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Plats och tid
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§ 17

Dnr 2015:0238

Val av representant till Handikapprådet, Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att välja ledamot Stig Adolfsson till miljönämndens representant i
Handikapprådet, Boxholms kommun.
Beskrivning av ärendet
I Boxholms kommun finns ett Handikappråd med representanter från
samtliga nämnder och förvaltningar.
___
Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
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§ 18

Dnr 2015:0062

Helgprogram för säsongen 2015, Mantorp Park Motorbana AB,
Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

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

Miljönämnden beslutar
att förelägga 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. Syftet
med riktvärdena ska vara att minimera störningarna för närboende.
Utredningen bör även omfatta förslag på åtgärder och uppföljning av
de föreslagna riktvärdena.
Evenemangen Gatebil och STCC behandlas i separata beslut.
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.
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Fort § 18
Råd för verksamheten
Miljönämnden beslutade 1994 om tio stycken råd. Nedanstående råd är
relevanta vid bedömning av programmet för säsong 2015:
2. Bullrande verksamhet där Statens Naturvårdsverks riktvärden för
buller överskrids, bör så långt det är möjligt komprimeras i tid.
Numera hänvisas till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller
från motorsportbanor (NFS 2004:16) för riktvärden för buller.
3. Riktvärden för bullrande verksamhet bör inte överskridas mer än 25
helger (veckoslutshelger, det vill säga lördag och söndag, och andra
helgdagar) per år.
4. Under maj och september månad bör minst en veckoslutshelg per
månad vara undantagen från verksamhet där riktvärdena överskrids.
Under perioden 1 juni till 31 augusti bör minst sex veckoslutshelger
vara undantagna från bullrande verksamhet över riktvärdena.
5. Bullrande verksamhet där riktvärdena överskrids bör inte bedrivas
mellan klockan 17.00 och 09.00. Även så kallad depåtystnad bör
iakttas mellan dessa klockslag. Om oförutsedda omständigheter
inträffar vid genomförande av tävlingsprogram, får dock tiden
förskjutas en timme. De omständigheter som legat till grund för
sådan tidsförskjutning bör snarast redovisas till miljönämnden. Vid
högst två tillfällen per år kan bullrande verksamhet bedrivas till
klockan 24.00.
6. Bolaget bör varje år innan säsongstart, dock senast den 1 april,
redovisa program för verksamheten den kommande säsongen till
miljönämnden samt omkringboende. Av redovisningen bör speciellt
framgå dels de veckoslutshelger då ingen bullrande verksamhet över
riktvärdena kommer att bedrivas, dels när bolaget eventuellt avser
att utnyttja de högst två tillfällen för bullrande verksamhet till
klockan 24.00.
Bedömning av programmet för säsongen 2015 utifrån miljönämndens råd
nr 2
Rådets formulering gör det svårt att bedöma.
Bedömning av programmet för säsongen 2015 utifrån miljönämndens råd
nr 3 och 4
Det program som Mantorp Park Motorbana AB presenterar uppfyller kraven
i råd nr 3 och 4.
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Forts § 18
Bedömning av programmet för säsongen 2015 utifrån miljönämndens råd
nr 5
Det program som Mantorp Park Motorbana AB presenterar är en
motorverksamhet som inte uppfyller kraven i råd nr 5:
Lördagen den 11 april, långloppstävling med start klockan 8.00.
Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från motorsportbanor NFS
2004:16
I Naturvårdsverkets allmänna råd finns riktvärden angivna som maximala
ljudnivåer i dBA. Vid fasad på bostäder gäller:
Helgfri måndag-lördag
kl 07-19
60 dBA
Kväll
kl 19-22
55 dBA
Sön- och helgdagar
kl. 07-19
55 dBA
Natt
kl 22-07
*
*Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor
Bedömning av programmet för säsongen 2015 utifrån Naturvårdsverkets
allmänna råd
Programmet innehåller två evenemang, med avvikande tider, som Mantorp
Park Motorbana gör bedömningen inte kommer att bullra.
Lördag 28 mars, uthållighetstest, klockan 09.00-24.00
Söndag 29 mars, uthållighetstest, klockan 00.00-17.00
Lördag 24 oktober, uthållighetstest, klockan 09.00-24.00
Söndag 25 oktober, uthållighetstest, klockan 00.00-17.00
Av Naturvårdsverkets riktvärden framgår att nattetid, från klockan 22 till
klockan 07, bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor.
Någon maximal ljudnivå anges inte.
Följande evenemang på vardagar i det planerade programmet överskrider
riktvärdena:
Torsdag 14 maj, bankörning
Fredag 12 juni, Gatebil, klockan 09.00-23.00
Torsdag 25 juni, STCC, klockan 09.00-22.00
Fredag 21 augusti, tävling
Fredag 25 september, Gatebil
Evenemangen Gatebil och STCC behandlas i separata beslut.
Skäl för beslut
Det föreslagna programmet följer i stort miljönämndens råd från 1994.
Programmet innehåller dock en del evenemang som inte regleras i råden och
inte heller följer Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16.
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Forts § 18
Miljökontoret gör bedömningen att verksamhetsutövaren Mantorp Park
Motorbana bör komplettera det föreslagna programmet med vidare
utredningar och förslag på riktvärden för de evenemang som inte regleras av
miljönämndens råd och som inte följer Naturvårdsverkets riktvärden för
buller.
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).
Representant för närboende har framfört skriftliga erinringar, se
diarienummer 2015:0062.
___
Protokollsutdrag till:
Göran Gillheimer (DK)
Johan Lindgren (DK)
Mantorp Park Motorbana AB (DK)
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§ 19

Dnr 2015:0252-5

Motortävling 25 juni 2015, Mantorp Park Motorbana AB, Mjölby
kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

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

Miljönämnden beslutar
att acceptera anmälan från Mantorp Park Motorbana AB om motortävling
(STCC) kvällen den 25 juni 2015. Motortävlingen ska genomföras i
överensstämmelse med i anmälan lämnade uppgifter eller vad sökande i
övrigt åtagit sig. Mantorp Park Motorbana AB ska mäta och dokumentera
buller vid evenemanget. Dokumentationen ska redovisas för miljönämnden
den 10 augusti 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 har kommit en med en anmälan angående en
motortävling (STCC) kvällen den 25 juni 2015.
Miljönämnden meddelade råd för verksamheten § 95/1994. Tävlingar på
vardagskvällar omfattas inte av råden.
I Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från motorbanor (NFS 2004:16)
finns riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA. Vid fasad på
bostäder gäller:
Helgfri måndag-lördag
kl. 07-19
60 dBA
Kväll
kl. 19-22
55 dBA
Bana
Av anmälan framgår att en kort bana på cirka 1800 meter kommer att
användas för tävlingen. Detta gör att ljudutbredningen minskar i förhållande
till den vanligtvis utnyttjade banan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-02-26

8 (17)

§ 19
Ljudnivåer
Mantorp Park Motorbana AB har satt uppföljande riktvärden för buller mätt
som maximal ljudnivå dBA.
Tidsschema
19.00 – 19.25
19.35 – 19.55
20.05 – 20.25
20.35 – 20.55
21.05 – 21.45

Klass
STCC
Porsche
Renault Clio
Klass 4
STCC

Banan
99/104
99/104
93/98
98/103
99/104

Bostad
69/74
69/74
63/68
68/73
69/74

Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).
___
Protokollsutdrag till:
Göran Gillheimer (DK)
Johan Lindgren (DK)
Mantorp Park Motorbana AB (DK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-02-26

9 (17)

§ 20

Dnr 2015:0197

Åtgärder kring arrangemanget Gatebil, Mantorp Park Motorbana AB,
Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

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

Miljönämnden beslutar
att acceptera kompletteringar från Mantorp Park Motorbana AB angående
evenemanget Gatebil säsongen 2015. 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.
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
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
att
1.
2.
3.

Redovisa förslag på riktvärden (maximala ljudnivåer) för
motorverksamheten Gatebil.
Redovisa förslag på vid vilka datum och tider som dessa riktvärden
ska tillämpas.
Redovisa förslag på försiktighetsåtgärder som vidtas för att minska
risken för störande ljud i form av musik nattetid i samband med
Gatebil.

Förslag på riktvärden för evenemanget Gatebil 2015
Motorverksamhet planeras följande datum och tider:
Fredagen den 12 juni, kl. 09.00 – 23.00
Lördagen den 13 juni, kl. 09.00 – 23.00
Justerandes sign
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Forts § 20
Söndagen den 14 juni, kl. 09.00 – 17.00
Fredagen den 25 september, kl. 09.00-17.00
Lördagen den 26 september, kl. 09.00-17.00
Söndagen den 27 september, kl. 09.00-17.00
Mantorp Park Motorbana AB uppskattar att Gatebil under
motorverksamheten 12 – 14 juni 2015 generellt kommer att emittera ca 75
dBA LAFmax vid bostäder i vindriktningen med toppar på upp till 85 dBA.
På fredag kväll pågår körningen i Pariskurvan och belastningen kan därför
bli mer upplevd i öster. På lördagskvällen när aktiviteten pågår på
Dragstarten kommer belastningen att vara mer påtaglig söder om
Motorvägen.
Gatebil körs den 25.e – 27.e september och endast kl. 09 – 17. Och bara på
3106 meters banan. Samma nivåer som ovan i vindriktningen kan
preliminärt förutsättas.
Skäl för beslut
Mantorp Park Motorbana AB har redovisat de uppgifter som efterfrågades i
föreläggandet.
De av miljönämnden meddelade råden från 1994 ger möjlighet för
motorbanan att arrangera evenemang som bullrar över Naturvårdsverkets
riktvärden.
När det gäller störande ljud i form av musik nattetid har Mantorp Park
Motorbana AB redovisat att arbete med problemställningen pågår, i vissa
delar i samarbete med polisen.
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:
Göran Gillheimer (DK)
Johan Lindgren (DK)
Mantorp Park Motorbana AB (DK)
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§ 21

Dnr 2015:0127

Samråd, detaljplan för del av Skänninge 3:2 mfl, Mjölby kommun
Miljönämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter på förslag till detaljplan för del av
Skänninge 3:2 m fl.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden har i samband med samråd om planförslaget fått möjlighet
att lämna synpunkter.
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en handelsetablering med
tillhörande parkering och angöringsytor samt en mindre fordonstvätt.
Översiktliga planer
I fördjupningen av översiktsplanen för Skänninge föreslås
bostadsbebyggelse direkt väster om planområdet, på norra delen av
Tivoliängen. Därför har hänsyn tagits till detaljplaneförslagets möjliga
påverkan på det tilltänkta bostadsområdet genom att:
- planering av infartsgatan så att den, vid behov, kan förlängas för
trafikmatning till ett framtida bostadsområde.
- en gång- och cykelväg anläggs utmed den nya infartsgatan, vilket
blir den genaste vägen till resecentrum för framtida boende.
- en trädplantering anläggs utmed livsmedelshallens baksida.
- placering av fläktar på tak och inte på fasad i riktning mot det
framtida bostadsområdet.
Miljöbedömning
Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa
eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser.
Geotekniska förhållanden
Sweco har utfört en översiktlig geoteknik utredning. Uppmätt radonhalt
indikerar högradonmark vilket föranleder att radonsäkert utförande
rekommenderas. Enligt uppgift från byggnadskontoret anges i utredningen
att ”Vid lodning har grundvattenytan ej lokaliserats varför den bedöms ligga
på större djup än 5,5 meter under markytan”.
Förorenad mark
Direkt norr om planområdet på fastigheten Tivolit 1 bedrevs
skrotverksamhet mellan åren 1928 och 1976. Flera miljötekniska
undersökningar har utförts, resultaten visar på förekomst av föroreningar
främst i form av metaller men även vissa organiska föroreningar.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den förorenade marken. En särskild
bestämmelse införs i detaljplanen:
Justerandes sign
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Forts § 21
”Bygglov för byggnad får inte ges för ändrad markanvändning förrän
markens lämplighet har säkerställts genom att marken har sanerats från
markföroreningar”.
Störningar
Av plan förslaget framgår att en fordonstvätt kan ge upphov till
omgivningspåverkan i form av buller. Detta innebär att öppettider kan
komma att begränsas så att verksamheten inte får pågå mellan kl. 22-07.
Byggnadskontoret förtydligar att verksamheten ska uppfylla gällande
riktvärden för industribuller mot närmaste bostadsbebyggelse.
Teknisk försörjning - vatten och avlopp
Hantering av dagvatten utreds och kompletteras inför granskning.
Skäl för beslut
Miljökontoret gör bedömningen att planförslaget har lyft upp och tagit
hänsyn till de viktigaste aspekterna gällande påverkan på miljö, hälsa och
hushållning.
___
Protokollsutdrag till:
Byggnads- och räddningsnämnden, Mjölby kommun
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§ 22

Dnr 2014:0756

Attesträtt, Mjölby kommun
Miljönämnden beslutar
att bevilja Jenny Asp-Andersson, David Hansevi, Ellinor Karlsson och Stig
Adolfsson attesträtt.
Beskrivning av ärendet
I samband med ny mandatperiod beslutar miljönämnden om nya attestanter
i Mjölby kommun.
___
Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
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§ 23

Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-2 redovisades
för nämnden.
Övrigt
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om
delegationsordningen för miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommun.
Specifika frågor om enskilda avlopp tas upp som information vid
miljönämndens nästa sammanträde.
___

§ 24

Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-2
redovisades för nämnden.
___
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§ 25

Dnr 2014:0415

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för bokslut och nämndens
ekonomiska ställning 2015-01-31.
___

§ 26
Information från möten och kurser
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogjorde för Mjölby kommuns
omvärldsdag som ägde rum den 20 januari 2015. Vid omvärldsdagen deltog
miljönämndens presidium.
Ellinor Karlsson (S) m.fl. redogjorde för utbildningen för förtroendevalda
som ägde rum den 22 januari 2015. Samtliga ledamöter i miljönämnden
hade möjlighet att delta i utbildningen.
___
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§ 27
Deltagande vid möten och kurser
Miljönämndens beslutar
att miljönämndens presidium har rätt att delta vid Förbundet för Allmänt
hälsoskydds (FAH) årskonferens den 16-17 april 2015.
att samtliga miljönämndens ledamöter har rätt att delta i Miljösamverkan
Östergötlands (MÖTA) utbildning för nämndpolitiker den 17 mars eller 26
mars 2015.
Rätt att delta vid ovanstående möten och kurser ger även rätt till arvode
enligt Mjölby kommuns arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar
för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige
2014-08-26.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om kommande
möten och utbildningar. Följande utbildningar och möten presenterades:
 Mål och resultatdag den 3 mars 2015, Mjölby kommun.
 Utbildning för nämndpolitiker den 17 eller 26 mars 2015,
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA).
 FAH årskonferens den 16-17 april 2015, FAH.
 Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder den 21-22 april
2015, Sveriges kommuner och landsting (SKL).
___

§ 28
Omvärldsbevakning
Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om aktuella tidningsartiklar
och inslag i media som berör miljönämndens verksamhetsområden.
___
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§ 29
Information från miljökontoret
Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om miljökontorets
pågående arbete och aktuella händelser.
___

§ 30
Övriga frågor
Miljönämnden beslutar
att till miljönämnden ställt brev med dnr 2014:1113-22 ska besvaras samt
att miljönämndens ordförande Ellinor Karlsson (S) ges delegation att
underteckna nämndens svarsbrev.
Beskrivning av ärendet
Miljönämndens ledamöter har fått del av brev ställt till politiker i Mjölby
kommun med dnr 2014:1113-22.
Övrigt
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att miljökontoret annonserar
efter ny medarbetare.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om problem med störande lukt
från reningsverket i Mjölby kommun.
Ledamot Stefan Andersson (M) efterfrågar aktiviteter för att stärka
samarbete i miljönämnden (teambuilding). Vid sammanträdet enas nämnden
om att sådana aktiviteter bör anordnas under förmiddagen den 21 maj 2015
före nämndens sammanträde samma dag. Miljökontoret ges i uppdrag att
tillsammans med miljönämndens presidium ta fram förslag på program för
dagen.
___
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