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Plats och tid

Boxholm, kl 13:00- 15:00
Plats och tid

Beslutande

Ellinor Karlsson, S
Stig Adolfsson, S
Lars-Göran Hjelm, S
Anders Wikström, S
Lennart Karlsson, M
Matz Bohlin, C
Lars Adolfsson, M, ersättare för Henrik Båvius, M
Stefan Andersson, M

Ersättare

Mariann Zäll, S
Monica Karlsson, S
Niilo Kulojärvi, S
Mikael Östergren, L
Torgil Slatte, KD

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson §§ 101-109
Jenny Gyllensvaan §§ 101-109

Utses att justera

Lars Adolfsson, M

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2016-11-23, kl 07.45

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§§ 101-109

Jenny Gyllensvaan
Ordförande

Ellinor Karlsson, S
Justerande

Lars Adolfsson, M
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-17

Datum för
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Förvaringsplats

Miljökontoret

anslags nedtagande

för protokollet
Underskrift
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§ 101

Dnr 2016:1843

Uppgradering av ärendehanteringssystem, Miljönämnden, Mjölby och
Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen i Mjölby kommun äska om medel för
uppgradering av ärendehanteringssystemet MiljöReda till Vision under år
2017.
Beskrivning av ärendet
Sedan tidigare har miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommun
använt ärendehanteringssystemet MiljöReda. MiljöReda kommer på sikt att
fasas ut till förmån för Vision, båda systemen tillhandahålls av EDP
Consult.
Offert
Miljökontoret har fått en offert från EDP Consult på 341 782 kr för licenser
och införande av Vision.
Skäl för beslut
Miljönämnden behöver uppgradera MiljöReda till Vision då EDP Consult
inte längre supportar och utvecklar MiljöReda. Vision är ett
ärendehanteringssystem som är anpassat för miljönämnder. Till exempel
anpassas systemet för att motsvara krav på rapportering till centrala verk
och har ett etablerat samarbete inom miljöområdet, där energi- och klimat är
en del.
Miljönämnden har inte ekonomisk möjlighet att genomföra systembytet
inom befintlig ram.
___
Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
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§ 102

Dnr 2016:0087

Remiss angående tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Swerock AB,
Bleckenstad 1:5, Boxholms kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Bleckenstad 1:5
Swerock AB
556302-3307
Swerock AB
Bergtäkt

Miljönämnden beslutar
att inte ha några invändningar mot att sökt tillstånd beviljas för Swerock
AB under förutsättning att eventuella risker för sumpskogarna beaktas
(område C och D i figur 19, sid 36 i ansökningshandlingarna).
att inte ha några invändningar mot att verkställighetsförordnande medges
för verksamheten.
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.
Beskrivning av ärendet
Swerock AB driver idag en tillståndspliktig bergtäkt på fastigheten
Bleckenstad 1:5. Utförare är NCC Industry AB. Nuvarande tillstånd är
beslutat 2001-04-23 och omfattar en total produktion av 3,75 miljoner ton
bergmaterial med en årlig produktion av 250 000 ton. Tillståndet har en
giltighetstid till 2016-12-31 och verksamheten har inkommit till
länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
verksamhet. Tillstånd söks för 20 år och ett uttag av maximalt 5 miljoner
ton bergmaterial, med maximal utleverans på 250 000 ton årligen. Ansökan
omfattar även mottagning av totalt 200 000 ton externa massor för att
använda i efterbehandlingen.
Verksamhetsutövaren yrkar på verkställighetsförordnande för samtliga
verksamheter, så att arbetet kan fortgå med kontinuitet.
Sökandes beskrivning av verksamheten
Området består främst av berg i dagen och sandig morän. Brytning kommer
att ske till som lägst + 140 möh. Bergmaterialet från täkten säljs till bland
annat vägar, husbyggnad, planer och industrimark. Starkt bullrande
verksamhet bedrivs endast helgfria vardagar kl 07-18, mindre bullrande
verksamhet från kl 06. Närmaste bostadshus finns 480 m, 620 m respektive
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Forts § 102
700 m norr om täkten. En bullerutredning gjordes i samband med förra
täktansökan och visar att riktvärdena inte riskerar att överskridas.
Transporter sker längs enskild väg till väg 32. Det finns inga närboende
längs anslutningsvägen. Vid maximalt uttag ur täkten innebär det i
genomsnitt 35 bilar per arbetsdag, plus återtransporter.
Inom verksamhetsområdet finns fyra av Skogsstyrelsen registrerade
sumpskogar (Bilaga 1). En sumpskog (B) är belägen inom tänkt
brytningsområde. Den sträcker sig dock mot nuvarande brytningsområde,
och är i stort sett borta idag. Ytterligare två sumpskogar (A och C) befinner
sig inom verksamhetsområdet men inte inom brytningsområdet. En
sumpskog (D) som även är en nykelbiotop, ligger precis utanför
verksamhetsområdet. I samband med förra tillståndsansökan gjordes en
naturvärdesinventering.
I det aktuella området är jordlagret tunt. För att få tillgång till jordmassor
för efterbehandlingen söks även tillstånd för att ta emot schaktmassor som
klarar kraven för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok
2010:1.
Skäl för beslut
Påverkan på omgivningen
På grund av det läget bedöms buller, vibrationer och luftstötvågor kunna
hållas inom rimliga villkor. Tillsynen har inte visat på några kända problem,
och det finns inga kända klagomål hos tillsynsmyndigheten.
Dispensmöjlighet för verksamhetstider är lämpligt att skriva in i villkoren,
för att kunna möta tillfälliga behov med kort varsel. Platsen är också
lämplig vad avser risk för störningar orsakade av transporter.
Inläckaget av vatten i täkten är litet och omgivande brunnar bedöms inte
påverkas. Det överskottsvatten som blir pumpas till en sedimentationsdamm
som har konstruerats för att inte släppa ut en eventuell förorening av olja.
Vattenprov tas i dammen.
Verksamheten kommer att ha en viss inverkan på naturvärden. Högst
naturvärden är knutna till sumpskogen D (Bilaga 1) som enligt det
kommunala naturvårdsprogrammet har klass 2 – regionalt intresse.
Sumpskogen beskrivs i naturvårdsprogrammet som en blandsumpskog med
stort inslag av al och gamla senvuxna granar. Området söder om den
tvärande traktorvägen har mycket höga naturvärden och det finns ett flertal
signalarter. Områdets höga naturvärden gynnas bäst om skogliga ingrepp
undviks i framtiden. Sumpskogen D ligger utanför verksamhetsområdet,
men ligger i direkt anslutning till verksamhetsområdet och område C som är
inom verksamhetsområdet. Detta medför dock inte att en utökning av täkten
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Forts § 102
skulle vara olämplig men det är fördelaktigt att beakta eventuella risker för
påverkan på sumpskog C som i sin tur skulle kunna påverka sumpskog D.
Verkställighetsförordnande
Det finns inga hinder för ett verkställighetsförordnande.
Övrigt
Asfaltsverket som drivits av NCC Industry AB har rivits. Miljönämnden är
tillsynsmyndighet för detta ärende, och det omfattas inte av vare sig
nuvarande eller sökt tillstånd.
___
Protokollsutdrag till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland
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§ 103

Dnr 2016:0024

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2016:0024-10 redovisas
för nämnden.
___

§ 104

Dnr 2016:0025

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2016:0025-10
redovisas för nämnden.
___

§ 105

Dnr 2016:0184

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning 2016-10-31 enligt rapport med diarienummer 2016:0184-24 samt
för bokslutsprognos.
___
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§ 106
Information från möten och kurser
Ordförande Ellinor Karlsson, S och miljöchef Jenny Asp-Andersson deltog i
seminarium om Hållbar mat 27 oktober 2016.
___

§ 107
Deltagande vid möten och kurser
Ordförande Ellinor Karlsson, S och miljöchef Jenny Asp-Andersson
kommer att delta i omvärldsdag 23 november 2017.
Ordförande Ellinor Karlsson, S, samt Stig Adolfsson, S, Lennart Karlsson,
M, Matz Bohlin, C, Mariann Zäll, S, Lars Adolfsson, M, Mikael Östergren,
L och miljöchef Jenny Asp-Andersson kommer att delta i information om
flyktingmottagandets kostnader 7 december 2016.
Miljönämnden och miljökontoret är inbjudna till Mjölby kommuns julfest
25 november 2016.
___

§ 108
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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§ 109
Övriga frågor
Stefan Andersson, M lyfter frågan om fosforutsläpp från enskilda avlopp.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att en fokusgrupp för
enskilda avlopp planeras under nästa år.
___
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