är nu 20 år sedan och en ny bör därför utföras. Detta påpekades även vid
miljökontorets inspektion 2010-07-14.
Syftet med markkartering är att ge lantbrukaren ett verktyg för att
behovsanpassa gödsling och kalkning. God markkarteringssed (GMS) är ett
dokument som ett antal organisationer och företag gemensamt har utarbetat
(inklusive Jordbruksverket). Dokumentet fastställer vad som anses vara
bästa möjliga tillämpning av markkarteringen efter en avvägning mellan
vetenskaplig noggrannhet, lantbrukarnytta och miljöhänsyn. Normalt sker
markartering ca vart 10:e år. Längre intervall (11–15 år) kan vara aktuellt på
fält med
• jämna jordartsförhållanden
• inget behov av kalkning
• beräknad PK-balans en gång i växtföljden, dock minst vart 5:e år
• uppföljningskartering minst en gång i växtföljden
• ingen eller måttlig stallgödseltillförsel
Växtodling bedrivs av spannmål, oljeväxter och baljväxter på totalt 275 ha,
varav 135 ha är ägd och resterande del är korttidsarrenden. Att utföra ny
markkartering är rimligt med hänsyn till omfattningen och att det är så pass
länge sedan en utfördes.
Vid den uppföljande inspektionen diskuterades möjligheten att fördela
markkarteringen över tre år av kostnadsskäl, samt att enbart omfatta den
egna arealen och inte areal med korttidskontrakt (under fem år).
Miljökontoret bedömer det som acceptabelt.
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Forts § 50
Punkt 2. Dokumentation av spridning av kemiska bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel används i verksamheten. Vid besöket kunde
dokumentation över utförd spridning inte uppvisas. Enligt uppgift förs
journal men att den troligen kommit bort. Det saknas möjlighet för
verksamhetsutövaren att återskapa uppgifterna i efterhand. Miljökontoret
bedömer därför att föreläggandet ska gälla framåtsyftande.
Punkt 3 och 4. Dieselcistern
Inom verksamheten finns en 10 m3 dieselcistern som är placerad i direkt
anslutning till en trafikerad väg. Detta medför risk för påkörning. Cisternen
står dessutom inte stabilt då den lutar. Vidare saknar den sekundärt skydd.
Enligt uppgift finns en plan på åtgärder som sträcker sig ca tre år in i
framtiden. Vid den uppföljande inspektionen diskuterades om åtgärderna
kunde utföras i två etapper:
1.
Cisternen står kvar men förses med påkörningsskydd. Påväxten
avlägsnas och cisternen kontrolleras så att den står stabilt.
2.
Cisternen flyttas till en plats med betryggande avstånd till vägen samt
förses med invallning.
Miljökontoret bedömer dock att cisternen bör flyttas snarast. En längre
tidsperiod kan accepteras för invallning. Cisternens placering och brist på
invallning påpekades vid inspektion redan 2010-07-14. Verksamheten har
haft god tid att vidta åtgärder. Tidpunkt för invallningen bör därför sättas till
två år.
Temperaturmätning halmpanna
I tidigare vitesföreläggande fanns även en punkt som rör
kadaverförbränning. Punkten är inte helt uppfylld men verksamheten har
kommit en bit i arbetet, varför punkten lyfts ut från detta beslut och istället
flyttas till ett separat föreläggande utan vite.
Sammanfattning
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). NN har fått möjlighet
att lämna synpunkter på förslag till beslut. Några synpunkter har inte
inkommit.
___
Protokollsutdrag till:
NN (DK)
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§ 51

Dnr 2016:0024

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2016:0024-5 redovisas för
nämnden.
___

§ 52

Dnr 2016:0025

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2016:0025-5
redovisas för nämnden.
___

§ 53

Dnr 2016:0184

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning 2016-04-30 enligt rapport med diarienummer 2016:0184-9.
___
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§ 54
Information från möten och kurser
Ordförande Ellinor Karlsson (S), ersättare Mikael Östergren (L) och
miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om möte som hållits med
Mantorp Park Motorbana AB och närboende till motorbanan. Mötet skedde
på initiativ av de närboende.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson har deltagit på en föreläsning som ordnats
av Byggnads- och räddningsnämnden gällande bostadsplanering och
byggande.
___

§ 55
Deltagande vid möten och kurser
Ledamot Stig Adolfsson (S) och miljökontoret kommer att delta i
Förenkla - helt enkelt 24 maj.
Ledamot Stig Adolfsson (S) och miljöchef Jenny Asp Andersson kommer
att delta i dialog inför åtagandeprocesen den 25 maj.
___

§ 56
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar nämnden om aktuella
tidningsartiklar och inslag i media som berör miljönämndens
verksamhetsområden samt om miljökontorets pågående arbete och aktuella
händelser.
___
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§ 57
Övriga frågor
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att tiden för beslut som
gäller fastighet Spiksmeden 4 har löpt ut och kommer att följas upp.
Miljönämndens sammanträde den 16 juni förläggs till Fiskarp. Studiebesök
kommer att ske i Hårdaholmen och Blåvik.
Ledamot Elin Ross (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i
miljönämnden. Henrik Båvius (M) kommer att kallas till nästa
ärendeberedning.
___
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