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Plats och tid

Mjölby kommun, KS-salen, klockan 13:00-16:15
Mötet ajourneras, klockan 14:45-15:30
Mötet ajourneras, klockan 15:45-15:50

Beslutande

Ellinor Karlsson (S), ordförande
Monica Karlsson (S)
Lennart Karlsson (M)
Lars-Göran Hjelm (S)
Berith Greck-Ånell (C)
Stefan Andersson (M)
Anna Jamieson (C)
Helena Dössing ersätter Anna Örtenblad (SD)

Ersättare

Mariann Zäll (S)
Stig Adolfsson (S)
Birgitta Jansson (L)
Fredrik Henrysson (M)

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson, miljöchef
David Hansevi, nämndsekreterare
Cajsa Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 23
Cia Kågedal, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 23
Carl Arrhenius, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Utses att justera

Lars-Göran Hjelm (S)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret, 2019-03-25, klockan 16:30

Justerade paragrafer

§23 - §33

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Asp-Andersson
Ordförande

Ellinor Karlsson (S)
Justerande

Lars-Göran Hjelm (S)

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

Miljönämnden
2019-03-21

Datum då
anslaget sätts upp

2019-03-27

Förvaringsplats

Miljökontoret

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
...........................................................................................................................................

Jenny Asp-Andersson
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§ 23
Information om miljöskydd
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Cajsa Eriksson och Cia Kågedal
informerar miljönämnden om miljökontorets arbete med miljöskydd.
___
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Dnr 2018:230

Revidering av mätutrustning, Mantorp Park Motorbana AB, Mjölby
kommun
Kommun:
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Mjölby kommun
ULJEBERG 7:4
Mantorp Park Motorbana AB,
5566685425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Bakgrund
Miljönämnden förelade i beslut § 99/2018 Mantorp Park Motorbana AB om
att senast den 1 mars 2019 komma in med förslag på revidering av den
stationära mätutrustningen tillsammans med en tidsplan för genomförandet.
Sammanfattning
Bolaget kommer att utveckla ett eget ljuduppföljningssystem. Under
förutsättning att Miljöprövningsdelegationen beslutar i enlighet med de
villkor som bolaget begärt med ekvivalenta ljudnivåer i sin ansökan om
tillstånd, förväntas systemet vara i drift inom ett år efter beslutet.
Beslutsunderlag
 Mantorp Park Motorbana AB:s svar på föreläggandet, diarienummer
2018:230-24
 Miljönämndens beslut § 99/2018
Skäl för beslut
Den stationära mätutrustningen vid Mantorp Park Motorbana AB är
ändamålsenlig när det gäller att mäta upp buller från enskilda fordon och för
att vid passering identifiera fordon som bullrar över 90 och 95 LAFmax.
Däremot är systemet inte ändamålsenligt för att utreda störningar.
Resonemanget i rapporten (dnr 2018:1475) om att ”De toppar över 90 dB
är t.ex. typiska för när flera fordon passerar i bredd samtidigt och avger
falska höga nivåer, kör för nära mikrofonen” ger prov på detta. Det faktiskt
uppmätta referensljudet vid banan föranleder en ljudnivå hos närboende.
Om ljudnivån hos närboende överskrider Naturvårdsverkets riktvärden
klassas det som buller.
Rapporten från Akustikbyrån ger också stöd för att tillämpa faktiskt
uppmätt referensljud som utgångspunkt för bullerberäkningar.
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Forts § 24
Svar på föreläggandet från Mantorp Park Motorbana AB
Bolaget kommer att utveckla ett eget ljuduppföljningssystem.
Under förutsättning att Miljöprövningsdelegationen beslutar i enlighet med
de villkor som bolaget begärt med ekvivalenta ljudnivåer i sin ansökan om
tillstånd, förväntas systemet vara i drift inom ett år efter beslutet.
Miljökontorets bedömning
Miljökontoret gör bedömningen att kan finnas fog för att avvakta med att
kräva ett nytt ljudmätningssystem till dess att Mantorp Park Motorbana AB
har fått tillstånd och villkor för sin verksamhet.
Detta får som konsekvens att miljökontoret gör bedömningen att faktiskt
uppmätta referensljud från den stationära mätutrustningen bör ligga till
grund för tillämpning av de gällande råden för motorverksamheten samt vid
uppföljning av eventuella störningar från motorbanan.
Miljökontoret bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2
kap 7 § miljöbalken.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900).
Beslut
Miljönämnden beslutar att, till dess det finns bättre alternativ, använda
faktiskt uppmätt referensljud från den stationära mätutrustningen för
tillämpning av de gällande råden för motorverksamheten samt vid
uppföljning av eventuella störningar från motorbanan.
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.
___
Beslutet skickas till:
Mantorp Park Motorbana AB, dk
Göran Gillheimer
Akten
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Dnr 2019:449

Helgverksamhet säsong 2019, Mantorp Park Motorbana AB, Mjölby
kommun
Kommun:
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Mjölby kommun
Uljeberg 7:4
Mantorp Park Motorbana AB,
5566685425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Bakgrund
Mantorp Park Motorbana AB är en anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet. Miljönämnden beslutade § 95/1994 om råd för verksamheten
med syftet att minimera störningarna för omkringboende och miljön i
övrigt.
Sammanfattning
Enligt miljönämndens råd bör Mantorp Park Motorbana AB varje år innan
säsongstart redovisa program för helgverksamheten den kommande
säsongen för miljönämnden och omkringboende.
Beslutsunderlag
 Preliminär Helgverksamhet Mantorp Park 2019, dnr 2019-449
daterat 2018-03-07
 Delegationsbeslut dnr 2018:1077, daterat 2018-08-30
 Handling med diarienummer 2015:0062-23.
 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16
 Miljönämndens råd § 95/1994
 Kommuniceringssvar från Mantorp Park Motorbana AB, dnr
2019:499-4.
Bedömning av helgprogrammet för säsongen 2019 utifrån
miljönämndens råd
Miljönämnden beslutade år 1994 om tio stycken råd för verksamheten.
Nedanstående råd är relevanta vid bedömning av programmet för säsong
2019:
2. Bullrande verksamhet där Statens Naturvårdsverks riktvärden för
buller överskrids, bör så långt det är möjligt komprimeras i tid.
3. Riktvärden för bullrande verksamhet bör inte överskridas mer än 25
helger (veckoslutshelger, det vill säga lördag och söndag, och andra
helgdagar) per år.
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Forts § 25
Mantorp Park Motorbana har i helgprogrammet markerat evenemang med
bullrande verksamhet där Statens Naturvårdsverks riktvärden för buller
överskrids.
Av delegationsbeslut med diarienummer 2018:1077, daterat 2018-08-30,
framgår att arrangemanget Mellansvenska Långlopps Cupen på Mantorp
Park Motorbana AB bedöms som en aktivitet som medför buller över
riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:16). Mantorp Park
Motorbana har överklagat beslutet.
Med Mellansvenska Långloppscupen är 25 helger under säsongen
intecknade med aktiviteter som innebär buller över riktvärdena.
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.
Med Mellansvenska Långloppscupen inräknad är det fem veckoslutshelger
under perioden 1 juni till 31 augusti som är 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.
Vid Gatebil i juni planeras bullrande verksamhet bedrivas till klockan
23.00.
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.
Det preliminära programmet skickades in den 7 mars 2019.
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Forts § 25
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
Kväll
kl. 19-22
55
Sön- och helgdagar
kl. 07-19
55
Natt
kl. 22-07
*
*Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor
Bedömning av helgprogrammet för säsongen 2019 utifrån
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:16)
Av Naturvårdsverkets riktvärden framgår att nattetid, från klockan 22 till
klockan 07, bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorbanor.
Någon maximal ljudnivå anges inte. Programmet för säsong 2019 omfattar
två evenemang i form av 24 timmars-uthållighetstest. Evenemangen är inte
markerade som att de innebär buller över riktvärdet.
För att klara bullernivån 50-55 dBA vid bostad ska LAFmax uppmätt som
referensljud vid motorbanan vara 80-85 dBA. Se handling med
diarienummer 2015:0062-23.
Mantorp Park Motorbana AB:s egenkontroll angående buller
Mantorp Park Motorbana AB har en fast ljudmätningsutrustning installerad
vid banan. Max-värden per sekund loggas. Inför säsongen 2018 har
Mantorp Park Motorbana AB installerat en vindmätare, så att även
vindstyrka och vindriktning loggas. Mätutrustningen är kopplad till en
varningslampa (en så kallad saftblandare) som blinkar om passerande
fordon alstrar buller över 90, 95 och 105 dB LAFmax.
Beräkningar visar på att vid ett referensljud på 80 dBA LAFmax klaras
riktvärdet på 50 dBA för buller hos närboende.
Skäl för beslut
Det föreslagna helgprogrammet för säsong 2019 följer i stort
miljönämndens råd. För att säkerställa bullernivån bör rapporter tas fram för
angivna evenemang.
Miljökontoret bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2
kap 7 § miljöbalken.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900).
Justerandes sign
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Forts § 25
Miljönämnden fick ta del av Mantorp Park Motorbana AB:s svar på förslag
till beslut som kommunicerats inför sammanträdet.
Beslut
Program för helgverksamhet vid Mantorp Park Motorbana AB för år 2019
uppfyller miljönämndens råd, med undantag för antalet helger undantagna
från buller under perioden 1 juni till 31 augusti.
Miljönämnden förelägger Mantorp Park Motorbana AB (orgnr. 5566685425) att ta fram rapporter för uppmätt referensljud för samtliga evenemang
av typen:
 Mellansvenska Långloppscupen
 Race 4 Fun
 SLC
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.
___
Beslutet skickas till:
Mantorp Park Motorbana AB, dk
Göran Gillheimer
Akten
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Dnr 2019:349

Samråd detaljplan för Helgebo 1:1, Boxholms kommun
Bakgrund
Miljönämnden har, i samband med samrådet, fått möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till detaljplan för Helgebo 1:1 i Boxholms kommun.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för
Helgebo 1:1 i Boxholms kommun.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa större byggrätter, utöka vissa
befintliga tomter samt komplettera med enstaka nya tomter.
Beslutsunderlag
 Samrådshandling med diarienummer 2019:349-1.
 Skriftligt yrkande från Stefan Andersson (M) med diarienummer
2019:349.
Skäl för beslut
Avlopp
Befintlig bebyggelse i planområdet har idag inte en samordnad VA-lösning.
Vissa tomter har enskilt VA, andra har gemensamma lösningar.
Planförslaget föreslår att nya tomter löser VA-frågan på samma sätt som
befintlig bebyggelse, dvs enskilt eller genom gemensamma anläggningar. I
Boxholms kommuns VA-plan från 2012 utpekas Helgebo som ett område
som kan vara aktuellt för kommunal VA-utbyggnad under planperioden
2012-2021. Innan detaljplanen antas bör en utredning göras som beskriver
hur VA kan lösas för nya tomter. Utredningen bör också innefatta utökade
byggrätter då utökningen kan påverka byggnadernas VA-standard
Naturvård
Angränsande till detaljplanen finns områden som ingår i Boxholm
kommuns naturvårdsprogram, bland annat sjön Sommen. Avsikten i
planförslaget är att flytta en tomtplats mot norr för att frigöra en udde för
allmänt ändamål NATUR, befintligt bostadshus rives.
Den västra delen av planområdet var föremål för en naturinventering 2017.
Som ett led i att säkerställa att naturhänsyn tas, och för att uppfylla de
kommunala målen i kommunens naturvårdsprogram bör den del av
planområdet som inte inventerades 2017 inventeras inför granskning av
planförslaget. Inventeringen bör genomföras enligt Svensk standard för
naturvärdesinventering SS 199000:2014 med ambitionsnivå ”detalj” och
tillägget ”Naturvärdesklass 4”.
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Forts § 26
Strandskydd
Sjön Sommen är av riksintresse för naturvården och friluftslivet, där
strandskydd 150 meter gäller. Strandskyddet för kvartersmark och
vattenområden upphävs när detaljplanen vunnit laga kraft.
I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det
finns särskilda skäl för det och om intresset som avses med planen väger
tyngre än strandskyddsintresset. Bestämmelser om vilka krav som ska vara
uppfyllda för att strandskyddet ska kunna upphävas finns i miljöbalkens
sjunde kapitel:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av
landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka eneller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra
åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i
anslutning till ett befintligt bostadshus.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson (M) yrkar att:
Förslag till ändring av miljönämndens yttrande över detaljplan Helgebo
 VA-lösningarna tills vidare utföres enligt Boxholms kommuns
policy.
 Inget yttrande över strandskyddet.
 Naturvärdesinventering över planområdet anses tillfredsställande.
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Forts § 26
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden ska bifalla
miljökontorets yttrande eller Stefan Anderssons (M) yrkande och finner att
miljönämnden bifaller miljökontorets yttrande.
Votering begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för miljökontorets yttrande
Nej-röst för Stefan Anderssons yrkande
Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för miljökontorets yttrande och tre nej-röster för Stefan
Anderssons (M) yrkande beslutar miljönämnden att bifalla miljökontorets
yttrande.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Ellinor Karlsson (S)
Monica Karlsson (S)
Lennart Karlsson (M)
Lars-Göran Hjelm (S)
Berith Greck Ånell (C)
Stefan Andersson (M)
Anna Jamieson (C)
Helena Dössing (SD)

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X

Reservation
Lennart Karlsson (M), Stefan Andersson (M) och Anna Jamieson (C)
reserverar sig mot beslutet.
Beslut
Miljönämnden anser att planförslaget ska kompletteras med nedanstående:





Justerandes sign

Utredning som beskriver hur VA-frågan kan lösas för nya tomter
och utökade byggrätter.
Tydlig redovisning av särskilda skäl till upphävande av strandskydd.
Redovisning av hur syftet med strandskyddet för området i sin
helhet tillgodoses.
Redovisning av resultat från en komplett naturvärdesinventering och
hur hänsyn tas till resultaten alternativt vilka kompensationsåtgärder
som planeras.
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Forts § 26
___
Beslutet skickas till:
Boxholms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Dnr 2017:688

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Bo 1:8, Mjölby kommun
Kommun:
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Mjölby kommun
Bo 1:8
Per-Fredrik Petré
5569885675
Boo Eko AB
Lantbruk

Bakgrund
Boo Eko AB har till Länsstyrelsen Östergötland lämnat in en ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet i form av animalieproduktion på
fastigheten Bo 1:8 vid Drustorp. Ansökan avser utökning av befintlig
verksamhet med plats för 90 000 konventionella slaktkycklingar. Ansökan
omfattar inte växtodling. All stallgödsel ska förmedlas till externa
växtodlingsföretag. Miljönämnden fick den 23 mars 2018 ärendet på remiss
för yttrande. Miljönämnden hade ingen erinran mot att Länsstyrelsen
Östergötland lämnar tillstånd enligt ansökan under förutsättning att
hantering, lagring och transport av gödsel regleras i tydliga och
kontrollerbara villkor.
Länsstyrelsen Östergötland har begärt kompletteringar av ansökan och
därefter har sökande bytt placering av gödsellagring. Miljönämnden har fått
ärendet på remiss för yttrande.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland har med anledning av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet i form av animalieproduktion på fastigheten Bo 1:8
gett miljönämnden möjlighet att lämna yttrande över ansökan. Remissen
avser om utökning av befintlig verksamhet är godtagbar.
Beslutsunderlag
 Meddelande till följd av samråd, dnr 2017:688-4.
 Kompletteringsremiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, dnr 2017:688-7.
 Svar på kompletteringsremiss, dnr 2017:688-8.
 Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, dnr 2017:688-9.
 Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, dnr 2017:688-10.
 Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, dnr
2017:688-11.
 Miljönämndens yttrande till Länsstyrelsen Östergötland, dnr
2017:688-15
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Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, dnr 2017:0688-16.
Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, dnr 2017:0688-20.
Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, dnr
2017:0688-21.

Skäl för beslut
Den befintliga verksamheten startades år 2016 och hanterades som ett
anmälningsärende med 175 djurenheter av ekologiska slaktkycklingar. På
grund av svag efterfrågan av ekologisk slaktkyckling har verksamheten
därefter ändrat produktion till uppfödning av konventionella
slaktkycklingar.
Verksamheten ligger inom ett aktivt lantbruksområde och där djurhållning
förekommer. Miljönämnden har tidigare hanterat klagomål på transport i
området vid Mantorps gård där det föreslagna gödselhuset kommer byggas.
Som framgår av beslutsunderlagen ovan har ansökan om tillstånd
kompletterats vid flera tillfällen, vilket medfört viss osäkerhet kring vilken
uppgift som är den gällande.
Vid beaktande av ovanstående synpunkter anser miljökontoret att
tillståndsbeslutet bör innehålla tydliga villkor för hantering, lagring och
transport av gödsel för att undvika att negativ påverkan på människans hälsa
och miljön uppstår.
Översiktsplan för Mjölby kommun 2011
Den kommuntäckande översiktsplanen är antagen av Mjölby
kommunfullmäktige 23 augusti 2011. Förslaget är en färdplan för framtiden
med idéer om framtida markanvändning. Vision 2025 utgör planens
huvudinriktning. Planen omfattar hela kommunen med fördjupningar för
tätorter och för vindkraft.
Mantorp är en av de orter som utvecklats befolkningsmässigt starkast i
kommunen och ses som en viktig tillväxtort i ett regionalt perspektiv inte
minst med tanke på de goda förutsättningarna att nå den regionala
arbetsmarknaden genom stationsläget som trafikeras av Östgötapendeln.
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Forts § 27
Mantorps Gård gränsar till områden, B10 och B 11 på bild nedan, som i
översiktsplanen utpekas som en ny stadsdel med bostäder.
”Areal & markägare: ca 120 ha. Mjölby kommun;
övriga i privat ägo.
Inriktning: Ny stadsdel: bostäder, verksamheter,
grönområde, vägar med mera.
Beskrivning: Kommun- och privatägd jordbruksmark”.

Fallområdet
För Fallområdet finns ett planprogram antaget av Byggnads- och
räddningsnämnden 2018-03-20. Detaljplanearbete pågår i den östra delen av
programområdet och planarbete för den västra delen av programområdet
förväntas i dagsläget påbörjas inom ett till två år.
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Översiktsplaner under arbete
Byggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny
kommunomfattande översiktsplan. Inom uppdraget ingår även att ta fram
två fördjupade översiktsplaner för tätorterna Mjölby och Mantorp.
Fördjupad översiktsplan för Mantorp planeras bli färdig år 2020-2021 med
plansamråd under andra halvåret 2019. Se bild nedan från pågående
planarbete:

Den föreslagna gödselhanteringen ligger så att den planerade
tätortsutvecklingen ligger i förhärskande vindriktning. Möjligheterna att
genomföra planerad tätortsutveckling kan därmed försvåras genom den
föreslagna utökade gödselhanteringen vid Mantorps gård, vilket i ett
långsiktigt samhällsutvecklingsperspektiv vore olyckligt.
Förslag till beslut på sammanträdet.
Lennart Karlsson (M) yrkar att stycket ”Miljönämnden uppmanar
Länsstyrelsen att beakta Mjölby kommuns fysiska planering vid sin
prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet i de delar som
rör gödselhantering vid Mantorp Gård.” tas bort i beslutstexten.
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Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) ställer frågan om miljönämnden kan bifalla
Lennart Karlssons (M) yrkande och finner att miljönämnden bifaller
yrkandet.
Beslut
Miljönämnden beslutar att vidhålla tidigare yttrande till Länsstyrelsen
Östergötland, vid sin prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet i form av animalieproduktion på fastigheten Bo 1:8 vid
Drustorp, att en förutsättning för att tillstånd ska beviljas för den sökta
verksamheten är att hantering, lagring och transport av gödsel regleras i
tydliga och kontrollerbara villkor.
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.
___
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland
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Dnr 2019:2

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §§ kan en del beslut delegeras till
anställd inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.
Sammanfattning
För nämnden redovisas en lista över de beslut som fattas på delegation av
anställda inom förvaltningen inom följande områden; miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden den 8 februari 2019 – 7 mars 2019,
diarienummer 2019:2-3.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2019:3

Beslut från andra myndigheter och inkomna skrivelser
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas beslut av betydelse för miljönämnden som
fattats av andra myndigheter samt skrivelser som inkommit till
miljönämnden.
Beslutsunderlag
 Lista med beslut från andra myndigheter, diarienummer 2019:3-3.
 Beslut från Länsstyrelsen Östergötland om övertagande av tillsyn
tillståndspliktig verksamhet, dnr 2016:1800-7.

Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2019:1

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning den 28 februari 2019.
Beslutsunderlag
Rapporter med diarienummer 2019:1-4
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 31
Information från möten och kurser
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om Mål och resultatdag som
ägde rum den 26 februari 2019.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson och ordförande Ellinor Karlsson (S)
informerar om Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) politikerutbildning
som ägde rum den 7 mars i Linköping.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att Mjölby kommun deltar i
ett projekt vid namn Chefios för att stärka chefernas situation.
___
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§ 32
Deltagande vid möten och kurser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2018-08-28
ska nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser. Nämnden ska
även fatta beslut om rätt att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Beslutsunderlag
 Inbjudan till ”Unik möjlighet i Mjölby” den 28 mars 2019.
 Inbjudan till ”Budgetberedning i Mjölby kommun” den 10 april
2019.
Beslut
Presidiet ges möjlighet att delta i ovanstående möten med arvode.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 33
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar nämnden om aktuella
tidningsartiklar och inslag i media som berör nämndens verksamhetsområde
samt om miljökontorets pågående arbete och aktuella händelser.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om personalförändringar på
miljökontoret.
___
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