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Omfattning 

§§ 44-64

Beslutande 
Anita Persson (V) 
Karl-Eric Nilsson (C) 

Per Månsson (M) 
Inga-Britt Olsson (M) 
Marcus Nilsen (L) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cristina Nichta (S) 
Peter Ohlsen (SD) 

ordförande 
förste vice ordförande 
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Tjänstgörande ersättare 
Siimeyya Gencoglu (MP) §§ 44-64 för Lasse Jutemar (MP) andre vice ordförande

Närvarande ersättare 
Cecilia Kochan (S) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
Katrine Andersson (M) 
Alexander Andersson (C) 
Olle Engström (I<D) 
Susanne Karlsson (SD) 

Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Mirj am Keskifran tti 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Avdelningschef Anna Säfsten 

Justering 

§§ 44-64
§§ 44-64
§§ 44-64
§§ 44-64
§§ 44-64

Avdelningschef Niclas Björkström 
Nämndsekreterare Marlene Andersson 
Samhällsplanerare Sebastian Andersson 
Samhällsplanerare Charlotta Tomvall 
Kommunikatör Mia Magnusson 

Peter Ohlsen (SD) utses att justera och Inga-Britt Olsson (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2017-03-24 på Miljöförvaltningens expedition. 

l 

Ordförande Anita Persson 

tJ 

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-03-24 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljö förvaltningen. 
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Remiss: Förslag till kultur- och biblioteksprogram 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
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Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över förslag till 
Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 

Ärendet 
Kulturnämnden har sänt förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 201 7-2018 på remiss 
till berörda nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig 
över förslaget. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen avstår från att yttra sig över förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-08 
Kultur- och biblioteksprogram 
Biblioteksprogram 

Beslutet skickas till: 
Kulturnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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§ 57 Dnr 2017-198 

Remiss: Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planprogramförslaget under förutsättning att 
miljöförvaltningens synpunkter tillgodoses under fortsatt planarbete. 

Sammanfattning 

Planprogrammet presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800- 1000 bostäder. 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta 
fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt 
planeringsprinciper för områdets innehåll. Två av Miljöförvaltningens tjänstepersoner 
har varit deltagare i Projektstudion där planprogrammet har arbetats fram. 

Ärendet 

Planprogrammet presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800- 1000 bostäder med 
en preliminär utbyggnadsstart 2020. 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta 
fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt 
planeringsprinciper för områdets innehåll. Planprogrammet ska skapa förutsättningar 
för en hållbar bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. Boende får tillgång 
till boendemiljöer med kvaliteer och upplevelsevärden där förutsättningar för ett rikt 
och hållbart liv ges. Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur med fokus på 
djur och växtlivets spridningsbehov och kopplingar för människan till olika 
grönområden. Planprogrammet ska även initiera genomförandeperspektivet genom 
initiala bedömningar kopplat till ekonomi och rimlighetspotential. 

Två av Miljöförvaltningens tjänstepersoner har varit deltagare i Projektstudion där 
planprogrammet har arbetats fram. Vilket betyder att förvaltningens åsikter har tagits 
hänsyn till i ett så tidigt skede som möjligt. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen anser att: 
• det är positivt att 800-1000 bostäder byggs.

• det är viktigt med sammanhållen projektledning och organisation för att fullfölja
de goda intentionerna vid genomförandet.

• hänsynen till natur- och rekreationsvärden måste garanteras på ett lämpligt sätt
och att allmänheten har tillgång till naturen under hela byggfasen.

• det är bra att bebyggelsen hålls ifrån Ryssbybäcken så att en zon med uppvuxen
skog kan finnas kvar längs vattendraget, både som en ekologiskt funktionell
kantzon och för att bibehålla möjligheten att röra sig längs vattendraget med

Utdrags bestyrkande 
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känslan av att man rör sig i naturmarken och inte längs kanten på ett 
bostadsområde. 
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• trafiklösningar planeras så att störningar minimeras för buller och luftkvalitetet.
• vägens dragning och planering säkerställer att den inte blir en genomfartsled och

ytterligare en barriär samt att den vägen till etapp 2 inte byggs förrän
bebyggelsen i etapp 2 kommer.

• bullersituationen inklusive byggnadsplacering för Pianogatan måste utredas
noga.

• det är synnerligen viktigt att den kvarvarande grönytan i anslutning till
Trädgårdsstaden måste säkras från ytterligare exploatering om funktionen ska
kunna bevaras.

• de beskrivna gröna stråken måste säkras så att funktionen inte försämras när
man går vidare med enskilda detaljplaner och ny väg

• Hestra ängar ska sparas som kärnvärde och att där utveckla ängsmarker och
stadsdelspark för att koppla till områdets historia.

• påverkan på våtmarker måste utredas vidare
• konsekvensbedömningen bör omfatta frågan om eventuell markavvattning,

våtmarkernas funktion både vad gäller vattenhållande förmåga, rening och som
livsmiljö för arter.

• kollektivtrafik som försörjer området är en förutsättning för utbyggnad av
Hestra.

• cykel och gångväg i hela området som minimerar bilberoendet måste planeras in
i tidigt skede så att strukturerna finns på plats när bostäderna tas i bruk.

• de parkeringar som måste skapas bör ligga under marknivå för att nyttja marken
så effektivt som möjligt. Och därmed skapas så lite markparkering som möjligt.

• det är viktigt att bygga vidare på parkstaden kvaliteter.

För att allt detta ska vara genomförbart måste dessa faktorer få stort genomslag i 
detaljplanen och eventuella tävlingsmoment i markanvisning för exploatörer. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08 
PM Biolog Anna Ljunggren 
Planprogram för Hestra 4: 1 med flera 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Utd ragsbestyrkande 
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§ 59 Dnr. 2017-795 

Remiss: Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att text 
på plankartan justeras enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra byggnation av 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i tre till sju våningar. Detaljplanen 
innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp längs med Alingsåsvägen. Planområdet 
ligger i anslutning till egnahemsområdet Byttorp i sydväst och Getängens 
industriområde nordöst. 

Miljöförvaltningen ser positivt p:1 en förtätning där möjligheter finns att ansluta sig till 
befintlig infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. De boende får god tillgång 
till kollektivtrafik och stora möjligheter att nå service på gång- och cykelavstånd. 
Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Är det 
möjligt att informera om framtagna utredningar på plankartan? Planhandlingarna 
redogör också för förfarandet om fler föroreningar upptäcks i samband med 
exploateringen. Handlingarna redogör också för förfarandet om det blir nödvändigt att 
pumpa ur schakt och vad som är tillåtet och inte. 

Miljöförvaltningen ser sammanfattningsvis positivt på förtätningen som planförslaget 
innebär. De boende riskerar dock att bli bullerstörda om inte bullerstörning regleras 
tillräckligt tydligt. Därför önskas en ändring av plankartans text avseende störningsskydd 
enligt bifogat förslag i tjänsteskrivelsen. Om möjligt önskas också en 
information med koppling till föroreningarna i asfalten för att detta inte ska missas i 
exploaterings skedet. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra byggnation av 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i tre till sju våningar. Detaljplanen 
innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp längs med Alingsåsvägen. Planområdet 
ligger i anslutning till egnahemsområdet Byttorp i sydväst och Getängens 
industriområde nordöst. 

Miljöförvaitningens synpunkter 

Tillgång till befintlig infrastruktur 
Miljöförvaltningen ser positivt på en förtätning där möjligheter finns att ansluta sig till 
befintlig infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. Bebyggelsen blir en entre till 
stadsdelen Byttorp och förväntas på sikt bidra till att skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. En eller flera lokaler ( centrumändamål) möjliggörs i bottenplan genom 
planförslaget. Gårdsrummen kommer dock ligga undanskymda från Alingsåsvägen på 
grund av bullersituationen. 

Utdragsbestyrkande 
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Tillstånd till avloppsanordning med vattentoalett 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar tillstånd för Lerbäcks Samfällighet,  att inrätta 
enskild avloppsanläggning med vattentoalett på fastigheten Lerbäck 
1 :32. Avloppsanläggningen ska vara dimensionerad för 22 hushåll och bestå av följande: 

Minireningsverk: WSB Clean 100 PE SO+ P från Tranås Cementvarufabrik 
• Tät markbädd på 104 m2 med 6 st spridarrör a 15 meter

f) Provtagningsbrunn
• Utlopp via rör till sjön

För anläggningen gäller följande villkor: 

Allmänt 

1. A vloppsanläggningen ska utformas, placeras och skötas enligt tillverkarens
anvisningar, ansökningshandlingarna, vad som framgår av detta beslut och bifogad
situationsplan.

2. Provtagningsbrunn ska finnas efter markbädden men före utloppet för att
möjliggöra provtagning på utgående vatten från reningsanläggningen i helhet.

3. Avloppsanläggningen, inldusive dess ledningssystem, ska vara varaktigt tät.

4. Behandlat avloppsvatten från minireningsverket ska ledas via en tät
markbädd/ efterpoleringsbädd innan vattnet tillåts släppas till sjön via befintligt
utlopp.

5. En trädgräns på minst fem meter ska finnas kring markbädden.

6. Regn- och dräneringsvatten, vatten från pool eller spolning av dricksvattenfilter får
inte tillföras avloppet.

7. Jacuzzi/bubbelpool/bubbelbadkar som har större vattenvolym än ett ordinärt
badkar får inte anslutas till anläggningen utan särskild anmälan till Miljö- och
konsumentnämnden.

8. Tillfartsväg och uppställningsplats ska finnas tillgänglig för slamtömningsfordon.

Kontroll och funktion 

9. Utgående vatten från avloppsanläggningen (efter markbädden) ska klara följande
gränsvärden:

Provparameter: Gränsvärde mätt som årsmedelvärde: 

Tot-P (total-fosfor) 0,3 mg/1 

BOD
7 

(organiskt material) 15 mg/1 
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Samman attning 

Lerbäcks Samfallighet har skickat in en ansökan om tillstånd för att inrätta ett nytt 
minireningsverk på fastigheten Lerbäck 1 :32 i Äspered. Det finns sen tidigare ett 
reningsverk på platsen, men på grund av bristfällig funktion i verket har samfälligheten 
valt att byta ut detta mot ett nytt. Det nya verket ska ligga i anslutning till det befintliga, 
utgående vatten från reningsverket ska ledas till befintlig markbädd och där efter via 
befintlig ledning till utsläpp i sjön Tolken. Området utgör badplats för de som bor i 
Lerbäck, och sjön är på platsen både grund och har låg vattenomsättning. Tolken ingår 
också i Öresjö vattenskyddsområde, tertiär zon. Detta tillsammans gör att hög 
skyddsnivå för både miljö och hälsoskydd gäller. Varken verkets placering eller 
utsläppspunkt ändras. Egenkontrollen uppdateras enligt tillverkarens instruktioner, 
provtagningsfrekvens och analysparametrar kvarstår. Miljöförvaltningen anser att det går 
att ändra kravet på absolut gränsvärde för total-fosfor och organiskt material till 
gränsvärde mätt som årsmedelvärde, men att kravet på absolut gränsvärde för bakterier 
bör kvarstå, med tanke på platsens känslighet. Miljöförvaltningens bedömning är att 
tillstånd kan ges till att inrätta ett nytt minireningsverk på platsen. 

Ärendet 
Lerbäcks Samfällighet har ansökt om tillstånd att inrätta avloppsanordning med vatten
toalett. Ansökan inkom 18 januari 201 7. I ansökan uppges att totalt 22 hushåll ska 
anslutas till avloppsanläggningen. Anläggningen består av ett reningsverk av typen WSB 
Clean 100 PE SO+ P från Tranås Cementvarufabrik samt en tät 
markbädd/ efterpoleringsanläggning. En provtagnings brunn ska finnas efter 
markbädden för att möjliggöra provtagning på utgående vatten, där efter leds utgående 
vatten via befintligt rör till sjön. 

Dåvarande Miljöskyddsnämnden beslutade 2005 att ge         Konsult AB ett 
föreläggande om skyddsåtgärder för inrättade av avloppsanläggning som skulle betjäna 
avloppsvatten från ca 25 enfamiljshus. Ansvaret och driften för anläggningen har sedan 
dess tagits över av Lerbäcks Samfällighet. Genom åren har nuvarande reningsverk 
fungerat dåligt och fleralet kompletteringar har gjorts. Samfälligheten har nu ansökt om 
tillstånd att ersätta befintligt reningsverk med ett nytt av annat märke. Befintlig 
markbädd/ efterpoleringsanläggning har satt igen p.g.a. slamflykt, materialet ska bytas ut 
och utgående vatten från reningsverket ska sedan passera markbädden och vidare ut i 
sjön i befintlig utsläppsledning. Ansökan innebär ingen ändring av utsläppspunkten för 
utgående vatten. Reningsverket ska placeras i anslutning till befintligt verk för att 

Utdragsbestyrkande 
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möjliggöra parallellkörning under installationstiden. Inga närliggande fastigheter eller 
andra parter anses berörda av ändringen. 

Sökanden har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till beslut. 
Istället för gränsvärden som aldrig får överstigas önskar sökanden istället ha 
årsmedelvärde för utsläppen, då de menar att anläggningen är liten till sin storlek. 

Anläggningens utformning 

Av ansökan och muntlig redogörelse från sökande eller entreprenör framgår följande 
om den planerade anläggningen. 

Belastande installationer: 
Anläggnings typ 
Fabrikat och typ 

Efterbehandling 

vattentoalett, bad, disk och tvätt 
minireningsverk med fosforfällning 
WSB Clean 100 PE SO+ P från Tranås 
Cementvarufabrik 

Tät markbädd om på 104 m2 med 6 st spridarrör a 15 meter, där efter 
provtagningsbrunn och utlopp i sjön via befintligt rör. 

Anläggnungens läge 

Strandskydd 

Anläggningen placeras inte inom område för strandskydd. 

Rådighet över mark 

Anläggningen läggs helt på egen mark. 

Redovisade närliggande vattentäkter och bergvärmebrunnar 

Utloppet sker i sjön Tolken, som ingår i tertiär skyddszon för Öresjö 
vattenskyddsområde. Inga övriga vattentäkter eller bergvärmebrunnar anses berörda av 
anläggningen. 

Riktlinjer på funktion inom området 

Anläggningen kommer att placeras strandnära varför högre krav för funktion ställs. 

Inlämnade handlingar 

Ansökan om tillstånd 
Teknisk beskrivning 
Situationsplan 

Entreprenör: Bo Carlsson, Länghems Maskin & Transport AB 

rv 
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