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Mjölby, kl 13:00 – 16:00

Plats och tid

Plats och tid
Beslutande

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

Ersättare

Mariann Zäll, S
Niilo Kulojärvi, S
Matz Bohlin, C
Lena Hultman Bergqvist, KD
Mikael Östergren, FP

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson §§ 66-75
Helene Rask §§ 66-75
Henric Rehnmark § 66
Michael Johansson § 67
Ida-Marie Stjerna § 69

Utses att justera

Anneli Sjöstrand, C

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret, 2015-06-26, kl 11

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

66-75

Jenny Asp-Andersson
Ordförande

Ellinor Karlsson
Justerande

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

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-25

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2015-06-29

Förvaringsplats

Miljökontoret

anslags nedtagande

för protokollet
Underskrift
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Jenny Asp-Andersson
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§ 66
Verksamhetsinformation om energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivare Henric Rehnmark informerar om
miljönämndens arbete med energi- och klimatrådgivning.
___

§ 67
Information om livsmedelsprojekt om omrörare av såser
Livsmedelsinspektör Michael Johansson redogör för resultat från
projektinriktad livsmedelskontroll av omrörare för såser på pizzerior.
___
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§ 68

Dnr 2014:0690

Samråd av utvecklingsprogram för Mjölby stadskärna
Miljönämnden beslutar
att man i utvecklingsprogrammet för Mjölby stadskärna bör slå vakt om och
tillvarata gamla och karaktärsgivande träd.
Programmet bör även vidareutvecklas när det gäller trafiksäkerheten för
cyklister i blandtrafik med motorfordon och cyklar.
Innan eventuell rivning av hus i Kvarnenområdet måste hänsyn tas till buller
från järnvägen.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt service- och teknikförvaltningen att ta
fram en målbild och ett åtgärdsprogram med förslag på framtida utformning
av centrala Mjölby.
Målbilden antogs av kommunstyrelsen i början av 2014.
Utvecklingsprogrammet, som samrådet avser, redovisar främst de planer
som har med den offentliga miljön att göra.
Nedanstående redogörelser är hämtade från utvecklingsprogrammet.
Småstadskaraktär av hög kvalitet
Stadsmiljön vårdas och utvecklas så att en småstadskaraktär av hög kvalité
skapas. Här finns mycket vackert att vila ögat på och många mötesplatser
som erbjuder aktivitet eller vila.
Kungsvägen
Kungsvägens tilltänkta utformning består av en bred, skyddad gångyta
närmast husen på båda sidor. Längs gångytan finns en möbleringszon med
plats för sittplatser, cykel och bilparkering. I körbanans mitt samsas
motorfordon och cyklister.
Burensköldsvägen
Bilister som kör genom Mjölby stadskärna kommer att hänvisas till
Burensköldsvägen istället för Kungsvägen. För att korsa Burensköldsvägen
behövs säkra passager för gående och cyklister när trafiken ökar.
Korsningen mellan Burensköldsvägen och Smålandsvägen bör byggas om
till en cirkulationsplats.
Magasinsgatan
I korsningen mellan Kungsvägen och Magasingatan behövs en
ombyggnation för att leda genomfartstrafik in på Magasinsgatan istället för
på Kungsvägen.
Justerandes sign
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Forts § 68
Kyrkogatan
Kyrkogatan bör enkelriktas för bilar från Kungsvägen och Magasinsgatan ut
till Burensköldvägen.
Stora Torget
Stora Torget bör utformas så att ett öppet rum mellan gamla stadshuset och
kyrkan sträcker sig ut över Kungsvägen. Den öppna torgytan ger goda
förutsättningar för tillfälliga evenemang och torghandel.
Skäl för beslut
Ökat resande med cykel är en viktig del i hållbara transporter. Ökad cykling
ger också positiva effekter på folkhälsan och utvecklingen av attraktiva
städer. Samtidigt finns det stora och allvarliga problem med
trafiksäkerheten för cyklister. Trafikverket har tillsammans med en rad
andra aktörer tagit fram ”Säkrare cykling-gemensam strategi för år 20142020”. Av strategin framgår att blandtrafik kan ge cyklister samma säkerhet
som på separerade cykelbanor, om motortrafikens hastighet är låg. Enligt
det som gäller i dag ska hastigheten vara max 30 km/tim där oskyddade
trafikanter blandas med motorfordons-trafik. Motorfordonens hastighet och
trafiktätheten är viktiga säkerhetsfaktorer, inte minst i ett barnperspektiv.
Viktiga specifika åtgärder inom detta område är också att skapa säkra
passager, ta bort fasta föremål och sänka kantstenar samt ett förbättra drift
och underhåll både vinter och sommar.
Gamla karaktärsgivande träd innebär stora estetiska och kulturella värden
och de har ett högt naturvärde både nu och framöver. Träden i både
Stadsparken och Gästisparken har en viktig funktion som länk mellan
värdefulla miljöer längs Svartån norr och söder om centrum.
___
Protokollsutdrag till:
Tekniska nämnden, Mjölby kommun
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§ 69

Dnr 2015:0288

Föreläggande med vite, NN, NN, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

NN
NN
NN
NN
Lantbruk

Miljönämnden beslutar
att förelägga verksamhetsutövare NN, NN, om följande åtgärder:
1. Att utföra markkartering i enlighet med försiktighetsmått 11 i
miljönämndens beslut daterat 2001-05-31, med diarienummer 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 bekämpningsmedel
(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 för diesel.

Samtliga åtgärder ska vara åtgärdade och skriftligt redovisade för
miljönämnden senast 2016-01-01.
Om olägenhet skulle uppkomma från verksamheten, kan miljönämnden
komma att ställa ytterligare krav.
Reservation
Stefan Andersson, M, reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson, M, yrkar på att punkt 1 i föreläggandet tas bort.
Stig Adolfsson, S, yrkar på bifall till föreläggandet i sin helhet.
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Forts § 69
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson, S, ställer förslagen mot varandra och finner att
miljönämnden bifaller föreläggandet i sin helhet.
Tillämpliga bestämmelser
Beslut om föreläggande är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§
miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§
miljöbalken.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud
förenas med vite.
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som driver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska bästa
möjliga teknik användas. Dessa försiktighetsmått ska vidtas redan om
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra skada eller olägenhet.
Enligt 2 kap 7 § ska skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att utföra dem.
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig
den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant lagstiftning
följs.
Beskrivning av ärendet
En ordinarie inspektion gjordes på verksamheten 2014-06-17.
Verksamheten är klassad som C-verksamhet enligt miljöbalken och har
aktuellt anmälningsbeslut med föreläggande om försiktighetsmått från 2001.
Förändringar i verksamheten ska anmälas till miljönämnden. I
verksamheten hålls 12800 värphöns, vilket innebär 128 djurenheter enligt
miljöbalken. Konventionell odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter
på totalt 275 ha. Vid inspektionen noterades följande brister:
Ingen markkartering är utförd. Det står med som försiktighetsmått 11 i
anmälningsbeslutet från miljönämnden 2001-05-31, att en fullständig
markkartering ska göras vart tionde år med avseende på fosfor, kalium och
pH.
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Forts § 69
Tillstånd för förbränningsanläggningen erhölls av Jordbruksverket 2012-0702. Gårdspannan körs varannan dag. Temperaturmätning utfördes 2011-1104 och uppmätte då ≤ 850°C. Anläggningen är av märket Faust E28-2 och
har inbyggd temperaturmätare, vilket gör att verksamhetsutövaren kan
kontrollera temperaturen. En panna med egen temperaturmätningsutrustning ska dock verksamhetsutövaren låta kalibreras vart tredje år av en
oberoende, yrkeskunnig person och detta ska dokumenteras. Ingen
kalibrering av pannan har utförts än.
Sprutjournal med uppgifter om spridning per skifte kunde inte uppvisas vid
inspektionen, och bör omgående sändas in till miljökontoret. I 9 § SNFS
1997:2 finns krav på denna dokumentation och vad den ska innehålla. Det
ska även finnas dokumenterat vilka försiktighetsmått som iakttagits vid
påfyllning och rengöring av utrustningen. Dokumentationen ska sparas i tre
år.
En cistern på 10 m3, innehållande diesel, står placerad nära vägen. Därmed
finns risk för påkörning. Cisternen är lutande och inte invallad. Enligt 3 §
NFS 2004:24 ska cisterner vara anordnade, förlagda och installerade på ett
från skyddssynpunkt lämpligt sätt. Vid inspektionen meddelade
verksamhetsutövaren att han planerar att göra en miljöstation, och därmed
byta ut nuvarande cistern. Tanken med miljöstationen är att den ska bestå av
en större spolplatta, kemikalieförvaring och invallad ny cistern. Detta
planerades enligt uppgift till år 2015 eller eventuellt tidigare. Miljökontoret
ser det som en positiv åtgärd, men önskar få in en tidsplan för att kunna
följa upp åtgärden.
Kommunicering
Miljönämnden fattade 2014-07-30 beslut om föreläggande om åtgärd.
Åtgärderna skulle vara utförda och redovisade senast 2014-11-15. Vid
kontakt med NN 2014-12-05 samt 201-01-27 hade inga åtgärder vidtagits.
Miljökontoret har informerat verksamhetsutövaren (2015-01-27) att om inga
åtgärder vidtas kommer miljönämnden fatta beslut om föreläggande förenat
med vite. Verksamhetsutövaren har 2015-01-27 meddelat att uppgifter
skyndsamt ska inkomma till miljökontoret, men miljökontoret har inte
mottagit några uppgifter.
Skäl för beslutet
Miljönämnden har ställt krav genom föreläggande om åtgärd, med rimlig tid
för åtgärdande. Miljökontoret har fört konversation med
verksamhetsutövaren, men inte mottagit några synpunkter eller handlingar.
Då ingen åtgärd skett, anser miljökontoret att ett föreläggande förenat med
vite är en rimlig åtgärd för att komma tillrätta med bristerna.
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Forts § 69
Information
Förändring av verksamheten som kan vara av betydelse ur
störningssynpunkt ska anmälas till miljönämnden. Anmälan ska göras i god
tid innan åtgärden vidtas, dock senast sex veckor innan.
C-verksamhet
Av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll så
framgår de formella krav som ställs på innehållet i den egenkontroll som
verksamheten är skyldig att utföra.
___
Protokollsutdrag till:
NN (DK)
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§ 70
Miljönämndens åtaganden 2016
Diskussion kring miljönämndens åtaganden 2016. Beslut om åtagande fattas
på nämndens sammanträde i augusti.
___

§ 71

Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-6 redovisas för
nämnden.
___

§ 72

Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-6
redovisas för nämnden.
___
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§ 73

Dnr 2015:0409

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning 2015-05-31 samt om bokslutsprognos från samma datum.
___

§ 74
Information från kurser och möten m.m.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar från utbildning i
ärendehantering med föreläsare Hans Gåsste från PwC anordnad av
Boxholms kommun.
Miljöchef informerar från träff mellan nämndsordförande och
förvaltningschefer i Mjölby kommun.
___

§ 75
Övriga frågor
Diskussion kring miljökontorets handläggning av enskilda avlopp.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om rekrytering av
livsmedelsinspektör som ersättare för Michael Johansson.
___
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