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§ 31
Verksamhetsinformation om enskilda avlopp
Inspektörerna Birgitta Wennerbo och Henrik Widgren informerade
miljönämnden om miljökontorets arbete med enskilda avlopp.
___
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§ 32

Dnr 2015:0057

Handlingsplan angående miljökontorets resultat i Medarbetarenkäten
Miljönämnden beslutar
att nämnden har tagit del av miljökontorets resultat från medarbetarenkäten
och har blivit informerade om kontorets handlingsplan baserad på resultaten
från enkäten.
Beskrivning av ärendet
Mjölby kommun genomförde hösten 2014 en medarbetarenkät. Resultat har
presenterats för respektive förvaltning.
Förvaltningarna har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan baserad på
resultaten från medarbetarenkäten.
Miljökontorets handlingsplan
Målet för miljökontorets handlingsplan är att behålla och utveckla de goda
resultat som medarbetarenkäten visar på, med syftet att jobba vidare med
arbetsglädje och prestation.
Miljökontoret har anordnat en temadag kring medarbetarskap. På
temadagen enades kontoret om fem punkter som ska genomsyra
förhållningssättet inom kontoret:
 Personligt ansvar
 Delaktighet
 Omtanke
 Hjälpsamhet
 Våga fråga
Förhållningssätten ska tas upp vid medarbetarsamtal och i samband med
introduktion av nyanställda.
Likaså kom vi fram till förslag på hur våra interna möten kan förbättras:
 Mötet ska ha ett tydligt syfte.
 Det bör framgå av punkterna på dagordningen om det är en punkt
för Information, Diskussion eller Beslut.
 Vid behov inleds mötet med en incheckning.
 Förberedelser och allas delaktighet är viktigt för bra möten.
 Miljökontoret ska jobba med att lyfta varandra genom att ge
återkoppling (feedback) på ett systematiskt sätt.
Förbättringsområdena kommer att utvärderas kontinuerligt i samband med
kontorsmöten (arbetsplatsträffar).
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Forts § 32
Miljökontoret har som ambition att jobba vidare med medarbetarskap
genom att kontinuerligt ordna hel-/halvdagar med olika teman kring
medarbetarskap, stresshantering är ett förslag på tema. Kontoret har också
för avsikt att fortsätta att låta medarbetare delta i Medarbetarakademin.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 33
Riktlinjer om representation, gåvor, mutor och jäv
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om tillämpningsanvisningar
som tagits fram av miljökontoret för hur Mjölby kommuns riktlinjer om
representation, gåvor, mutor och jäv ska tillämpas av förvaltningen och
miljönämnden.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 34

Dnr 2015:0472

Löpande uppdatering av naturvårdsprogrammets objektskatalog i
Mjölby respektive Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att ge miljökontoret i uppdrag att uppdatera naturvårdsprogrammens

objektskataloger löpande.
Bakgrund
Naturvårdsprogrammet för Mjölby respektive Boxholms kommun utgör en
samlad redovisning av kommunens naturvärden, samt en långsiktig
handlingsplan gällande bevarandet av naturvärden i kommunen. En av
delarna i respektive naturvårdsprogram är den så kallade
”objektskatalogen”. Objektskatalogerna består av digitalt kartmaterial med
värdefulla naturområden utpekade, samt detaljbeskrivningar för respektive
område. I objektkatalogerna beskrivs kända värdefulla naturområden i hela
kommunerna, alltså även de på privat mark. Beskrivningarna tar endast
ställning till områdets naturvärde och utgör ett av flera underlag om
avvägning mot andra intressen måste göras. Att ett område redovisas i
objektskatalogen innebär alltså inte att det automatiskt är skyddat.
Det är viktigt att vara medveten om att objektskatalogen inte kan ses som en
komplett och statisk sammanställning över kommunens värdefulla
naturområden. Faktiska förhållanden förändras, liksom kunskapen om hur
vi värderar naturmiljön. De flesta inventeringar som ligger till grund för
objektsbeskrivningarna är dessutom översiktliga, vilket innebär att mer
detaljerade undersökningar ofta krävs som underlag vid t.ex. fysisk
planering.
Skäl för beslut
Varje område i objektskatalogen är objektivt beskriven och innebär inte
några ställningstaganden angående t.ex. eventuellt skydd. Vid
ställningstagande i olika ärenden utgör objektskatalogen istället ett av flera
underlag. Miljökontoret anser därmed att det inte är nödvändigt att anta
objektskatalogerna politiskt.
Det är viktigt att kunskapsunderlag som används vid ärendehandläggning
och fysisk planering är så aktuellt som möjligt. Sedan de första
objektskatalogerna antogs 2001 respektive 2002 har respektive kommun
uppdaterat sin objektskatalog en gång (2010 respektive 2013).
Miljökontoret anser att 10 års mellanrum mellan uppdateringarna är alldeles
för lång tid för att objektskatalogerna ska utgöra ett tillförlitligt
kunskapsunderlag. Miljökontoret anser att objektskatalogerna istället bör
uppdateras löpande vartefter ny kunskap tillkommer.
___
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§ 35

Dnr 2014:2064

Samråd inom vattenförvaltningen
Miljönämnden beslutar
att framföra nedanstående synpunkter på Vattenmyndighetens förslag till
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden
2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt som svar på remissen från
kommunstyrelsen i Mjölby kommun.
att framföra nedanstående synpunkter på Vattenmyndighetens förslag till
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden
2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt som svar från Boxholms
kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ellinor Karlsson (S): Bifall till miljökontorets yttrande samt av
miljökontoret vid sammanträdet föreslagna tillägg och ändringar.
Beslutsunderlag
 Miljökontorets yttrande, dnr 2014:2064-4.
 Av miljökontoret vid sammanträdet föreslagna tillägg och ändringar,
dnr 2014:2064-5.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta enligt yttrande med
miljökontorets föreslagna tillägg och ändringar, dnr 2014:2064-5, och finner
att nämnden bifaller förslaget.
Frågor om förslag till förvaltningsplan
Förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet (inklusive bilagor) och VISS ger
miljökontoret till stor del den information vi behöver för vårt arbete.
Det är problematiskt att det i VISS ges förslag på delvis motstående
åtgärder som t ex så tillåter inte dagens regler för ekologisk odling
strukturkalkning.
Förvaltningsplanen sammanfattar vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt.
Det som verkligen saknas i vattenförvaltningen är ekonomiska medel för
åtgärderna. Det är dessutom oklart vilka sanktioner/motåtgärder som sätts in
när vattenförekomsten inte uppnått god status inom utsatt tid för
miljökvalitetsnormen.
Av planen framgår det till stor del hur miljökvalitetsnormerna för vatten är
satta.
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Forts § 35
I många fall saknas aktuella faktaunderlag för att göra korrekta
statusklassificeringar. Avgränsningen av vattenförekomster kan uppfattas
som teoretiskt och inte helt i överensstämmelse med verkligheten, t ex när
sjöar presenteras som vattendrag.
Frågor om förslag till åtgärdsprogram
Av åtgärdsprogrammet framgår det till stor del de fysiska åtgärder i miljön
som åtgärderna (styrmedlen) i åtgärdsprogrammet ska leda till. Dock är
kopplingen mellan åtgärder i åtgärdsprogram och förslag på åtgärder i VISS
otydlig.
Det framgår till stor del vem/vilka som behöver genomföra åtgärderna för
att följa MKN.
När ”Kommunen” anges som ansvarig framgår det dock inte vilken del av
kommunen som avses.
Åtgärd 5 för kommunerna behöver ändras så att bedömningarna av
närsaltsbelastningen förtydligas likaså bör åtgärderna vara utformade så att
kommunen har rådighet att genomföra dem.
Det framgår till stor del vad, hur, var och när åtgärder och aktiviteter ska
göras för att följa MKN.
Se dock kommentarer ovan om åtgärd 5 för kommunerna. Det framgår inte
heller klart hur miljökvalitetsnormerna ska tillämpas vid prövning av ny
verksamhet i jämförelse med befintliga verksamheter. För att
åtgärdsförslagen riktade mot kommunerna ska bli effektiva krävs i vissa fall
tydliga regler och tillsynsvägledning från centrala verk.
Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner
Se tidigare synpunkter på förslag nummer 5 riktat till kommunerna.
Frågor om miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver miljökonsekvenserna på ett
ändamålsenligt sätt.
Bakgrundsbeskrivning
Vattenmyndigheterna för Södra Östersjöns vattendistrikt , Länsstyrelsen
Kalmar län, har upprättat förslag till förvaltningsplan, Förslag till
miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivningar för perioden 2015-2021 för Södra Östersjöns
vattendistrikt.
Förslagen grundar sig på EU:s ramdirektiv för vatten.
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Forts § 35

Samråd om förslagen pågår till den 5 maj. Kommunstyrelsen sammanställer
Mjölby kommuns svar på samrådet.
Förslag till förvaltningsplan
Innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållanden och
vattenförvaltningen.
Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt
Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en
bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid.
Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
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§ 36

Dnr 2014:1678

Remiss barnkonventionen, Mjölby kommun
KS diarienummer:

KS/2014:394

Miljönämnden beslutar
att lämna nedanstående svar på remissen hur barn konventionens
intentioner säkerställs idag och om det finns behov av en
kommungemensam metod/riktlinjer.
Många av frågorna inom miljönämndens område berör indirekt eller direkt
barn, t ex säkra livsmedel, god inom- och utomhusmiljö utan störningar. I
dagsläget saknar miljönämnden metoder för att säkerställa
barnkonventionens intentioner. En kommungemensam metod/riktlinjer
skulle underlätta.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden har fått ett medborgarförslag gällande barnkonventionen på
remiss från kommunstyrelsen i Mjölby kommun.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
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§ 37

Dnr 2014:1523

Beslut om föreläggande förenat med vite om att genomföra utredningar
och vidta försiktighetsåtgärder enligt miljöbalken, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Fastighetsägare:
Personnummer:
Ärende:
Klagande:

NN
NN
NN
NN
Klagomål om bristfällig boendemiljö
NN

Miljönämnden beslutar
att förelägga fastighetsägare NN, personnummer NN, om att vidta följande
åtgärder i NN:s bostad med lägenhetsnummer 1101 på fastighet NN i
Mjölby kommun:
1. Utreda huruvida ventilationen i bostaden uppfyller riktvärdena i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om
ventilation. Utredningen ska utföras av en opartisk fackman. Om
utredningen visar att riktvärdena inte innehålls ska utredningen även
omfatta åtgärdsförslag med kostnadsberäkning för föreslagna
åtgärder. Utredningen ska redovisas skriftligen för miljönämnden
senast den 6 maj 2015.
2. Vidta byggnadstekniska åtgärder för att säkerställa att fukt och
mögel inte förekommer i byggnadskonstruktionen i bostadens
badrum. Även organiskt byggnadsmaterial som uppvisar tecken på
att ha varit utsatt för fukt ska bytas ut och ersättas med nytt
byggnadsmaterial. Därefter ska bostadens badrum fuktsäkras för att
förhindra att nya fuktskador uppstår. Efter fuktsäkringen ska
samtliga ytskikt i badrummet uppfylla tät- och ytskiktskraven för
badrummets olika våtrumszoner. Åtgärderna ska utföras av en
opartisk fackman. Vidtagna åtgärder ska redovisas skriftligen för
miljönämnden senast den 6 maj 2015. Redovisningen ska omfatta
fotografier på det utförda arbetet.
Beslutet förenas med ett vite om tiotusen kronor (10 000 kr) avseende punkt
1 och med ett vite om trettiotusen kronor (30 000 kr) avseende punkt 2.
Tillämpliga bestämmelser
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§, 2 kap. 1, 2, 3 och
7 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt 33 och 45 §§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och 2 och 3 §§ lag
om viten (SFS 1985:206). 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
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Forts § 37
och kostnaden för att utföra densamma. Verksamhetsutövaren har även
ansvar för att annan relevant lagstiftning följs.
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret mottog den 5 september 2014 ett klagomål om misstänkt fukt
och mögel i bostad. Enligt klaganden har problemet påtalats för hyresvärden
utan att det lett till åtgärder. Klaganden uppger sig även ha vissa
hälsobesvär vilka kan indikera en ohälsosam boendemiljö.
Miljökontoret inspekterade klagandens bostad den 16 september 2014. Vid
inspektionen noterades brister i bostadens badrum samt ventilation.
Redogörelse för bristerna återfinns i miljökontorets inspektionsrapport med
diarienummer 2014:1523-2. Fastighetsägaren förelades den 16 september
2014 om att utreda de misstänkta bristerna i bostadens ventilation samt
utreda och åtgärda fuktskadorna i bostadens badrum. Åtgärderna skulle varit
utförda och redovisade för miljönämndens senast den 24 november 2014.
Någon redovisning har inte inkommit inom utsatt tid.
Skäl för beslut
Enligt miljönämndens bedömning bör en kontroll göras för att säkerställa att
ventilationen i bostaden uppfyller riktvärdena i Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om ventilation. Genomförd obligatorisk ventilationskontroll
(OVK) bedöms inte vara tillräckligt för att utesluta olägenheter. Om det
bedöms föreligga olägenhet för människors hälsa på grund av bristfällig
luftkvalitet, kan åtgärder eller ytterligare undersökningar krävas med stöd
av miljöbalken även om ventilationssystemet är godkänt enligt plan- och
byggförordningen (2011:338).
Enligt miljönämndens bedömning bör fastighetsägaren utreda omfattningen
av fuktskadan i bostadens badrum. Därefter bör allt organiskt
byggnadsmaterial som uppvisar tecken på att ha varit utsatt för fukt bör
bytas ut och ersättas med nytt byggnadsmaterial. Det gäller även sådant
material som tidigare varit fuktigt men som torkat. Efter vidtagna åtgärder
ska ytskikten i bostadens badrum av fuktsäkert material och vara fria från
skador som kan ge upphov till framtida fuktskador. Åtgärden anses förenligt
med miljöbalkens försiktighetsprincip
Miljökontoret bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2
kap 7 § miljöbalken samt förenliga Folkhälsomyndighetens allmänna råd
(FoHMFS 2014:14) om fukt och mikroorganismer samt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation.
Enligt miljökontorets bedömning bör föreläggandet förenas med ett vite till
följd av att fastighetsägaren underlåtit att följa tidigare förelägganden.
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Forts § 37
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).
___
Protokollsutdrag till:
NN (DK)
NN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-19

14 (17)

§ 38

Dnr 2015:0211

Nya skjuttider för Mjölby/Malexander Skyttegille, Boxholms kommun
Miljönämnden beslutar
att beslut i ärendet kommer att fattas av nämnden vid miljönämndens
sammanträde den 23 april 2015.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om att en
ansökan om utökade skjuttider inkommit till miljökontoret.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby/Malexander Skyttegille
Boxholms skogar
Thomas Andersson
Boxholms Orienteringsklubb
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§ 39

Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-3 redovisades
för nämnden.
___

§ 40

Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-3
redovisades för nämnden.
___

§ 41

Dnr 2014:0415

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning 2015-02-28.
___
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§ 42
Information från möten och kurser
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för politikerutbildning som ägde
rum den 2 mars 2015 i Boxholms kommun.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för en mål- och resultatdag som
ägde rum den 3 mars 2015 i Mjölby kommun.
___

§ 43
Deltagande vid möten och kurser
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att Miljösamverkan
Östergötlands (MÖTA) utbildning för nämndpolitiker den 26 mars 2015 har
förlagts till en ny lokal. Utbildningen kommer att äga rum på Konsert &
Kongress i Linköping.
___

§ 44
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.
___
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§ 45
Övriga frågor
Miljönämnden beslutar
att till miljönämnden ställt brev med dnr 2015:0194-8 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 2015:0194-8.
Övrigt
Kommunekolog Frida Nilsson informerar om program för elfiske i
Boxholms kommun.

Ledamot Henrik Båvius (M) frågar hur ärenden och frågor hanteras som
inkommer till miljökontoret, men som avser andra verksamheter inom
kommunen. Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för att hanteringen
beror på ärendets och frågornas karaktär, men att huvudprincipen är att
information ges om att ärendet eller frågan avser en annan instans i
kommunen samt att miljökontoret vidarebefordrar ärendet eller frågan.
___
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