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Plats och tid

KS-salen, Mjölby kommun, klockan 13:00- 16:00
Ajournering, klockan 15:00-16:00

Beslutande

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

Ersättare

Övriga deltagande

Jenny Asp-Andersson, miljöchef och nämndsekreterare
Lisa Svensson, livsmedelsinspektör, § 58
Cajsa Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 60

Utses att justera

Lennart Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Miljökontoret 2020-08-25 klockan 13:00

Justerade paragrafer

§§ 51-65

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Asp-Andersson
Ordförande

Ellinor Karlsson (S)
Justerande

Lennart Karlsson (M)
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§ 51

Dnr MN/2020:1658

Fastställande av föredragningslista
Bakgrund
Under sammanträdets gång uppkommer önskemål om att lägga till en punkt till
föredragningslistan angående bevarande av jordbruksmark.
Beslut
Miljönämnden beslutar att lägga till en punkt till föredragningslistan om
bevarande av jordbruksmark.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 52

Dnr MN/2020:1473

Samråd för planprogram för del av Mjölby 40:1 med fler,
Hagaparken
Bakgrund
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas
fram för att översiktligt utreda platsens förutsättningar. Ett planprogram görs ofta
över ett större område. När ett förslag till planprogram har upprättats hålls ett
samråd kring förslaget för att inhämta ytterligare information och synpunkter.
Under samrådstiden finns möjlighet för allmänhet, myndigheter och andra
förvaltningar att komma med synpunkter. När planprogrammet är godkänt
kommer det att ligga till grund för kommande detaljplaner i området.
Sammanfattning
Programområdet ligger nordväst om Mjölbys centrum och utgörs till stor del av
Hagaparken som är en av Mjölbys större parker. Det innefattar även två skiften
jordbruksmark, en slänt i öst mellan Skänningevägen och bostadsområdet
Prästgårdsliden samt en nedlagd drivmedelsstation vid Kungsvägen.
Omgivningen består till större delen av bostadsområden med flerbostadshus samt
Mjölby kyrkogård.
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse
inom stadsdelen samt utveckling av rekreationsmöjligheterna. Översiktliga frågor
som planprogrammet behandlar är bebyggelseutformning, trafik, miljö,
naturvärden samt genomförandefrågor. Med planprogrammet som stöd ska sedan
en eller flera detaljplaner utarbetas.
Målet är att utveckla Hagaparksområdet med nya bostäder och verksamhetsytor i
ett stadsnära och naturskönt läge. Bebyggelsen i planprogrammet anpassar sig till
befintlig grönska, topografi och naturvärden. Vegetationen och den speciella
geologin på platsen är värdefull och bidrar med upplevelsevärden och
rekreationsmöjligheter.
Planprogrammet föreslår ca 170 nya bostäder, nya ytor för verksamheter samt
utökning av befintlig förskola. Bebyggelsen ska komplettera området med
flerbostadshus likväl som småhusbebyggelse. För att öka tillgängligheten till
parken föreslås att parkens entréer öppnas upp och att naturstigar delvis förses
med belysning och platser för vila.
Beslutsunderlag
Yttrande, diarienummer MN 2020:1473 daterat 2020-08-18
Yttrande, diarienummer MN 2020:1473, daterat 2020-07-15
Samrådshandlingar, diarienummer BRN 2017:151
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Forts § 52
Skäl för beslut
Programmets utmaningar
Vid planeringen av området finns utmaningar som behöver hanteras, men även
styrkor som bör tas tillvara. Nedan listas de utmaningar och styrkor som planering
av området medför.
Naturvärden
Hagaparken inrymmer stora naturvärden och geologiska värden. Värden på
platsen behöver värnas samtidigt som parkområdet kan utvecklas avseende
tillgänglighet och rekreation. Närheten till naturen är värdefullt för befintliga och
kommande bostadsmiljöer samtidigt som exploatering kan innebära påverkan på
dessa värden.
Förtätning av bebyggelse
Programområdet är beläget nära centrala Mjölby och den offentliga- och
kommersiella service som erbjuds. Förslaget innebär förtätning till störst del
utifrån befintlig infrastruktur vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Rekreation
Hagaparken och dess natur inrymmer naturliga lekmiljöer samt stora värden för
rekreation och pedagogisk verksamhet. Hagaparken används idag för
promenader, spontanlek samt idrott bland annat vid bollplanen på höjden i
parkens mitt. Genom området leder en väg till Skogssjöområdet på andra sidan
motorvägen där det finns goda möjligheter till bad, camping, motion och
friluftsliv. Platsens rekreationsvärden bör värnas och utvecklas i samband med
förtätning inom området.
Risker
Norr om planprogrammets område ligger motorvägen (E4) vilket medför risker för
hälsa, säkerhet och störning. Bland annat är områdets norra delar utsatta för
bullerstörning och risker från transport av farligt gods vilket begränsar hur
marken kan användas. På norra sidan av motorvägen ligger Hulje skyttebana som
även den medför risk för bullerstörning. I området finns det kända föroreningar
vid en nedlagd drivmedelsstation. Det finns även tidigare och pågående
verksamheter som kan innebära risk för föroreningar.
Tillgänglighet
Hagaparkens topografi är ett värde sett ur ett landskapsperspektiv men samtidigt
en barriär utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Parkens höjd kantas av branta
partier, främst vid Hagaparkens östra och södra sida.
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Forts § 52
Buller
Identifierade risker för buller inom planprogrammet är motorvägen E4 som ligger
norr om området samt Hulje skyttebana som är lokaliserad på norra sidan om
motorvägen. Utpekade bebyggelseområden som möjligen påverkas av buller är
bostadsbebyggelse vid Skänningevägen och bebyggelse norr om Högliden. Enligt
beräknad bullerpåverkan av skyttebanan påverkas inte områden utpekade för
bostäder av buller över angivna riktvärden.
Genomförda bullerberäkningar för vägtrafik av ÅF Infrastructure AB visar att
bullernivåerna överstiger riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasader närmat väg E4, om inte bullerskyddsskärm anläggs.
Planprogrammet omfattar inte bullerskyddsskärm vid bostadsfasaderna som
överstiger riktvärdet. I planprogrammet beskrivs att god avskärmande
bullerverkan bör skapas genom att placera bostadsbebyggelsen i området som
högst och tätast utmed planerad förlängning av Ramstadsgatan samt vara sluten
eller placeras vinkelrätt mot vägen. Detta tillvägagångssätt kräver att bostäder är
genomgående, att minst hälften av bostadsrummen ska ha fönster mot
ljuddämpad sida samt att inga uteplatser är vända mot bullerkällan. Längst
Skänningevägen finns risk för att buller överskrids och därför bör tillkommande
bebyggelse utformas och placeras med möjlighet till tyst sida.
En ambition om att hålla en lägre bullernivå än gällande riktvärden är bra ur
folkhälsosynpunkt, även ekvivalenta bullernivåer på 60 dBA upplevs av en del av
befolkningen som störande. Det bör klart framgå av detaljplaner i området att
eventuella krav på åtgärder och kostnader för att uppnå lägre bullernivå än
gällande riktvärde faller på kommunen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson (M) yrkar att nämndens yttrande ska komplettera med ”5,4 ha
jordbruksmark skall enligt planen ianspråktas för annat än livsmedelsproduktion,
vilket måste anses strida mot dagens insikter om jordbruksmarkens betydelse nu
och på sikt” samt att förslag till beslut ska kompletteras med ”Miljönämnden ser
med oro på hur Mjölby kommun detaljplanerar på Sveriges och kanske världens
bästa jordbruksmark. Därmed görs marken obrukbar för livsmedelsproduktion för
all framtid. Miljönämnden anser att planprogram för del av Mjölby 40:1 med flera
Hagaparken skall omarbetas så att jordbruksmarken i områdets norra del på 5,4 ha
lämnas orörd så att den kan överlämnas till kommande generationer för fortsatt
livsmedelsproduktion”.
Monica Karlsson (S) yrkar på att miljönämnden ska besluta enligt miljökontorets
yttrande.
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Forts § 52
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) finner att det finns två för slag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt Monica Karlsson (S) yrkande.
Votering begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Monica Karlsson (S) yrkande
Nej-röst för Stefan Andersson (M) yrkande
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
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för Monica Karlsson (S) yrkande och tre nej-röster för Stefan
Andersson yrkande beslutar miljönämnden att bifalla Monica Karlsson (S)
yrkande.
Beslut
Förslaget till planprogram för del av Mjölby 40:1 med fler, Hagaparken, belyser
upp utmaningar och styrkor kring frågor som berör miljö, hälsa och natur.
Miljönämnden gör bedömningen att planen behöver kompletteras med avseende
på buller, med motiv till att man frångår bullerutredningens förslag på att
använda bullerskyddsskärm. Det bör även klart framgå att eventuella krav på
åtgärder och kostnader för att uppnå lägre bullernivå än gällande riktvärde faller
på kommunen
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Akten
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§ 53

Dnr MN/2020:1472

Samråd för detaljplan för del av Viby-Olofstorp 4:4 med fler
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att tillgodose efterfrågan på verksamhetstomter. Syftet är
också att möjliggöra en ny räddningsstation inom planområdet för möjlighet till
snabba insatstider till Mantorp med närområde, samt att möjliggöra för
Mantorptravet att utvidga sin verksamhet.
Sammanfattning
Planområdet är beläget i nordöstra Mantorp. Området är ca 17 hektar stort. I
dagsläget består planområdet förutom av omgivande gator och vägar av obebyggd
jordbruksmark. Området är planlagt för handel och industri sedan 1973 och i
kommunens översiktsplan är området markerat som pågående markanvändning
reglerat med detaljplan.
Den nya detaljplanen föreslår etablering av verksamheter, industri, restaurang,
räddningsstation och travverksamhet. Motorfordon angör området via en ny
lokalgata som ansluter till Västerlösavägen genom en ny cirkulationsplats. Gående
och cyklister angör området via gång- och cykelvägen i Stålarpsvägens
förlängning som får en ny koppling in i planområdet. För dagvattenhantering
sparas gröna ytor längs planområdets ytterkanter samt öppna dagvattendiken
genom området.
Vid väg 638 reglerar befintlig stadsplan från 1973 ett vägområde som är bredare än
vad som är genomfört och omfattar privatägd mark. Därför föreslås att en del av
vägområdet i öster i befintlig stadsplan upphävs.
Detaljplanen bedöms inte påverka några riksintressen. Den påverkar dock
materiella värden genom att befintlig jordbruksmark tas i anspråk för
exploatering. Då marken sedan länge är planlagd för annan verksamhet bedöms
ändrad markanvändning i juridisk mening redan vara avgjord.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen
inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar, diarienummer BRN 2019:87
Skäl för beslut
Jordbruksmark
Marken nyttjas för odling, men är sedan länge planlagd för verksamheter. Det gör
att ändrad markanvändning i juridisk mening är avgjord, men ny planläggning
kan väcka frågan om omprövning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19

9 (28)

Forts § 53
Särskilda skäl för att ianspråkta jordbruksmarken är följande: Läget intill E4 har
högt intresse för handel och logistik och marken har ett gott läge för angöring till
E4. Området ligger också i anslutning till större tätort och marken är sedan
generalplan 1978 utpekad som verksamhetsmark. Tidigare beslut om detaljplaner
gör att marken inte längre i juridisk mening är avsedd för jordbruk, fastän den
likväl fortfarande används för jordbruk. Om frågan skulle omprövas, så finns en
lokaliseringsutredning genom översiktsplan 2007 och 2011.
Natur, park och rekreation
Marken utgörs av jordbruksmark med en gräsvall i kantzonen mot omgivande
gator. Gröna stråk bevaras inom området i form av dagvattendiken och i norr
anläggs en dagvattendamm. För att få in ytterligare grönska rekommenderas att
häckar planteras på kvartersmark i gränsen mot allmän plats.
Travverksamhet
Planförslaget innebär att Mantorptravet har möjlighet att utvidga sin verksamhet
österut. Det betyder att minsta avstånd mellan de befintliga bostäderna i Östra
Olofstorp och travanläggningen minskar. Minsta avstånd
mellan befintliga bostäder och travet blir ca 90 meter. Minsta avstånd mellan
tillkommande bostadsfastigheter och travets fastighetsgräns blir ca 50 meter.
Genom åren har en oro funnits för att djurhållningen, framför allt hästhållning, ska
utgöra risk för allergenspridning. Forskning har dock visat att denna spridning har
begränsad räckvidd. Allergenspridningen har visat sig vara koncentrerad till
närområdet, medan de 50-100 meter från stall och hagar varit mycket låga eller
svåra att mäta. Äldre studier av luktspridning från svinstallar har visat på ett
tydligt avståndssamband, där halterna sjunker snabbt med avståndet, fram till ca.
200 m från stallarna.
I samband med den fördjupade översiktsplanen för Mantorp tog kommunen fram
rekommenderade skyddsavstånd. Mantorptravets bedömning är att antalet hästar
i den nya delen inte kommer att överskrida 80 stycken.
Hästhållning
30-100 hästar
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Forts § 53
Mantorptravets bedömning är att antalet hästar i den nya delen inte kommer att
överskrida 80 stycken. Sett till rekommendationerna ovan och områdets avstånd
till bostäderna bör travverksamheten därför hålla ett skyddsavstånd från väg 636
om 150 meter till stall, paddockar och öppen gödselhantering för att undvika
störning av allergenspridning. Detta regleras i detaljplanen med en
egenskapsbestämmelse, m2.
Den förhärskande vindriktningen vid planområdet är riktad från bostäderna mot
nordväst, vilket också minskar risken för spridning av allergener mot bostäderna.
Förutom risk för allergener finns det risk för att travverksamheten medför
störningar i forma av lukt, skadedjur, buller från bland annat högtalare och
störande ljus från strålkastare. Risk för störning kan minimeras genom att
travverksamheten har ett behörigt avstånd till bostäder.
Förorenad mark
Området bedöms inte vara förorenad av tidigare verksamhet. En markmiljöteknisk
utredning ska göras inför granskning av planen.
Förslag - dagvattenhantering
Nya dagvattenledningar föreslås under lokalgatan, gc-vägen samt över
kvartersmark i nordost. Längs planområdets östra sida samt längs med lokalgatan
och vidare mot väg 636 föreslås nya diken anläggas. I det norra hörnet föreslås en
ny dagvattendamm. Diken och damm hjälper till att fördröja dagvattnet och bidrar
till att rena det genom att växtligheten tar upp föroreningar. Diket i öster föreslås
få en meandrande form, vilket ökar reningseffekten.
Den befintliga dagvattendammen nordost om planområdet kommer att behöva
iordningställas för att kunna fördröja de flöden och volymer som beräknas ledas
dit enligt nuvarande markanvändning. Dammbotten kommer att behöva grävas ur
och återställas i ursprungligt skick.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Andersson (M) yrkar att miljönämndens yttrande ska kompletteras med
följande text: ”Planen påverkar de materiella värdena genom att 17 ha
jordbruksmark tas i anspråk. Att marken sedan länge är planlagd för annan
verksamhet kan inte anses vara avgörande för att i dag motivera exploatering.
Samhället och världen förändras och de insikter om jordbruksmarkens värde som
finns i dag, fanns inte när marken planerades för annan verksamhet.
Miljönämnden anser att bibehållande av jordbruksmark för livsmedelsproduktion
i dag är den avgörande faktorn vid en bedömning av planen.” samt att förslag till
beslut ändras till
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Forts § 53
”Miljönämnden kan inte se att planens genomförande ger sådana fördelar att de
uppväger nackdelarna av att för all framtid ta 17 ha jordbruksmark ur produktion
för livsmedel. Miljönämnden avstyrker därför att planen för Viby-Olofstorp 4:4
med flera antas”.
Anna Jamieson (C) yrkar på bifall till Stefan Andersson (M) förslag.
Monica Karlsson (S) yrkar att miljönämnden ska besluta enligt miljökontorets
yttrande.
Beslutsgång
Ordförande Ellinor Karlsson (S) finner att det finns två för slag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt Monica Karlssons (S) yrkande.
Votering begärs.
Miljönämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Monica Karlsson (S) yrkande
Nej-röst för Stefan Andersson (M) yrkande
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
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för Monica Karlssons (S) yrkande och tre nej-röster för Stefan
Anderssons yrkande beslutar miljönämnden att bifalla Monica Karlsson (S)
yrkande.
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Forts § 53
Beslut
Det nya planområdet ger möjlighet för befintlig travverksamhet med djurhållning
att utöka. Vid travverksamhet finns en risk för störning i form av allergener,
buller, ljus, lukt och förekomst av skadedjur. Det är därför väsentligt att det finns
ett skyddsavstånd mellan bostäder och travverksamheten.
Inför planens granskningsskede kommer, bland annat, en markmiljöteknisk
utredning utföras. Med den kompletteringen gör miljönämnden bedömningen att
förslag till detaljplan för del av Viby-Olofstorp 4:4 med fler utgör ett bra
beslutsunderlag ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19

13 (28)

§ 54

Dnr MN/2020:76

Halvårsuppföljning Verksamhetsplan för miljönämnden
2020-2022
Bakgrund
Miljönämnden följer upp verksamhetsplanen varje halv- och helår.
Sammanfattning
Miljökontoret har gjort en sammanställning över nyckeltal och utförda aktiviteter
för första halvåret 2020. Corona/covid 19 har påverkat planeringen, bland annat
har större fokus lagts på administrativ tillsyn under första halvåret.
Beslutsunderlag
Rapport, Halvårsuppföljning av Verksamhetsplan för miljönämnden 2020-2022,
diarienummer MN 2020:76.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19

14 (28)

§ 55

Dnr MN/2020:1

Bokslutsprognos per 30 april 2020, Mjölby kommun
Bakgrund
I § 94/2020 beslutade kommunstyrelsen att nämnder med underskott ska inkomma
med skriftlig a redovisningar om orsaker till underskott och vilka åtgärder som
vidtas. Redovisningarna ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
2020.
Sammanfattning
På grund av rådande pandemi präglas årets första prognos av hög osäkerhet.
Nämnderna i Mjölby kommun prognostiserar sammantaget ett underskott på 5,1
mnkr. Den 30 april rapporterade miljönämnden ett prognosticerat underskott på 171 tkr. Prognosen baserades på att det finns risk för att planerad kontroll inte kan
utföras enligt nämndens verksamhetsplanering beroende på Corona/covid 19,
vilket i sin medför minskade intäkter. Resultatet från halvårsuppföljningen av
Verksamhetsplan för miljönämnden tyder på att miljökontoret ligger efter
planeringen inom några verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Redovisning till KS, diarienummer MN/2020:1
Kommunstyrelsens beslut § 94, diarienummer KS/2020:5
Miljönämndens bokslutsprognos per 30 april 2020, diarienummer MN/2020:1-11.
Skäl för beslut
Administrativ tillsyn
Miljökontoret har för att beakta smittorisker tvingats skjuta upp delar av planerad
tillsyn och kontroll, större fokus har lagts på administrativ tillsyn i form av
kontroll av rapporter, inskickade handlingar och dylikt.
Halvårsuppföljning
Resultatet av halvårsuppföljningen av Verksamhetsplan för miljönämnden visar
på att miljökontoret ligger efter planeringen inom främst miljöskydd. Inom
enskilda avlopp medför lägre personalresurser att intäkterna kan bli lägre än
budgeterat.
Prognos åtagande, mått och aktiviteter
5 av miljönämndens 6 åtaganden bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Åtagandet
om att anordna branschträffar med tema att minska uppkomst av avfall kommer
inte att genomföras på grund av smittorisk. Måttet för åtagande angående
personalomsättning har påverkats av revidering av titlar och befattningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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Forts § 55
Åtgärder för hantering av prognosticerat underskott
Miljökontoret arbetar på för att genomföra tillsyn och kontroll enligt
Verksamhetsplan för miljönämnden.
Vare sig behov av tillsyn eller behov av resurser påverkas långsiktigt av coronapandemin. Uppskjuten kontroll bör genomföras senare.
Kompensation för trängselkontroll
Kommunerna har fått löfte om ersättning för tillsyn enligt den tillfälliga lag om
smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli 2020.
Beslut
Miljönämnden prognosticerar, även efter halvårsuppföljning av nämndens
verksamhetsplanering, att intäkterna för miljönämnden år 2020 kan bli något lägre
än budgeterat.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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§ 56

Dnr MN/2020:1558

Mål och budget 2021-2023, Mjölby kommun
Bakgrund
Förvaltningarnas/nämndernas uppgift är att beskriva ett förslag till Mål och
budget 2021-2023 inom den tilldelade ramen samt att ta fram förslag till
åtaganden.
Sammanfattning
Miljönämnden har tagit fram förslag på budget och åtaganden för år 2021-2023.
Beslutsunderlag
KF beslut § 62/2020, diarienummer KS/2020:4.
Skäl för beslut
Rubrikerna nedan följer anvisningar till Mål och budget 2021-2023.
Ansvarsområde
Miljönämnden är tillsyns- och prövningsmyndighet med uppgift att:
 skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter
 säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för
konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.
Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården.
Mjölby kommun samverkar med Boxholms kommun i en gemensam miljönämnd
med tillhörande förvaltning.
Budget i sammandrag
En översiktlig tabell över driftbudgetens kostnader, intäkter och nettokostnad
respektive år (2019-2023).
(Tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Justerandes sign

2019
Utfall
-3 966
8 221
4 255

2020
Budget
-4 461
8 872
4 411

2021
Budget
-6 125
10 128
4 003

Utdragsbestyrkande

2022
Ek plan
-6 125
10 203
4 078

2023
Ek plan
-6 125
10 203
4 078

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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Forts § 56
Kostnadsfördelning i budget 2021
Ett cirkeldiagram som beskriver bruttokostnaderna 2021 fördelat på; personal,
lokaler, kapital och övriga kostnader (slagsum).

Lokaler
4%
Övrigt
9%

Personal
87%

Kapital
0%

Budgetspecifikation
En tabell över budgetverksamheternas (BUVERK) kostnader, intäkter och
nettokostnader 2021.
Budget 2021 – specifikation (tkr)
Miljönämnd
Miljökontor
Summa

Justerandes sign

2021
Kostnad
395
9 733
10 128

Utdragsbestyrkande

2021
Intäkt
-1 600
-4 525
-6 125

2021
Netto
-1 205
5 208
4 003

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida
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Forts § 56
Åtaganden och mått
Kommunmålen förändras till kommande år och minskas till finansiella mål och
utbildningsmål från de tidigare tolv målen.
Kommunstyrelsen förväntar sig att alla nämnder formulerar åtaganden till de
finansiella målen. De nämnder som kan åstadkomma relevanta åtaganden till
utbildningsmålet ska göra det.
Kommunmål

Åtaganden

Mått

Utbildningsnivån
ska höjas

Miljönämnden ska
genom tillsyn och
kontroll
säkerställa god
miljö på förskolor
och skolor

Finansiella mål
för resultat och
soliditet

Miljönämnden ska
genom samverkan
sänka kostnaderna
för myndighetsutövning inom
miljö- och
hälsoskydd

Kontroll av
livsmedelslokaler
Tillsyn enligt
miljöbalken
Tillsyn av rökfria
miljöer på högstadium
och gymnasium
Medel för nettokostnad
miljö- och hälsoskydd,
myndighetsutövning,
för Mjölby, Boxholms
och Ödeshögs
kommun kr/inv
(Kolada)

Målvärde

Senaste
utfall

145

218

Beslut
Miljönämnden har under rubriken ”Skäl för beslut” tagit fram förslag på budget
och åtaganden för år 2021-2023.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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§ 57

Dnr MN/2020:1270

Kommunernas arbete med enskilda avlopp
Bakgrund
Enskilda avlopp kan påverka människors hälsa och miljön. I Sverige är det,
utanför kommunens verksamhetsområde, respektive fastighetsägare som är
ansvarig för en ändamålsenlig hantering av avloppsvatten från sin fastighet.
Miljönämnden bedriver tillsyn av fastigheter med avseende på enskilda avlopp,
handlägger ansökningar om nya avlopp och följer upp utdömda avlopp.
Sammanfattning
Miljönämnden efterfrågar tydlig vägledning från Havs- och Vattenmyndigheten så
att myndigheters arbete och hantering av enskilda avlopp motsvarar miljönyttan,
samt önskar framföra att robust och beprövad teknik bör eftersträvas.
Skäl för beslut
Bakgrund:
Miljönämnden är gemensam för Mjölby och Boxholms kommun. Mjölby kommun
har en levande landsbygd med gott om jordbruksmark och stora
grundvattentillgångar, ytvattnen är relativt få och ofta påverkade av övergödning.
Boxholms kommun har mer skog och sjöar, med höga naturvärden och attraktiva
lägen för fritidsboenden.
Miljönämnden bedriver tillsyn av fastigheter med avseende på enskilda avlopp.
Med enskilda avlopp avses avloppsanläggningar som tar emot hushållsspillvatten,
dimensionerade för 5-200 personer.
Havs och vattenmyndigheten tar fram vägledning för kommunens prövning av
små avloppsanläggningar.
Enskilda avlopps påverkan på miljö och hälsa
Miljönämnden anser att det finns uppenbara hälsomässiga skäl till att rena
avloppsvatten torde vara uppenbart, vilket torde vara önskvärt även för enskilda
fastighetsägare.
Ett enskilt avlopp kanske inte har så stor påverkan på miljön, men med många
finns det en risk att avloppen sammantaget påverkar miljön negativt, genom
övergödning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida
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Forts § 57
Under 2019/2020 har det från flera håll framförts åsikter om att markens förmåga
till retention har underskattats, och att de små avloppens påverkan på miljön ofta
överskattas. Om så är fallet behöver detta i högre grad beaktas vid bedömning av
enskilda avlopp, både vid prövning såväl som tillsyn. Miljönämnden efterfrågar
Havs- och vattenmyndighetens ställningstagande i denna fråga.
Lagen om allmänna vattentjänster
Med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster kan kommunen utöka
verksamhetsområden och erbjuda vatten och avlopp åt större sammanhållna
bebyggelsegrupper. Åtgärder som uppskattas av många fastighetsägare.
Krav på anslutning till det kommunala avloppet gäller dock även för fastigheter
med mindre och enklare hus, kraven kan upplevas som betungande för enskilda
fastighetsägare.
Miljönämnden ser gärna att regelverket ändras så att det finns möjlighet att få
tidsbegränsad dispens från anslutning, under förutsättning att befintlig
avloppslösning är funktionell.
Robusta system
Miljönämnden anser att beprövad teknik bör användas för enskildaavloppslösningar. Med beprövad teknik uppnås, i de flesta fall, robusta system
som inte kräver återkommande tillsyn av vare sig myndighet eller annan tredje
part.
Beslut
Miljönämnden beslutar att skicka ovanstående kommentarer och synpunkter till
Havs- och Vattenmyndigheten. Miljönämnden efterfrågar stöd från Havs- och
Vattenmyndighet för en rättssäker och korrekt hantering av enskilda avlopp,
baserat på miljönytta och beprövad teknik.
___
Beslutet skickas till:
Havs- och vattenmyndigheten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 58

Information om märkning av ägg
Sammanfattning
Lisa, Svensson, livsmedelsinspektör/samordnare, informerar om märkning av
hönsägg och om handläggning av ärende angående försäljning av ägg.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19

22 (28)

§ 59

Dnr MN/2020:1

Ekonomi
Bakgrund
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för miljönämndens ekonomiska ställning
den 31 juli 2020.
Beslutsunderlag
Rapporter, diarienummer MN/2020:1-14
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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§ 60

Dnr MN/2020:2

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5-7 §§ kan en del beslut delegeras till
anställd inom förvaltningen och enligt 6 kap 37 och 39 §§ till förtroende-vald. 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 lag om tobak och liknande produkter.
Cajsa Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör/samordnare, redogör för
delegationsbeslut avseende miljöstörandeindustri/verksamhet.
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden den 1 maj 2020 – 6 augusti 2020, diarienummer
MN/2020:2-5.
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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§ 61

Dnr MN/2020:3

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 MN/2020:3-5
Beslut från mark- och miljödomstolen, diarienummer MN/2013:684
Avsiktsförklaring att samverka, diarienummer 2020:66
Beslut
Miljönämnden godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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§ 62

Dnr MN/2020:118

Information från möten och kurser
Sammanfattning
Miljöchef Jenny Asp-Andersson har deltagit i kommunens ledningsgrupp för
Mjölby kommun och informerar om att kommundirektör Dag Segrell även
tjänstgör som teknisk chef.
Mjölby kommun har rekryterat Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör i
Region Östergötland, som ny kommundirektör från och med den 1 oktober 2020.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19
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§ 63

Dnr MN/2020:110

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
Kallelse till Mål- och budgetberedning 22-23 september - dialog om nämndernas
förslag
Beslut
Ordförande Ellinor Karlsson (S), förste vice ordförande Monica Karlsson (S) och
andre vice ordförande Lennart Karlsson (M) har rätt att delta vid budgetdialogen
med arvode.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-19

27 (28)

§ 64

Dnr MN/2020:121

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.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 65

Dnr MN/2020:1658

Bevarande av jordbruksmark
Bakgrund
Miljönämnden ser ett behov av att jordbruksmark värderas högre i den fysiska
planeringsprocessen.
Beslut
Miljöchef Jenny Asp-Andersson får i uppdrag att ordna en träff med presidiet för
miljönämnden, presidiet för Samhällsbyggnadsnämnden i Boxholms kommun och
byggnads- och räddningsnämnden Mjölby kommun för att behovet av att
jordbruksmark värderas högre i den fysiska planeringsprocessen.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
Boxholms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

