
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 2014-02-03 

Miljönämnden  
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndag den 3 februari 2014, kl 13.30 -16.50 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf 
Anna af Sillén (M), 2:e v ordf 
Staffan Folke (V) 
Martina Hallström (C) §§ 1-13 och 15-17 
Håkan Ödling (S) tj ers §§ 1-2 
Ylva Franzén (MP) tj ers §§ 3-17 
Thorsten Dormann (FP) tj ers § 14 
 

Ersättare 
Marie Karlsson (M) §§ 1-10 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Åsa 

Valdermardotter, Joar Grundström, Bo Gustaver samt Thom Zetterström 
gruppledare SD (§§ 1-13) 

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

Kerstin Frimodig 

Paragrafer  
1-17 

    

    

 Ordförande .............................................................. 
Gunilla Nordén 

 

    

    

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2014-02-03 Sista dag för överklagande 2014-03-03 

    
Anslag uppsatt den 2014-02-10 Datum för anslags nedtagande                2014-03-04 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 1 

 

 

Sammanträdets öppnande och ändring av dagordningen 

 

Anna af Sillén (M), ny andre vice ordförande, och Åsa Valdermardotter, ny  

nämndansvarig tjänsteman på beställarkontoret, presenterar sig. 

 

Ordförande gratulerar och uppvaktar Håkan Ödling (S) och Staffan Folke (V) 

som båda fyllt 70 år under hösten 2013. 

 

På förslag av ordföranden godkänner nämnden att stryka  ärende 7 

Tillsynsplan 2014 med behovsutredning enligt miljöbalken från dagordning 

samt lägga till informationsärendet Redovisning av ventilationskontroll i 

skollokaler 2013 som informationsärende 3 på dagordningen. 
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MN § 2 Dnr MN 14/3 

 

Informationsärenden 

 

1 Resursförändring NAT Tommy 

Carlsson 

  

2 Utveckling av effektivitet och kompetens Gunilla 

Nordén och 

Tommy 

Carlsson  

 

3 

 

 

Redovisning av ventilationskontroll i skollokaler 2013 

 

Anna 

Jonsson  
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MN § 3 Dnr MN 13/5 

 

 

Yttrande över revisionsrapport: Övergripande granskning av intern 

kontroll 

 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en 

övergripande granskning av intern kontroll i Nyköpings kommun. Enligt 

kommunallagen ska kommunens nämnder ha kontroll över sin verksamhet 

så att den bedrivs på ett effektivt sätt och det finns säkra rutiner som 

förhindrar förlust för kommunen.   Syftet med granskningen är att avgöra om 

den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. 

Uppdraget har genomförts genom granskning av internkontrollplaner och hur 

aktiviteterna i planen har genomförts och rapporterats.  

 

Iakttagelser och bedömning 

 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med internkontrollen 

behöver utvecklas. Det finns flera brister. T.ex.  

 De moment som omfattas av internkontrollen är inte alltid motiverade.  

 Internkontrollplanen för 2012 saknade dokumentationen av 

väsentlighet och riskbedömning. 

 Kontroll av rutiner för delegationsbeslut är inte genomförd 

 Rapportering till revisorerna har inte skett så som reglementet 

föreskriver. 

 

Inlägg i ärendet Gunilla Nordén (S). 

 

Vid ärendets behandling i nämnden redogör Tommy Carlsson för 

korrigeringar i yttrandet. 

Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Anna af Sillén 

(M). 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att med korrigeringar anta yttrande över revisionsrapporten ”Övergripande 

granskning av intern kontroll” bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2013-12-04  

 

Beslut till: 

Kommunrevisorerna 

Akten 
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MN § 4 Dnr MN 11/7 

 

 

Val av justerare 

 

Adéle Bergentoft (M) har avsagt sig sina uppdrag i nämnden och en ny 

justerare måste därför väljas för återstående delen av mandatperioden 2010-

2014.  

 

Förslag till ny justerare är Anna af Sillén (M). 

 

Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att utse Anna af Sillén (M) till justerare för återstående delen av 

mandatperioden 2010-2014. 

 

 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 5 Dnr MN 12/29 

 

 

Uppföljning av internöverenskommelsen 

 

Enligt Miljönämndens beslutade internkontrollplan, MN13/6, ska 

internöverenskommelsen följas upp tre gånger under 2013. Den 13 

december genomfördes den tredje uppföljningen av 

internöverenskommelsen.  

 

Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning av 

internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2013” 

bilaga till tjänsteskrivelsen. 

 

Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén (M) och Martina 

Hallström (C). 

 

Kristina Dellrud, Per Berggren och Tommy Carlsson svarar på frågor vid 

ärendets behandling i nämnden. 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internöverenskommelsen från den 13 

december 2013, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-01-22.  

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 6 Dnr MN 14/8 

 

 

Verksamhetsberättelse 2013 för Miljönämnden 

 

Beställarkontoret har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse 2013 för 

Miljönämnden. 

 

Verksamhetsberättelsen beskriver större händelser under året, avstämning 

mot budgetens mål och det ekonomiska utfallet.  

 

Miljönämnden redovisar ett överskott mot budget med cirka 2 mnkr.  

Verksamhetsberättelsens avstämning mot uppställda mål visar att  

Miljönämnden kan anses ha uppfyllt sina mål. 

 

Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör 

för en ny version av verksamhetsberättelsen, som delades ut vid 

sammanträdet. 

 

Martina Hallström (C) ställer tilläggsyrkandet att till det utdelade förslaget till 

verksamhetsberättelse på sida 3 lägga till följande mening ”Samtidigt som 

produktionen måste öka förståelsen för företagarnas verksamhet”. 

 

På förslag av ordföranden godkänner nämnden att bifalla ovanstående 

tillägg. 

 

Ytterligare inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V). 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att med ovanstående tillägg godkänna verksamhetsberättelse 2013 för 

Miljönämnden, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-01-22. 

 

 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen  

Systemadministratör Maria Hamnevik (endast paragrafens beslutsdel) 

Akten 
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MN § 7 Dnr MN 13/6 

 

 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll 2013 för Miljönämnden 

 

Internkontrollplan 2013 för Miljönämnden (MN 2013-02-04 § 3), pekar ut 5 

kontrollområden som den interna kontrollen ska fokusera på. Uppföljning av 

internöverenskommelser och andra avtal samt kontroll av reglemente, 

delegationsordning och återrapportering av delegationsbeslut är exempel på 

kontrollområden från den fastställda planen.  

 

Beställarkontoret har i en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat den 

interna kontrollen som genomförts under året samt stämt av utförd kontroll 

mot gällande plan.   

 

Beställarkontoret bedömer att de brister som finns i internkontrollen 2013 har 

inarbetats i internkontrollplanen för 2014.  

 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Gunilla Nordén (S). 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna sammanfattning av genomförd internkontroll 2013 för 

Miljönämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-01-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen KK 13/4 

Akten 
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MN § 8 Dnr MN 14/5 

 

 

Internkontrollplan 2014 för Miljönämnden 

 

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. 

 

När det gäller uppföljningsskyldigheten framgår det av reglementet att 

nämnden i samband med årsredovisningen ska rapportera resultatet från 

uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering 

ska samtidigt ske till kommunrevisionen. 

 

Beställarkontoret har upprättat ett förslag till internkontrollplan 2014 för 

Miljönämnden. 

 

Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 

 

Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Thorsten Dormann (FP) och 

Martina Hallström (C). 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att anta internkontrollplanen för 2014 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen 

daterad 2014-01-03 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen KK14/4 

Revisorerna 

Akten 
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MN § 9 Dnr MN 13/8 

 

 

Redovisning av tillsynsprojekt Lantbruk 2013  

 

Miljöenheten har på uppdrag av Miljönämnden under 2013 genomfört tillsyn 

på 28 gårdar samt 3 gårdspannor för förbränning av kadaver. Resultatet från 

denna tillsyn redovisas i bifogad rapport. 

 

Ingela Börjeson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 

 

Inlägg i ärendet görs av Thorsten Dormann (FP), Marie Karlsson (M), Håkan 

Ödling (S) och Gunilla Nordén (S). 

 

På Anna af Silléns (M) förslag förs Martina Hallström (C) önskemål om 

framtida tydligare särredovisning av olika anläggningar till protokollet. 

 

 

 

 

Miljönämnden beslutar  

 

att godkänna miljöenhetens rapport från tillsynsprojekt Lantbruk 2013 (bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2014-01-14), samt 

 

att lägga den till handlingarna. 

 

 

 

 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 10 Dnr MN 13/8 

 

 

Redovisning av tillsynsprojekt solarier 2013  

 

Miljöenheten har på uppdrag av Miljönämnden under 2013 genomfört tillsyn 

på sju verksamheter inom branschen solarier. Resultatet från denna tillsyn 

redovisas i bifogad rapport. 

 

Anna Jonsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 

 

Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Thorsten Dormann (FP) och 

Ylva Franzén (MP). 

 

 

 

Miljönämnden beslutar  

 

att godkänna miljöenhetens rapport från tillsynsprojekt solarier 2013 (bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2014-01-15), samt 

 

att lägga den till handlingarna. 

 

 

 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 11 Dnr MN 14/7 

 

 

Märkningsprojekt 2013 

 

Livsmedelsenheten har på uppdrag av Miljönämnden under 2013 genomfört 

ett märkningsprojekt. Resultatet från detta projekt redovisas i bifogad 

rapport. 

 

Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Håkan Ödling (S), Thorsten 

Dormann (FP), Martina Hallström (C) och Gunilla Nordén (S). 

 

Kristina Dellrud svarar på frågor vid ärendets behandling i nämnden. 

 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna livsmedelsenhetens rapport från märkningsprojekt 2013 (bilaga  

till tjänsteskrivelse daterad 2013-12-13), samt 

 

att lägga den till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till:  

Akten 
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MN § 12 Dnr MN 14/7 

 

 

Livsmedelskontroll i serveringar 2013  

 

Livsmedelsenheten har på uppdrag av Miljönämnden under 2013 genomfört 

kontroll av 19 serveringar. Resultatet från denna kontroll redovisas i bifogad 

rapport. 

 

Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Martina Hallström (C), Gunilla 

Nordén (S) och Ylva Franzén (MP). 

 

Kristina Dellrud svarar på frågor vid ärendets behandling i nämnden. 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att godkänna livsmedelsenhetens rapport från Livsmedelskontroll i  

serveringar 2013 (bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-01-17), samt 

 

att lägga den till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut till: 

Akten 
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MN § 13 Dnr 2011-001400 

 

 

Bullerstörningar från E4 genom Nyköping, avskrivning från fortsatt 

handläggning 

 

Miljönämnden förelade den 5 november 2012 Trafikverket att senast den 1 

mars 2013 lämna uppgifter till miljönämnden om vilka åtgärder som är mest 

lämpliga för att minska bullerstörningarna från E4 genom Nyköping och om 

när åtgärderna kan vara genomförda. 

 

I ett svar daterat den 19 februari 2013 anger Trafikverket att ljudnivån vid 

närmaste husfasader är lägre än 65 dBA ekvivalentnivå för dygn. 

Trafikverket avser därför inte i nuläget att vidta några åtgärder. Kortsiktiga 

åtgärder (åtgärder nära i tiden) uppger Trafikverket att de utför bara när 

nivån är över 65 dBA. På längre sikt kan verket komma att välja en tystare 

vägbeläggning. Trafikverket skriver också att bullret kan minska genom att 

fordonen blir tystare och/eller hastigheten sänks.  

 

Genom vetenskapliga studier får det anses mer och mer klarlagt att buller 

innebär stor påverkan på människors hälsa, inlärningsförmåga med mera. 

Miljönämnden bedömer trots det, att de klagomål på störningar från 

trafikbuller vid E4 som inkommit till nämnden, inte ska medföra att nämnden i 

nuläget använder miljöbalkens regler om tillsyn för att kräva ytterligare 

åtgärder. Bedömningen grundas på genomgång av gällande praxis från 

främst Mark och Miljöverdomstolen. 

 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808), främst kapitel 26 om tillsyn och kapitel 1-2 om mål 

och hänsynsregler. Miljöbalken § 26:9 ger stöd för förelägganden men mer 

ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Av § 2:7 framgår att krav bara ska ställas i den utsträckning det inte kan 

anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 

tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. 

 

Motivering 

Buller, särskilt buller i den omfattning som det är fråga om vid de klagandes 

bostäder, är en olägenhet och riskfaktor för människors hälsa. Miljöbalken 

ska tillämpas så att människor skyddas från sådana skador och olägenheter 

(MB § 1:1).  
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MN § 13 Dnr 2011-001400 

 

 

Miljöbalken kapitel 26 § 9 ger miljönämnden rätt att besluta om 

förelägganden och förbud som behövs för att balken med tillhörande regler 

ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda 

fallet får inte tillgripas. Den som inte är nöjd med ett sådant beslut kan få det 

prövat av högre instans. Högsta instans är normalt mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD). Beslut av MÖD ska vara vägledande vid 

tillämpningen av miljöbalken. MÖD har i mål M 10049-12 (gällde 

Kungsbacka) beslutat att Trafikverket inte skulle åläggas att utföra 

bullerskydd trots att ljudnivån var högre än den är vid E4 i Nyköping. 

 

Det är rimligt att Trafikverket gör nationella bedömningar av hela väg- och 

järnvägsnätet för att använda de pengar som finns för bulleråtgärder på ett 

sätt som bedöms ge störst samhällsnytta per krona. Det gäller även om det 

medför att det inte är aktuellt med åtgärder vid E4 i Nyköping. 

 

Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 

 

 

Miljönämnden beslutar 

 

att avskriva ärendet från fortsatt handläggning.  

 

 

 

Beslut med bilagor till: 

Trafikverket 

BRF Västergården, c/o Hanna Petersson, Hemgårdsvägen 28a,  

611 38 Nyköping 

Marcus Wallin, Vinges Väg 9, 611 38 NYKÖPING 

Anne-Marie Nyberg, Vinges väg 5, 611 38  Nyköping 

Akten 

 

Bilagor (ej till Trafikverket): 

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 2014-02-03 

Miljönämnden  
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

 

MN § 14 Dnr 2010-002537 

 

 

Föreläggande om sekundärt skydd vid förvaring av eldningsolja vid 

ÅLBERGA GÅRD, fastigheten ÅLBERGA GÅRD 3:1 

 

Martina Hallström (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under såväl 
behandling som beslut i ärendet. 

 

Vid en inspektion av Ålberga gård den 8 september 2010 konstaterade 

miljöenheten att två cisterner för eldningsolja á 5 m3 saknade sekundärt 

skydd. 

 

Den 5 november 2012 förelade Miljönämnden Ålberga Gård AB att förse 

cisternerna med sekundärt skydd senast den 30 september 2013.  

 

Den 16 december 2013 besökte miljöenheten platsen och då fanns 

fortfarande inte något sekundärt skydd på plats. 

 

Eldningsolja kan vid läckage förorena grundvatten, ytvatten och 

dricksvattentäkter och marken måste saneras. Miljönämnden anser därför att 

ett nytt föreläggande bör riktas mot Ålberga Gård AB med stöd av 2 kap. 3 § 

och 26 kap. 9 § miljöbalken. Föreläggandet bör förenas med ett vite om 

50 000 kr med stöd av 26 kap. 14 § miljöbalken.  

 

Lagstöd 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 

syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 

försiktighetsåtgärder ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.   

 

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i 

ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap. 9 § miljöbalken). 
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MN § 14 Dnr 2010-002537 

 

 

Motivering 

Vid Ålberga gård finns två cisterner för förvaring av eldningsolja. Båda har en 

volym om 5 m3. De står utomhus på en betongplatta med en liten välvd kant.  

 

Oljeledningarna ligger öppet ovanpå betongplattan och går sedan ner i ett 

hål i plattan och vidare i marken till pannan till torken, som finns i en byggnad 

tvärs över gårdsplanen. Cisternerna är besiktigade den 21 mars 2011. 

 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken där cisternerna är placerade av 

lera. Vid torrperiod uppkommer sprickbildning i lera, vilket kan få till följd att 

eventuellt läckage från cisternen snabbt går rakt genom markskikten ner till 

grundvattnet. 

 

Kemiska produkter och farligt avfall kan vid läckage medföra risker framförallt 

ur miljösynpunkt, men även ur brand/explosionssynpunkt. Om läckage 

inträffar måste marken saneras bland annat för att förhindra att grundvatten, 

ytvatten och dricksvattentäkter förorenas. Utsläpp från läckande cisterner av 

olja, diesel eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och 

vattentäkter för åratal framöver.  

 

Med hänsyn till ovan nämnda risker ska förvaring och hantering ske så att 

risken för olyckor och läckage till mark, grund- och ytvatten minimeras. 

Miljönämnden beslutade 2006-02-27 att anta riktlinjer för utomhuscisterner 

vid förvaring av diesel, eldningsolja och andra miljö- och/eller brandfarliga 

vätskor inom Nyköpings kommun. Riktlinjerna innebär bland annat att 

befintliga cisterner > 5 m3 bör förses med sekundärt skydd såsom invallning 

eller dubbelmantling senast den 1 januari 2008. Vid nyanläggning av cistern 

> 5 m3 bör den förses med sekundärt skydd direkt. Även mindre cisterner 

skall förses med sekundärt skydd där det bedöms vara miljömässigt 

motiverat. 

 

Med beaktande av cisternernas storlek, jordmånen på platsen och risker vid 

ett eventuellt läckage bedömer miljönämnden att det är rimligt att kräva ett 

sekundärt skydd av cisternerna. 
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MN § 14 Dnr 2010-002537 

 

 

Inlägg i ärendet görs av Thorsten Dormann (FP) och Staffan Folke (V). 

 

Per Berggren svarar på frågor vid ärendets behandling i nämnden. 

 

 

Miljönämnden beslutar  

 

att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 

kap. 3 § samma lag förelägga Ålberga Gård AB med org.nr 556049-9526 att 

senast den 1 augusti 2014 förse cisternerna för eldningsolja, 

tillverkningsnummer 0039 respektive 916538, med ett sekundärt skydd enligt 

följande: 

1. det sekundära skyddet ska vara tätt och rymma minst hela 

tankens volym 

2. om flera cisterner ställs inom samma sekundära skydd ska 

skyddet rymma minst den största tankens volym samt 

minst 10 % av summan av övriga behållares volym 

3. det sekundära skyddet ska ha tak eller på annat sätt vara 

konstruerat så att det inte samlar upp regnvatten 

4. oljeledningar ska vara skyddade mot påkörning. 

 

att förena detta beslut om föreläggande med ett vite om 50 000 kr om 

beslutet inte verkställts inom utsatt tid. 

 

 

 

 

Bilagor: 

Hur man överklagar, se bilaga A 

Delgivningskvitto 

Riktlinjer för utomhuscisterner vid förvaring av diesel, eldningsolja och andra 

miljö- och/eller brandfarliga vätskor inom Nyköpings kommun 

 

Beslut till: 

Verksamhetsutövaren (inkl. bilagor) 

Akten 
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MN § 15 Dnr MN 13/1, 14/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Länsstyrelsen i 

Södermanlands län 
Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut gällande 
tillstånd för enskild 
avloppsanläggning, SOFIELUND 
XX. Överklagan avslås. 
 

2013-2431 

2 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut gällande 
förbud att släppa ut avloppsvatten 
som inte passerat oljeavskiljare, 
BONDEBY XX. Överklagan avslås 
men tidpunkten då förbudet träder i 
kraft ändras. 
 

2012-1973 

3 
 
 

Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Överklagan av Miljönämndens 
beslut om häst- och 
smådjurskrematorium. 
Länsstyrelsen ändrar delar av 
beslutet men avslår övriga 
yrkanden i ärendet samt avvisar 
några av överklaganden. 
 

2013-1536 

4 Svea Hovrätt 
Mark- och 
miljööverdomstolen 

Beviljande av prövningstillstånd 
gällande Miljönämndens klagan 
gällande efterbehandling av 
markområde för f.d oljedepå på 
fastigheten VÄSTER 1: 42. 
 

2010-1555 

5 Förvaltningsrätten i  
Linköping 

Dom gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut gällande 
registrering av vattenverk, Rösängs 
Lantbruk Aktiebolag. Överklagan 
avslås. 
 

2011-2308 

6 HF Överklagan av faktura för 
inspektion av lägenhet, 
VÄVERSKAN X. 
 

2012-2021 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 2014-02-03 

Miljönämnden  
 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

 
MN § 15 Dnr MN 13/1, 14/1 
 
 
 
7 CZ Överklagan av Komplettering till 

överklagan av Miljönämndens 
beslut gällande förbud förenat med 
vite att släppa ut avloppsvatten, 
SÄTTERSTA KYRKBY XX. 
 

2013-443 

8 CZ Komplettering till överklagan av 
Miljönämndens beslut gällande 
förbud förenat med vite att släppa 
ut avloppsvatten, SÄTTERSTA 
KYRKBY XX. 
 

2013-443 

9 FF 
 

Överklagan av faktura 2013-1513 

10 
 
 

NCC Överklagan av Miljönämndens 
beslut gällande anmälan om 
krossning och upplag av 
bergmassor på fastigheterna 
STENBRO 1:8 och HELGONA-
SVANSTA 1:2. 

2013-1572. 

    
 
Inlägg i några av ärendena görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V) 
och Gunilla Nordén (S). 
 
Per Berggren svarar på en fråga vid ärendenas behandling i nämnden. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 16 Dnr MN 13/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 2013-11-16 – 2013-12-31 

Löpnr DB 
1673-1860 

  
  
 
Inlägg i några av ärendena görs av Staffan Folke (V), Martina Hallström (C), 
Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén (M), Ylva Franzén (MP), Håkan Ödling (S) 
och Thorsten Dormann (FP). 
 
Per Berggren och Kristina Dellrud svarar på frågor vid ärendenas behandling 
i nämnden.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga Delegationslista MN § 16 
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MN § 17 
 
 
Övrigt  
 
Staffan Folkes (V) fråga om hur många av de avlopp som inventerades 2013 
som var godkända skickas till tjänstemännen för besvarande vid nästa 
sammanträde. 
 
Thorsten Dormanns (FP) fråga om det finns utmärkta platser i Nyköpings 
kommun för snöuppläggning skickas till tjänstemännen för besvarande vid 
nästa sammanträde. 
 
 
 


