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Plats och tid Habo, kommunhuset, rum Furusjö 

 Torsdagen den 23 augusti 2018  

 klockan 15.00 – 16:30 

 

  

Beslutande Bertil Engström (MP), ordförande                

 Helena Persson (C) 

 Erik Johansson (M)  

 Robert Larsson (S)               

 Johan Wållgren (KD) 

 Ewa Johansson (SD) 

 Kerstin Klasson (MP)  ers. Harriet-Cajfeldt Carlsson (S)  

 Christina Källström (MP) ers. Helena Persson (C)  

 Leif Wangström (M)  ers. vakant §§ 44 -53 

Joakim Lindblom (SD) ers  vakant   § 43 

Joakim Lindblom (SD) ers för Erik Johansson (M) § 44 

       
Ej tjänstgörande ersättare  

och övriga närvarande 

Agneta Martinsson, förvaltningschef 

Johan Wester, miljöinspektör §§ 43 44 

Eva Åstrand, miljöinspektör § 45  

Annica Spångberg, livsmedelsinspektör § 50 

 Fredrik Suneson, administratör 
     

Utses att justera Erik Johansson  Paragrafer: § 43, §§ 45-53  

  Joakim Lindblom                    Paragrafer: § 44  
   

Ordförande ______________________________________________________________

  

Justerare ______________________________________________________________ 

  

Justerare ______________________________________________________________  

 
Sekreterare ______________________________________________________________  

 
ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
 

Organ Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner 
 
 

Sammanträdesdatum 2018-08-23 
 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-29 Datum då anslaget tas ned 2018-09-20 
 

Protokollet förvaras på Miljönämndens arkiv 
 
 

Underskrift: ______________________________________________________________  
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  Dnr M-2018-646 

 

 § 43 Yttrande angående ansökan om förlängd igångsättningstid 

för gruppstation för vindkraft Hornamossen, Habo 

 

Beslut 

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner tillstyrker OX2 Wind AB.s 

(org.nr 556675-7497) ansökan om förlängd igångsättningstid till den 15:e 

april år 2023 för tillstånd med dnr 551-5381-12 enligt 24 kap 2 § miljöbalken 

(1998:808). 

 

Jäv 

Leif Wangström (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.   

 

Bakgrund 

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner har den 19 juni 2018 erhållit en 

remiss från Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen 

angående OX2 Wind AB:s (org.nr: 556675-7497) ansökan om förlängd 

igångsättningstid enligt 24 kap 2 § miljöbalken (1998:808). 

 

Enligt OX2 Wind AB:s tillstånd med diarienummer 551-5381-12 så ska 

verksamheten satts igång senast fem år efter det att tillståndet vunnit laga 

kraft. I annat fall förfaller tillståndet för verksamheten. Tillståndet vann laga 

kraft i och med mark- och miljödomstolens dom 2015-02-02 i mål nr M-

3898-14. Således förfaller tillståndet i februari år 2020.  

 

I ansökan framgår det att OX2 Wind AB (nedan kallat bolaget) ansöker om 

förlängd igångsättningstid till 2023-04-15 för tillstånd med diarienummer 

551-5381-12. I ansökan anger bolaget att p.g.a. omständigheter som bolaget 

ej haft möjlighet att påverka så är byggstarten försenad och bolaget anser det 

omöjligt att driftsätta verksamheten inom den igångsättningstid som 

tillståndet avser.  

Förseningarna beror enligt bolaget på att linjekoncessionen för luftledning 

ännu inte vunnit laga kraft utan handläggs just nu som ett 

överklagningsärende av mark- och miljödomstolen. Enligt ansökan är det i 

dagsläget inte fastställt när i tiden lagakraftvunnen linjekoncession kan 

förväntas. Kvarstående arbeten med elanslutningen efter lagakraftvunna 

koncessioner består av: 

 Upprättande av anslutningsavtal 

 Detaljprojektering 

 Upphandling 

 Byggnation 

 Idrifttagande 

 

I ansökan anges det att det är utom bolagets kontroll när koncessionen för 

luftledningen vinner laga kraft. Bolaget uppger även att de förseningar som har  
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  Dnr M-2018-646 

Forts § 43 

 

uppstått beträffande koncessionsärendena inte var något som bolaget har haft 

anledning att förvänta.     

     

Motivering 

 
Enligt 24 kap 2 § i miljöbalken (MB) förfaller ett tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet som meddelats med stöd av 9 kap 8 § MB om tillståndshavaren inte 

iakttar de bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen eller 

tillståndsbeslutet i fråga om tid inom vilken arbetena ska vara utförda eller den 

tid inom vilken igångsättningen skall ha skett. Om tillståndshavaren visar att 

denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle 

uppstå om tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med 

högst tio år.  

 

Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är 

skäligt. Ansökan om förlängning skall göras innan den föreskrivna tiden har gått 

ut. Det yttrande som miljönämnden nu skall lämna i ärendet gäller endast 

huruvida förlängning skall medges och om nya eller skärpta villkor erfordras.  

Tillåtligheten av verksamheten som sådan är redan prövad av 

miljöprövningsdelegationen 2014-08-29 och mark- och miljödomstolen (mål nr 

M 3898-14).  

 

För att godta bolagets ansökan krävs enligt 24 kap 2 § andra stycket att 

tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att 

synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. Enligt den praxis 

som finns gällande beslut med stöd av 24 kap 2 § (se ex. MÖD mål nr 2002-M 

3380 och mål nr 2013-M 11664) så har förseningar på grund av ex. 

överprövning av bygglov ansetts som giltiga skäl för dröjsmål. I propositionen 

till miljöbalken (prop 1997/98:45 del 2 s 253 f) anges att giltigt skäl har i 

vattenpraxis brukat godtas svårigheter att utverka erforderliga tillstånd eller få 

fram arbetsmaskiner eller personal.  

 

De omständigheter gällande överprövning av linjekoncessionen som bolaget tar 

upp i sin ansökan utgör enligt miljönämndens mening giltiga skäl för att 

verksamheten inte satts igång. Ansökan om förlängd tid bör därför tillstyrkas.  

Villkor för verksamheten har redan prövats ett fåtal år sedan och miljönämnden 

bedömer att det inte finns några omständigheter som gör att nya eller strängare 

villkor behöver föreskrivas för verksamheten.  

 

Bilaga:  
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - OX2 Wind AB. 

 
Kopia: 

Länsstyrelsen i Jönköpings län.   
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  Dnr M-2018-305 

 § 44  Förlängd tid gällande uppfyllande av punkt .3,  

MN § 24, 2018-04-12 avseende Fastighet och kommun: 

Fastighet XX, Habo kommun 

 

Beslut 

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner ger XX (org. Nr. XX)  såsom 

verksamhetsutövare en förlängd tid att uppfylla punkt 3 i föreläggandet med 

diarienummer M-2018-305.  

Punkt 3 i föreläggande (MN § 24 2018-04-12, dnr M-2018-305) ska därmed 

vara uppfyllt 2018-10-11 

 
Jäv    
Erik Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 
Ärendebeskrivning 

Biträde XX, LRF konsult begärde 2018-07-20 om förlängd tid för 

verksamhetsutövaren att uppfylla punkt 3 i föreläggandet MN § 24 2018-04-

12, dnr M-2018-305. 

Beslut om förlängd tid togs av nämnden enligt delegation B7 2018-07-24 och 

uppfyllande av punkt 3 enligt föreläggandet beslutades till 2018-09-11. 

Verksamhetsutövarens biträde har därefter 2018-08-22 inkommit med ny 

begäran med ytterligare förlängning i skrivelse daterad 2018-08-22 om 

förlängd tid till den 11 oktober 2018.  

 

Nämnden behandlar vid dagens sammanträde begäran om förlängd tid.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet  
 

Ordförande Bertil Engström (MP) m.fl. yrkar att Miljönämnden i Habo och 

Mullsjö kommuner ger ger XX (org. Nr. XX)  , såsom verksamhetsutövare en 

förlängd tid att uppfylla punkt 3 i föreläggandet med diarienummer M-2018-

305.  

Punkt 3 i föreläggande (MN § 24 2018-04-12, dnr M-2018-305) ska därmed 

vara uppfyllt 2018-10-11 
 

Miljönämndens behandling 

 

Ordförande ställer proposition på sitt eget m.fl. förslag och finner att 

nämnden bifaller det. 
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Bilaga:  

Skrivelse LRF Konsult 2018-08-22 

Beslut, MN § 24 2018-04-12,  

Beslut,  DEL-2018-238 

Hur man överklagar till länsstyrelsen 

Delgivningskvitto/Mottagningskvitto (skickas tillbaka till miljönämnden) 
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Dnr M-2018-672 

 

 § 45 Remiss, renhållningsordning med avfallsplan och lokala 

avfallsföreskrifter 

 
Beslut 

 

Miljönämnden i Habo och Mulljö kommuner ställer sig positiv till förslaget 

till en ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 

En gemensam renhållningsordning för de tre kommunerna kommer underlätta 

samarbetet mellan de kommunala förvaltningarna och bolaget. Avfallsplanen 

är en bra grund för att bolaget, kommunerna samt kommuninvånarna 

tillsammans ska kunna bidra till en hållbar avfallshantering genom att 

förebygga att avfall uppstår och ta tillvara avfallet som en resurs.  

Samt med tillägg att bilaga 1 till Föreskrifter avfallshantering skall 

färdigställas avseende Krav på emballering m.m och Instruktion för hämtning 

/lämning för avfall som inte är hushållsavfall.   

 

Ärendebeskrivning 

 

June Avfall & Miljö AB har tagit fram ett förslag till en ny renhållnings-

ordning. Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner har den 26 juni 2018 

fått förslaget till en ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 

kommuner på remiss.  

 

Renhållningsordningen består av lokala avfallsföreskrifter samt en 

avfallsplan. De lokala föreskrifterna beskriver hur hanteringen av avfall ska 

ske inom kommunerna och är den rättsliga grunden för det dagliga arbetet 

inom avfallsverksamheten. Avfallsplanen är ett styrande dokument, där 

strategier för kommunens avfallshantering beskrivs med målsättningar för 

framtiden.  

 

Renhållningsordningen sträcker sig över åren 2019-2022. 

 

I arbetet med att ta fram den nya renhållningsordningen har representanter 

från de tre kommunerna och June Avfall & Miljö AB deltagit. I Habo och 

Mullsjö kommuner har miljöförvaltningen och tekniska kontoret tillsammans 

med miljöstrategen varit representerade. Arbetet har förts i samråd med 

kommunstyrelserna. 

 

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande gällande renhållnings-

ordningen: 
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Forts § 45 

 

Föreskrifter för avfallshantering 

Utsträckt hämtningsintervall, 36 §  

 

Enligt föreskrifterna kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som anmält 

kompostering eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, anmäla att de vill ha 

utsträckt hämtningsintervall. De besluten bör vara tidsbegränsade, förslagsvis fem år som 

är i paritet med de övriga undantagen i föreskrifterna. 

 

Regional avfallsplan 

 

I målen som tagits fram är inte alltid alla tre kommuner med som deltagande, rent generellt 

bör alla tre kommuner delta och målen bör inte vända sig till en eller två av kommunerna.  

 

Mål 5:1 gällande att nedskräpning ska minska.  

 

Mullsjö kommun står inte med som deltagare i alla åtgärder, även Mullsjö bör vara med.  

 

Mål 5:4 gällande minskning av nedskräpning av trädgårdsavfall.  

 

I målet står inte Mullsjö kommun med alls. Habo kommun står med i målet men det finns 

inte någon åtgärd som berör kommunen. Båda kommunerna bör vara med.  

 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet  

 

Ordförande Bertil Engström (MP) m.fl. yrkar bifall till förslag till yttrande med tillägg att 

bilaga 1 till Föreskrifter avfallshantering skall färdigställas avseende Krav på emballering 

m.m och Instruktion för hämtning /lämning för avfall som inte är hushållsavfall.   

 

Miljönämndens behandling 

 

Ordförande ställer proposition på sitt eget m.fl. förslag och finner att nämnden bifaller det. 

 

 

Bilaga:  

Regional avfallsplan inkl bilagor June avfall och miljö 2019-2022 - remissupplaga 

Föreskrifter for avfallshantering Jönkoping Habo- och Mullsjo kommuner - remissupplaga 

Föreskrifter avfallshantering bilaga 1 - remissupplaga 
 

Kopia till:  

Juneavfall 
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 Dnr M-2018-757

  

 § 46 Tertialuppföljning 2 2018 för miljönämndens verksamhet 

 
Beslut 

Miljönämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning 2, 2018 enligt 

bilaga 1. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar tertialuppföljning 2, 2018 som är en ekonomisk 

bedömning för helåret och en sammanfattning av hittills utförda aktiviteter 

enligt nämndens verksamhetsplan för 2018.  

 

 

Bilaga: 

1. Tertialuppföljning 2, 2018  
 

 

Kopia till: 

Akten 

Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner 

Ekonomikontoren i Habo och Mullsjö kommuner 

Revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner 
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 Dnr M-2018-758 

 § 47 Delårsuppföljning 2018 för miljönämndens styrkort 

 
Beslut 

Miljönämnden antar förslaget till delårsuppföljning av mål för 

miljönämndens verksamhet.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Miljönämnden har i beslut den 24 augusti 2017 § 22 antagit mål för 

miljönämnden 2018-2020. 

 

I bifogad bilaga redovisas en delårsuppföljning av målen.  

 

 

 

Bilaga:  

Delårsuppföljning miljönämndens mål för år 2018   
 

 

 

 

 

Kopia till:  

Ekonomienheten i Habo kommun. 
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 Dnr M-2018-759 

 § 48 Budget 2019-2021 för miljönämndens verksamhet 

 
Beslut 

 
Miljönämnden beslutar att godkänna förslaget till budget  

2019-2021 med budgetskrivelse och överlämna handlingarna till 

ekonomienheten i Habo kommun. 

 

Bakgrund 

 

Den ekonomiska utgångspunkten för budget 2019 är beslutet i 

Kommunfullmäktige i Habo i november 2017.  

Det ska framgå vilka antaganden som görs vad gäller eventuella förändringar 

av verksamhetsvolymen. Det ska också vara med en konsekvensbeskrivning 

vad som händer om nämnden inte erhåller önskad budget.  

 

 

 

 

Bilaga: 

Förslag till budget 2019-2021 med budgetskrivelse för miljönämndens 

verksamhet 
 

 

Kopia till: 

Akten 

Ekonomichef  

 

 

 

 

  



HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER 
 

Miljönämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2018-08-23 

 
Sida 

82 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Expedierats: 

 

Dnr M-2018-2 

 § 49 Redovisning av delegationsbeslut  

   
Beslut  

Redovisning av delegationsbeslut nr 149- 241, 2018 enligt delegationslistan. 

Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 
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 § 50 Presentation av nya medarbetare  

  
 Livsmedelsinspektör Annica Spångberg presenterar sig för nämnden. 
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 § 51 Information 

 

- Ekonomisk redovisning av miljönämndens verksamhet juni-juli 2018 

- Rekrytering av administratör och nämndsekreterare 

- Remiss från livsmedelsverket - Förslag till ny modell för riskklassning av 

livsmedelsföretag 

- Beslut KF Mullsjö 2018-06-26, bordläggning av ärende om ansökan om 

övertagande av tillsynsuppgifter till 28 augusti  

- Nytt miljöprogram 

- Överklagande av miljönämndens beslut, MN § 35, 2018-06-13, 

Föreläggande om installation av ny reningsteknik Bränninge 8:20 Habo 

kommun 

- Länsstyrelsens beslut 2018-07-25 beteckning 505-3796-2018 avseende 

överklagan av miljönämndens beslut, MN § 24, 2018-04-12 

- Miljönämndens sammansättning - ordinarie ledamot för Moderaterna 

Mullsjö saknas samt invald ledamot för socialdemokraterna i Habo har ej 

deltagit i sammanträdena. 

- Nämndernas ansvarsprövning – kallelse av kommunrevisionen.  
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 § 52 Kurser och konferenser 

- Höstkonferens Sveriges miljökommuner, 3-4 oktober i Jönköping 

- Presidieträff Miljösamverkan i Jönköpings län, 21 september, Tranås 
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 § 53 Tillkommande ärenden 

- Förlängd tid gällande uppfyllande av punkt .3,  

MN § 24, 2018-04-12 avseende Fastighet och kommun: Simonstorp 

1:18, Habo kommun behandlas i § 44 

 

 


