Miljönämnden
Mjölby kommun
Boxholms kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15

1 (20)

Plats och tid

Mjölby kommun, klockan 13:00-15:00
Mötet ajourneras, klockan 14:10-14.45

Beslutande

Ellinor Karlsson (S), ordförande
Stig Adolfsson (S)
Lars-Göran Hjelm (S)
Anders Wikstöm (S)
Lennart Karlsson (M)
Matz Bohlin (C)
Lars Adolfsson (M)
Stefan Andersson (M)

Ersättare

Mariann Zäll (S)
Monica Karlsson (S)
Niilo Kulojärvi (S)
Fredrik Henrysson (M)
Torgil Slatte (KD)
Victoria Petré-Lindholm (C)
Marcus Åhagen (L)

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson, miljöchef

Utses att justera

Stig Adolfsson (S)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2018-03-21 klockan 08:30

Justerade paragrafer

§23- §34

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Asp-Andersson
Ordförande

Ellinor Karlsson (S)
Justerande

Stig Adolfsson (S)

ANSLAG/BEVIS
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§ 23
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Nämnden fastställer föredragningslistan.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr 2017:294

Förlängt regionalt elfiskeprogram 2018-2020, Boxholms kommun
Bakgrund
Sedan 2003 finns ett samordnat regionalt elfiskeprogram i Östergötlands
län. Syftet med programmet är att ge både en kvalitativ och kvantitativ bild
av fisksamhället i särskilt utvalda vattendrag i länet. Delprogrammet ger
även underlag för att bedöma ekologisk status enligt vattendirektivet. Det är
nu dags att förlänga det löpande elfiskeprogrammet med ytterligare 3 år
(2018-2020).
För Boxholms kommun innebär förslaget till elfiskeprogram 2018-2020
ingen större förändring från föregående elfiskeprogram (2015-2017) vad
gäller provfiskelokaler, fiskefrekvenser samt kostnader. Provfiskelokaler
som Boxholms kommuns bekostar gäller Svartån (lokal Linnefors) och
Åsboån (lokal Staffansbo). Kostanden för elfisket enligt föreslaget beräknas
till totalt 7500 kr. Smärre justeringar kan komma att ske i programmet efter
att Länsstyrelsen har upphandlat provfisket.
Sammanfattning
Miljönämnden beslutar om Boxholms kommun ska fortsätta att ingå i
samordnat regionalt elfiskeprogram.
Beslutsunderlag
Programförslag för elfiskeprogram i Östergötland 2018-2020, dnr
2018:294-1.
Skäl för beslut
Elfiskeprogrammet är ett viktigt verktyg för uppföljning och bedömning av
miljötillståndet i våra vatten. Ett regionalt program är av stort värde
eftersom det ger ett jämförbart och tillförlitligt material.
Beslut
Miljönämnden beslutar att delta i samordnat regionalt elfiskeprogram
2018-2020 enligt Länsstyrelsen Östergötlands förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöskyddsenheten, 581 86 Linköping
Akten
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Dnr 2015:795

Föreläggande om åtgärder, Sydvästlänken, Boxholms kommun
Kommun:
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:

Boxholm kommun
NN
Svenska kraftnät, Box 1200,
172 24 Sundbyberg
Organisationsnummer: 202100-4284
Verksamhet:
Sydvästlänken
Bakgrund
Miljönämnden i Boxholms kommuns fattade den 17 juni 2016, dnr
2015:0795, ett delegationsbeslut om att lämna klagomål gällande
kreosotimpregnerade fundament för stolpe 590 i Sydvästlänken på
fastigheten NN utan vidare åtgärd. Beslutet överklagades av fastighetsägare
NN. Länsstyrelsen Östergötland har i beslut daterat den 8 december 2017
upphävt det överklagade beslutet och återlämnat ärendet till miljönämnden i
Boxholms kommun för vidare handläggning. Mot bakgrund av den närhet
till ytvatten som stolpläge 588 och 590 har bedömer Länsstyrelsen att
kontroll av eventuell spridning av de miljö- och hälsoskadliga ämnen som
kreosot innehåller bör ske.
Den 1 februari 2017 anmälde NN en misstänkt miljöskada orsakad av de
kreosotimpregnerade stolpfundamenten. Svenska kraftnät gav då Tyréns i
uppdrag att ta fram ett kontrollprogam för stolplägena 588 och 590,
programmet är daterat den 6 juli 2017.
Sammanfattning
Miljönämnden förelägger verksamhetsutövare Svenska kraftnät att genom
provtagning av yt- och grundvatten kontrollera eventuell spridning av miljöoch hälsoskadliga ämnen från stolpfundament impregnerade med kreosot.
Beslutsunderlag
 Synpunkter från Svenska kraftnät: Angående provtagning på
fastigheten NN i Boxholms kommun, dnr 2015:0795-52
 Synpunkter från NN: dnr 2015:0795-55
 Förslag till beslut: Angående provtagning på fastigheten NN i
Boxholms kommun, dnr 2015:0795-49
 Länsstyrelsens beslut: dnr 2015:0795-47
 Kontrollprogram, dnr 2015:0795-38
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Forts § 25
Förslag till kontrollprogram
Syftet med undersökningen är att bedöma om det sker någon
föroreningsspridning från de installerade kreosotimpregnerade
stolpfundamenten, som kan innebära någon risk för människors hälsa och
miljön. Undersökningarna har avgränsats till att omfatta provtagning och
analys av grundvattnet intill de aktuella stolparna samt av ytvatten.
Vid stolpe 588 föreslås installation av två grundvattenrör. Vid stolpe 590
föreslås installation av tre grundvattenrör samt provtagning av ytvatten i
vägdiket. Ett ytvattenprov kommer också att tas i Mossebosjön.
Vattenproverna kommer att analyseras med avseende på kreosot och PAH. I
två rör kommer dessutom oxy-PAH, en nedbrytningsprodukt av kreosot att
analyseras.
Provresultaten sammanställs och redovisas årligen i en kortfattad
miljöteknisk undersökningsrapport med bedömning av
föroreningssituationen. En utförlig utvärdering kommer att göras om fyra år
efter avslutande av samtliga provtagningar i föreliggande kontrollprogram.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).
I samband med kommuniceringen föreslår Svenska kraftnät en förenklad
provtagning. Vid fundament för stolpe 588 föreslås provtagning av vatten i
Mossebosjön och i Skvalbäcken. Vid stolpe 590 föreslås vattenprov i
närliggande dike.
Proverna kommer att analyseras med avseende på kreosotföroreningar och
PAH. Vattenprov kommer även att uttas i de utfällningar som observerats. I
det fall undersökningsresultaten skulle indikera någon förekomst av
allvarlig föroreningsspridning vill Svenska kraftnät ha en dialog med
tillsynsmyndigheten.
NN kräver att Tyréns kontrollprogram genomförs.
Skäl för beslut
Miljökontoret gör bedömningen att för att kunna göra en prövning av
eventuell urlakning från de kreosotimpregnerade stolpfundamenten krävs
upprepad provtagning i både yt- och grundvatten.
Miljökontoret bedömer föreslagna skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2 kap
7 § miljöbalken.
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Forts § 25
Beslut
Miljönämnden förelägger verksamhetsutövare Svenska kraftnät,
organisationsnummer 202100-4284, om att vidta följande åtgärder vid
Sydvästlänken på fastigheten Skvalbäcken 1:1 i Boxholms kommun:
1. Följa det upprättade kontrollprogrammet (Tyréns 2017-07-06).
2. Påbörja provtagningarna senast den 1 juli år 2018.
3. Miljönämnden ska få del av upprättade rapporter.
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:
Svenska kraftnät, dk
NN, dk
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Akten
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Dnr 2018:230

Helgverksamhet säsong 2018, 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
 Kommuniceringssvar från Göran Gillheimer, daterat 2018-03-08
 Preliminär Helgverksamhet Mantorp Park 2018, dnr 2018-230
daterat 2018-03-05
 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16
 Miljönämndens råd § 95/1994
Råd för verksamheten
Miljönämnden beslutade år 1994 om tio stycken råd. Följande råd är
relevanta vid bedömning av programmet för säsong 2018:
Bullrande verksamhet där Statens Naturvårdsverks riktvärden för buller
överskrids, bör så långt det är möjligt komprimeras i tid.
Riktvärden för bullrande verksamhet bör inte överskridas mer än 25 helger
(veckoslutshelger, det vill säga lördag och söndag, och andra helgdagar) per
år.
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.
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Forts § 26
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.
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 helgprogrammet för säsongen 2018 utifrån miljönämndens
råd
Mantorp Park Motorbana har i helgprogrammet markerat evenemang med
bullrande verksamhet där Statens Naturvårdsverks riktvärden för buller
överskrids. Under förutsättning att övriga evenemang klarar
Naturvårdsverkets allmänna råd för buller (NFS 2004:16), det vill säga inte
överskrider riktvärdena, uppfyller helgprogrammet för säsong 2018
miljönämndens råd.
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 2018 utifrån
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:16)
Programmet redovisar endast helgverksamhet, inte verksamhet på vardagar.
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 2018 omfattar
ett evenemang i oktober som pågår från kl 09.00 den 20 oktober till kl 17.00
den 21 oktober.
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Forts § 26
Evenemanget är inte markerat som att det innebär buller över riktvärdet.
Mantorp Park Motorbana AB uppger muntligt att evenemanget kommer att
innebära maximala ljudnivåer på 55 dBA vid fasad på bostäder.
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 källbuller på 90 och 95 LAFmax överskrids inte riktvärdet för
buller hos närboende. Vid varje evenemang ska respektive hyresgäst utse en
Ljud- och miljöansvarig, denna funktion har i uppdrag att vidta åtgärder då
varningslampan blinkar.
Efter avslutat evenemang kommer hyresgästen att få del av en
”bullerrapport”, vid upprepade avvikelser kommer Mantorp Park
Motorbana AB fordra muntliga förklaringar från hyresgästerna.
Vid klagomål kan den banansvarige göra uppföljande mätningar hos den
klagande.
Verksamhet som bullrar över Naturvårdsverkets riktvärden
(NFS 2004:16)
Med stöd av miljönämndens råd från 1994 begränsas antalet tillfällen då
verksamhet över Naturvärdsverkets riktvärden överskrids. Med ny
utformning på hyresavtal och nya rutiner för egenkontroll säsongen 2018
kommer Mantorp Park Motorbana AB även att följa upp buller över
riktvärdena. Vid sådana evenemang begränsas källbullret till 105 LAFmax.
Med undantag för dragracingen sista helgen i juli. Vid detta evenemang
kommer källbullret överskrida 105 LAFmax under kortare tider.
Skäl för beslut
Det föreslagna helgprogrammet för säsong 2018 följer miljönämndens råd.
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).
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Forts § 26
Beslut
Program för helgverksamhet vid Mantorp Park Motorbana AB för år 2018
uppfyller miljönämndens råd. Miljönämnden förelägger Mantorp Park
Motorbana AB (orgnr 556668-5425) att informera närboende till banan om
program och förväntat buller vid evenemanget Mantorp Drag Revival den
sista helgen i juli. Uppmätt källbuller från evenemanget ska loggas och
sammanställas i en rapport som delges miljönämnden.
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
NN, dk
Akten
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Dnr 2015:1560

Ansökan om utdömande av vite, NN, Boxholms kommun
Kommun:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Personnummer:
Tillsynsobjekt:

Boxholm kommun
NN
NN
NN
Förvaring av fordon

Bakgrund
Långvarig förvaring av fordon på en fastighet medför en risk för att
fordonen läcker miljöfarliga ämnen som kvicksilver, olja, bly svavelsyra
och bensin till jord och vatten.
Miljökontoret fattade den 2 oktober 2017 ett delegationsbeslut om förvaring
av fordon på fastigheten NN i Boxholm. I beslutet förelades
fastighetsägaren NN att senast den 31 december 2017 frakta bort fordon
med registreringsnummer NN och NN från fastigheten NN i Boxholm.
Kopia på skriftlig dokumentation från godkänd mottagningsanläggning ska
skickas till miljökontoret. Övriga körbara fordon på fastigheten ska vara
placerade på garageuppfarten. Föreläggandet förenades med vite om 5 000
kronor per fordon. Utdömande av vite görs om fordonen med
registreringsnummer NN och NN står kvar på fastigheten efter den 31
december 2017. Föreläggandet gällde omedelbart, även om det skulle
överklagas.
Då miljökontoret inte fick tillbaka något påskrivet delgivningskvitto
fattades ett nytt likalydande beslut den 16 januari 2018. Tiden för
bortfraktandet sattes till senast den 28 februari 2018. Fastighetsägaren har
skrivit på ett delgivningskvitto för detta beslut, kvittot diariefördes den 18
januari 2018.
Miljökontoret har gjort platsbesök vid fastigheten den 7 och den 13 mars.
Från gatan kan konstateras att fordonen står kvar. Miljökontoret har inte fått
någon kontakt med fastighetsägaren, varken vid platsbesöken eller via
telefon.
Sammanfattning
Miljönämnden ansöker om utdömande av vite enligt beslut med
diarienummer 2015:1560-17, daterat 2018-01-16, om förvaring av fordon.
Beslutsunderlag
 Delgivningskvitto med diarienummer 2015:1560-18
 Beslut med diarienummer 2015:1560-17, daterat 2018-01-16.
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Forts § 27
Skäl för beslut
Uppställning av fordon kan medföra läckage av miljöfarliga ämnen. När ett
vitesföreläggande inte följts, har tillsynsmyndigheten att besluta om att
ansöka hos mark- och miljödomstolen om att vitet ska utdömas.
Beslut
Miljönämnden ansöker om utdömande av vite enligt föreläggande ”Beslut
om förvaring av fordon” med diarienummer 2015:1560-17,
daterat 2018-01-16.
___
Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, Box 81, 351 03 Växjö
NN, NN, 590 12 Boxholm
Akten
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Dnr 2018:256

Personuppgiftssamordnare enligt dataskyddsförordningen,
Mjölby kommun
Bakgrund
En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018.
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har beslutat att tillsätta ett gemensamt
dataskyddsombud. Respektive nämnd har fått i uppdrag att utse minst en
personuppgiftssamordnare.
Sammanfattning
Respektive nämnd har fått i uppdrag att utse minst en
personuppgiftssamordnare.
Beslutsunderlag
Förslag till organisation med anledning av ny dataskyddsförordning
(GDPR).
Skäl för beslut
För att skapa förutsättningar för ett systematiskt och hållbart arbete rörande
behandling av personuppgifter så föreslås att på varje nämnd införa en ny
roll, personuppgiftssamordnare. Personuppgiftssamordnaren ersätter delar
av tidigare personuppgiftsombudets arbete. Därutöver tillsätts ett centralt
dataskyddsombud tillhörande kommunstyrelsens förvaltning.
Beslut
Miljönämnden ser det som positivt att ett gemensamt dataskyddsombud
utses som är ansvarigt för samtliga nämnder och att dataskyddsombudet
lyder under kommunstyrelsen.
Miljönämnden ger miljöchefen delegation på att utse
personuppgiftssamordnare för nämndens räkning.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

§ 29

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15

15 (20)

Dnr 2018:0007

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 9 februari 2018 – den 1 mars 2018, dnr
2018:0007-3.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

§ 30

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15

16 (20)

Dnr 2018:0008

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, dnr 2018:0008-3.
Beslut
Redovisningen av beslut från andra myndigheter godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

§ 31

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15

17 (20)

Dnr 2018:0208

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska
ställning den 28 februari 2018.
Beslutsunderlag
Rapport, dnr 2018:0208-3.
Beslut
Redovisningen godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15
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§ 32
Information från möten och kurser med fördjupning i mål- och
resultatdagen
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar från Mjölby kommuns Måloch resultatdag den 27 februari 2018
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15
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§ 33
Deltagande vid möten och kurser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16
ska nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser. Nämnden ska
även fatta beslut om rätt att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Beslutsunderlag
 Informationsdag om strömmande vatten
 Inbjudan till Budgetberedning den 10 april 2018, Mjölby kommun
Beslut
Ordförande Ellinor Karlsson (S) beviljas deltagande vid
Budgetberedningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-15

20 (20)

§ 34
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar nämnden om miljökontorets
pågående arbete och aktuella händelser.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

