
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Miljönämnden 2018-12-10 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

   
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndag 10 december 2018, kl 13.30- 14.30 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Sofia Amloh (S), ordf 
Johannes Andersson (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
 
 

Ersättare 
Håkan Ödling (S) 
Jonas Augustsson (MP) 
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare X 

 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Johanna Sterner 

Paragrafer §§ 33–40 

    

    

 Ordförande .............................................................. 
Sofia Amloh 

 

    

    

 Justerande ....................................................................... 

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2018-12-10 Sista dag för överklagande 2019-01-09 
    
Anslag uppsatt den 2018-12-12 Datum för anslags nedtagande                          2019-01-10 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MN § 33 Dnr MN18/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Tillsynsprojekt bilskrotar 2018 

 
Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
 

2 Tillsynsprojekt golfbanor 2018 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
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MN § 34 Dnr 2018–003034 

 

Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings 

kommun 

 

Nyköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Södermanlands län om 

skyddsjakt på vitkindad gås om högst 20 individer under år 2019 i områdena 

kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till Segelsällskapets 

båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom Hamnområdet, 

området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. Nyköpings 

kommun ansöker även om skyddsjakt på 10 individer i Nävekvarns 

hamnområde, vid fotbollsplanen/Hyttvallen samt området kring 

Svalbergsgården i Nävekvarn (fastigheten Nävekvarn 5:29).  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16, inklusive bilagor. 

 

Inlägg i ärendet görs av Eva-Kerstin Lundborg (MP). 

 

Miljöchef besvarar fråga. 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att ansöka om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i enlighet med bifogad 

ansökan, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16. 

 

Beslut till:  

Länsstyrelsen  

Tekniska divisionen 

Akten 

Markförvaltarna 
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MN § 35 DnrMN18/2 

 

Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2018 

 

En ekonomisk uppföljning (månadsrapport) har tagits fram för miljönämnden 

till och med oktober 2018. 

 

Nämndansvarig tjänsteman föredrar ärendet vid beredningen i nämnden.  

 

Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M). 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2018. 
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MN § 36 DnrMN18/6 

 

Detaljbudget för Miljönämnden 2019 

 

Nämndens ordförande och nämndansvarig tjänsteman har i samråd med 

utförarna tagit fram detaljbudget för miljönämndens verksamhet 2019. 

Detaljbudgeten utgår från förslag till budgetramar för nämnderna som 

beslutas av kommunfullmäktige 2018-12-11. 

 

Detaljbudgeten redovisar mål för verksamheterna och viktigare 

omständigheter för nämndens verksamhet. Detaljbudgeten är mer nedbruten 

och på en högre detaljnivå än fullmäktigebudgeten. 

 

Nämndansvarig tjänsteman föredrar ärendet vid beredningen i nämnden 

samt besvarar frågor. 

 

Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet förslag med hänvisning till 

Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas i kommunfullmäktige 

framlagda budgetförslag. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Martina Hallström (C). 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Birgitha Anderssons (M) yrkande om avslag och finner att 

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna Detaljbudget 2019 för miljönämnden, enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27, under förutsättning att framskriven 

budgetram för miljönämnden fastställs av kommunfullmäktige 

 

Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 
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MN § 37 DnrMN18/18 

 

Beställning av verksamhet 2019 Miljönämnden – Samhällsbyggnad 

 

Miljönämnden har tagit fram en beställning av verksamhet från 

Samhällsbyggnad för år 2019.  

 

Beställningen har tagits fram i samverkan mellan nämndens styrgrupp, 

Beställarkontoret och Samhällsbyggnad. Beställningen omfattar 

verksamheterna Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive 

animaliska biprodukter, Folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 

samt intern och extern service.  

 

Nämndansvarig tjänsteman föredrar ärendet vid beredningen i nämnden. 

 

Miljönämnden beslutar  

 

att godkänna Miljönämndens beställning av verksamhet från Samhälls-

byggnad för år 2019, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26. 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Webbredaktör 
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MN § 38 Dnr MN18/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 Kammarrätten i 
Jönköping 
 

Dom i vilken kammarrätten 
upphäver förvaltningsrättens dom 
och fastställer länsstyrelsens beslut 
vad gäller ärende om förbud mot 
saluförande av icke 
producentmärkta hönsägg. 
 

2017–1828 

2 Länsstyrelsen, 
Södermanlands 
län 
 

Beslut i vilket länsstyrelsen avslår 
överklagandet av beslut om tillsyn 
av enskilt avlopp gällande 
fastigheten Riset 1:3. 
 

2016–461 

3 Länsstyrelsen, 
Södermanlands 
län 
 

Överlämnande av överklagande 
tillsammans med handlingar i 
ärende om överklagande av beslut 
om tillsyn av enskilt avlopp till mark- 
och miljödomstolen, Nacka 
Tingsrätt. 
 

2016–461 

4 Länsstyrelsen, 
Södermanlands 
län 
 

Överlämnande av överklagande 
tillsammans med handlingar i 
ärende om omhändertagande av 
fosforbindande material till mark- 
och miljödomstolen, Nacka 
Tingsrätt. 
 

2018–1322 

5 Länsstyrelsen, 
Södermanlands 
län 
 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet gällande 
enskilda avlopp på fastigheten 
Halla-Väsby 4:5, endast på så sätt 
att den tidpunkt då utsläppet senast 
ska ha upphört ändras till den 1 
september 2020. 
 

2017–721 

6 Länsstyrelsen, 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket länsstyrelsen avslår 
överklagandet av beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten Husby-Berga 1:4. 
 

2016–246 

7 Länsstyrelsen, 
Södermanlands 
län 
 

Beslut i vilket länsstyrelsen avslår 
överklagandet av beslut om avslag 
på ansökan om eget 
omhändertagande av Polonite på 
fastigheten Husby- Berga 1:3. 

2018–1322 
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MN § 38 Dnr MN18/1 
 
8 Nacka tingsrätt, 

mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen förpliktigar Chafiras 
Kebab House AB att till staten 
betala vite om 25 000 kr. 
 

2017–663 

9 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i ärende om tillstånd till 
avloppsanläggning på fastigheterna 
Utterö 4:3 och Utterö 4:4 där mark- 
och miljödomstolen, med ändring 
av underinstansernas beslut, 
förklarar den ansökta 
avloppsanläggningen tillåtlig samt 
återförvisar målet till miljönämnden 
för beviljande av tillstånd med 
tillhörande villkor. 
 

2016–2522 

10 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen förpliktigar Ulf 
Berglund att till staten betala vite 
om 50 000 kr till följd av att ha brutit 
mot förbud att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
längre rening än slamavskiljning på 
fastigheten Estlöt 3:2, med adress 
Estlötsgården 4. 
 

2013–391 

11 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen förpliktigar Ulf 
Berglund att till staten betala vite 
om 50 000 kr till följd av att ha brutit 
mot förbud att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
längre rening än slamavskiljning på 
fastigheten Estlöt 3:2, med adress 
Estlötsgården1, 2 och 3. 
 

2013–391 

12 Sveaskog 
Timber AB 
 

Överklagande av miljönämndens 
beslut om föreläggande att bolaget 
ska inkomma med redovisning av 
hur den hydrogeologiska 
undersökningen och 
provpumpningen vid Larslunds 
plantskola ska utföras samt tidplan 
för genomförande av undersökning 
och provtagning. 
 
 
 
 

2018–2114 
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MN § 38 Dnr MN18/1 
 
13 Medborgare 

 
Överklagande av beslut om avslag 
till ansökan om 
kretsloppsanpassad lösning för 
hantering av enskilt avlopp. 
 

2018–2530 

14 Medborgare Överklagan av beslut att trots 
renovering och återställande av 
anläggnings funktion inte ändra 
beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräcklig efterföljande rening. 
 

2016–461 

15 Medborgare/Hajer 
Trading 

Överklagan av beslut att förbjuda 
Hajer Trading AB, att i 
verksamheten Sara Livs sälja 
råtobak av märket Smokey Gold 
som saknar allmän varning, 
informationstext samt kombinerad 
hälsovarning. 
 
 

2018–52 

 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 39 Dnr MN18/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2016-06-13  
§ 28, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 
 

Löpnr DB 

2018-09-13 – 2018-11-15  ECO:s 2018–
1888 – 2204, 
samt 1819, 
1820, 1835, 
1860, 1863, 
1884. 
Ej 2018–
2166, 2193 
(ej färdiga) 
samt 1931 
(utgår) 
 

2018-09-13 – 2018-11-15  OL2: 2018–
0007 – 0009. 
 

 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 39: Delegationslistor 
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MN § 40  
 
Avslutning 
 
Birgitha Andersson (M) tackar tjänstemän samt nämndens ledamöter och 
ersättare för mandatperioden samt önskar god jul. 
 
Ordförande tackar av nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän 
för mandatperioden och överlämnar gåva samt önskar god jul. 
 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) tackar tjänstemännen för den gångna 
mandatperioden. 
 
Martina Hallström (C) tackar tjänstemän samt ledamöter och ersättare och 
önskar trevlig jul. 
 
Nämndansvarig tjänsteman tackar å nämndens vägnar ordförande för 
mandatperioden och önskar lycka till med nytt uppdrag. 


