
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 140317  
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B Måndagen den 17 mars kl 13.30-15.10  
  
  
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) 
Ylva Franzén (MP) tj ers. 
 

Ersättare  
 
Håkan Ödling (S) 
Marie Karlsson (M) 
Thorsten Dormann (FP) 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Anna Romvall  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 18-23 och 25-
28 
Omedelbart justerad § 24 

    
    
 Ordförande .............................................................. 

Gunilla Nordén 
 

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-03-17 Sista dag för överklagande  2014-04-15  
    
Anslag uppsatt den  2014-03-25 Datum för anslags nedtagande 2014-04-16 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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Plats och tid Stadshuset Sal B kl 13.30-15.10 Måndagen den 17 mars 2014 
  
  
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) 
Ylva Franzén (MP) tj ers. 

Ersättare  
 
Håkan Ödling (S) 
Marie Karlsson (M) 
Thorsten Dormann (FP) 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Anna Romvall 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragraf 24 

    
    
 Ordförande .............................................................. 

Gunilla Nordén 
 

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Omedelbar justering 

§ 24 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-03-17 Sista dag för överklagande  2014-04-07  
    
Anslag uppsatt den  2014-03-17 Datum för anslags nedtagande 2014-04-08 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 18 
 
 
Ändring av dagordning 
 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att beslutsärendena 
Vitesföreläggande om att lämna in en provtagningsplan för föreskrivna 
provtagningar av vattenkvaliteten, Fjällskärs gårds vattentäkt, fastigheten 
FJÄLLSKÄR 3:7 och Beslut om föreläggande med vite efter kontroll av 
livsmedelsanläggning Kvarnens demensboende på fastigheten GARVAREN 
1 stryks från dagordningen samt att ärendet Föreläggande om att redovisa 
ventilationens kapacitet i förhållande till antalet personer i skol- och 
förskolelokaler där Division Barn, Utbildning och Kultur är 
verksamhetsutövare läggs till som beslutsärende 4 på dagordningen. 

 

Anna Romvall, nyanställd miljöinspektör, presenteras för nämnden. 
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MN § 19 Dnr MN 14/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Utvecklingsarbete hos produktionen Per Berggren  

 
2 Information om avloppsinventering Per Berggren 
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MN § 20 Dnr MN 14/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med februari har tagits fram. 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Thorsten Dormann (FP). 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m. februari 2014. 
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MN § 21 Dnr MN 14/12 (2014-102) 
 
 
Tillsynsplan 2014 med behovsutredning enligt miljöb alken 
 
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. 
Tillsynen baseras på en prioritering enligt miljömålen och kommunens 
övergripande mål.  
 
Miljötillsynen syftar till att nå miljöbalkens mål samt de nationella miljömålen.  
Tillsynsplanen är baserad på behovsutredning 2014-2016 som är en bilaga 
till tillsynsplanen.  
De största förändringarna gentemot 2013 är, 

• Nytt upplägg på behovsutredning 
• Höjd ambition på tillsyn, inga verksamheter med årsavgift har tillsyn 

med större intervall än tre år. 
• Deltagande i länsprojekt, tillsyn minireningsverk 
• Deltagande i riksprojekt Hårfärgskontroll 2014 
• Deltagande i riksprojekt Smycken i detaljhandeln 2014 

 
Lagstöd  
 
Miljötillsynsförordningen(SFS 2011:13) gäller för tillsyn enligt miljöbalken. 
Enligt denna ska hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.  
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år. En operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på 
behovsutredningen.  
 
Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas av ansvarig kommunal 
nämnd. 
 
Martina Hallström (C) och Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet dras 
tillbaka för ytterligare beredning enligt bilagt yrkande. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Staffan Folke (V), Thorsten 
Dorrman (FP). 
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MN § 21 Dnr MN 14/12 (2014-102) 
 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) och Anna af Silléns (M) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt Martina Hallströms (C) och Anna af Silléns 
yrkande. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar   
 
att att Tillsynsplan 2014 med behovsutredning enligt miljöbalken enligt bilaga 
till tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21 dras tillbaka för ytterligare beredning. 
 
 
 
 
Bilaga MN § 21 Skriftligt yrkande 
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MN § 22 Dnr MN 14/2 
 
 
Redovisning av tillsynsprojekt Större och mindre avloppsreningsverk 
2013  
 
Miljöenheten har på uppdrag av Miljönämnden under 2013 genomfört tillsyn 
på 24 verksamheter inom branschen större och mindre avloppsreningsverk. 
Resultatet från denna tillsyn redovisas i bifogad rapport. 
 
Maria Forsell föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Håkan Ödling (S) och Gunilla 
Nordén (S) 
 
Martina Hallström (C) ställer ändringsyrkandet att i första att-satsen ändra till 
motta miljöenhetens rapport istället för godkänna miljöenhetens rapport. 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) ändringsyrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
Särskilt yttrande lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillén (M). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att godkänna miljöenhetens rapport från tillsynsprojekt Större och mindre 
avloppsreningsverk 2013 (bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-01-24), samt 
 
att  lägga den till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 22 Särskilt yttrande 
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MN § 23 Dnr 2012-002318 
 
 
Föreläggande om att redovisa ventilationens kapacit et i förhållande till 
antalet personer i skol- och förskolelokaler där Di vision Barn, 
Utbildning och Kultur är verksamhetsutövare  
 
Miljöenheten inspekterade samtliga förskolor och skolor i kommunen under 
2012 och 2013. Vid inspektionerna uppmärksammades att kunskapen om 
ventilationens kapacitet var bristfällig hos verksamhetsutövarna. 
Ventilationssystemets uppgift är framför allt att transportera bort förorenad 
och fuktig luft från inomhusmiljön och att förse den med frisk luft utifrån. En 
bra ventilation är en grundförutsättning för en bra luftkvalitet inomhus. 
 
Barn har högre ämnesomsättning och högre andningsfrekvens än vuxna och 
inandas mer luft per kroppsvolym än vad vuxna gör. Därför får de i sig mer 
miljöföroreningar än vuxna per kroppsvolym. Dessutom kan barn oftast inte 
välja den miljö de vistas i. Barn spenderar sin huvudsakliga tid i olika 
inomhusmiljöer vilket innebär att inomhusmiljön har stor betydelse för vad 
barnen exponeras för. Fukt, mögel och kemikalier som avges från 
byggmaterial samt andra luftföroreningar är faktorer i inomhusmiljön som 
barn exponeras för inomhus och som kan ha betydelse för deras hälsa, i 
synnerhet vid långvarig exponering. Det är därför viktigt att ventilationen är 
dimensionerad för den verksamhet som bedrivs i förskolor och skolor.  
 
Miljönämnden har tidigare beslutat att förelägga Division Barn, Utbildning 
och Kultur att ta fram uppgifter om max antal personer som ventilationen är 
anpassad för i skolor och förskolor.  
 
Miljönämnden föreslås nu att förelägga Division Barn, Utbildning och Kultur 
att  redovisa ventilationskapaciteten i förhållande till max antal personer som 
vistas på skolor och förskolor samt att redovisa åtgärder för de skolor och 
förskolor där eventuellt antalet elever eller barn är för många i förhållande till 
ventilationens kapacitet. 
 
Lagstöd  
Miljöbalken  
2 kap 2-3 §§ Hänsynsregler   
9 kap 9§ Särskilda bestämmelser om hälsoskydd 
26 kap 9§ Förelägganden och förbud 
26 kap 21§ Upplysningar och undersökningar  
26 kap 22 § Upplysningar och undersökningar 
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MN § 23 Dnr 2012-002318 
 
Motivering  
Barn spenderar sin huvudsakliga tid i olika inomhusmiljöer som bostaden, 
skola/förskola och träningslokaler, vilket innebär att inomhusmiljön har stor 
betydelse för vad barnen exponeras för. Fukt, mögel och kemikalier som 
avges från byggmaterial samt andra luftföroreningar är faktorer i 
inomhusmiljön som barn exponeras för inomhus och som kan ha betydelse 
för deras hälsa, i synnerhet vid långvarig exponering. Dessutom kan barn 
oftast inte välja den miljö de vistas i. Inomhusmiljön påverkas inte bara av en 
byggnads utformning, installationer och materialval, utan i hög grad också av 
hur byggnaden används, underhålls och sköts. Det finns därför flera faktorer 
som påverkar inomhusmiljön.  
 
Att barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer har framför allt tre orsaker: 

• Barns kroppsliga system utvecklas i snabb takt och genomgår en rad 
känsliga utvecklingsfaser. 

• Barn har oftare en högre exponering än vuxna eftersom de äter mer, 
dricker mer och andas mer i proportion till sin kroppsstorlek. 

• Barns beteende och bristande riskmedvetenhet kan i många fall leda 
till en högre exponering för skadliga miljöfaktorer.  

 
En bra ventilation är en grundförutsättning för en bra luftkvalitet inomhus. 
Ventilationens uppgift är framför allt att transportera bort förorenad eller 
fuktig luft från inomhusmiljön och förse den med frisk luft utifrån. I byggnader 
med dålig ventilation blir de föroreningar som alstras genom 
materialemissioner och mänskliga aktiviteter kvar i inomhusluften. 
 
Kemikaler finns i praktiskt taget allt om omger oss i vardagen – leksaker, 
möbler, kläder, livsmedel, smycken, hygienprodukter, elektronik och mycket 
annat. Barn är speciellt känsliga för många kemiska ämnen, dessutom är 
deras exponering per kilogram kroppvikt ofta mycket hög. Byggnads- och 
inredningsmaterial är den viktigaste källan till kemiska ämnen i 
inomhusluften. Fukt- och mögelskador kan dessutom medföra att halten av 
flyktiga organiska kemiska ämnen i rumsluften ökar. Även 
konsumentprodukter bidrar kraftigt till den totala halten av kemiska ämnen i 
inomhusluften. Undermålig ventilation kan ytterligare försämra förhållandena.  
 
Ett antal studier utförda i skolmiljö tyder på att undermålig ventilation, 
förhöjda halter av damm innehållande bl.a. allergen från pälsdjur och 
förekomst av fukt- och mögelskador i byggnaden resulterar i fler 
luftvägsbesvär hos eleverna. En svensk studie visar att förbättrad ventilation 
kan minska frekvensen av astmasymtom relaterade till vistelse i skolan.  
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MN § 23 Dnr 2012-002318 
 
 
Andra skolstudier visar att ett samband finns mellan otillräcklig ventilation 
(mätt som förhöjda halter av koldioxid i klassrum) och sjukfrånvaro, 
prestation och astma. Man har även funnit en korrelation mellan koldioxid 
och luftburna bakteriemarkörer i klassrum.  
 
I en studie där ventilationen ändrades från omblandande ventilation 
(tilluftsdon placerad i taknivå) till deplacerande ventilation (golvnivå) i 
klassrum upplevde barnen att luftkvaliteten blev bättre, jämfört med barn i 
klassrum där ingen åtgärd vidtogs. Även ögonbesvär och andelen barn med 
andnöd minskade. En annan studie visade ett samband mellan dålig 
luftkvalitet i klassrum och ökad förekomst av symtom från de nedre och övre 
luftvägarna, i synnerhet hos allergiska barn.  
 
I en undersökning av Arbetsmiljöverket svarade nästan var tredje elev på 
frågan om hur de upplever inneluften att de någon gång mår dåligt av luften i 
klassrummet.  I samma undersökning uppgav 27 % av eleverna att de hade 
allergiska besvär och av dessa uppgav nästan hälften att besvären 
förvärrades i skolan.  
 
De studier som har utförts styrker betydelsen av att skol- och förskolelokaler 
uppfyller ställda riktlinjer för luftomsättning och friskluftsflöden. Enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation bör 
skolor och lokaler för barnomsorg ha ett lägsta uteluftsflöde på 7 liter per 
person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 liter per 
sekund per m2 bör dessutom göras så att hänsyn också tas till föroreningar 
från andra källor än människor (byggnadsmaterial etc.).  
 
Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 
1000 ppm bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är 
tillfredställande. Ansvaret för att säkerställa tillräcklig ventilationskapacitet 
ligger hos den som driver verksamheten.  
 
Med uteluftsflöde menas att tilluften kommer från uteluften och att över- eller 
återluft inte ingår i uteluftsflödet. 
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MN § 23 Dnr 2012-002318 
 
 
För att säkerställa att dessa riktlinjer efterlevs bedömer miljönämnden att  
Division Barn, Utbildning och Kultur måste redovisa ventilationskapaciteten i 
förhållande till det faktiska antalet människor som vistas i lokalerna. På 
förskolor bör detta gälla per avdelning/hemvist eller liknande samt på skolor 
per klassrum, grupprum etc. Eventuell uteluft i förråd, kök, 
personalutrymmen, korridorer och liknande ska inte räknas in om inte dessa 
nyttjas av barn eller elever.  
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén (M) och Martina 
Hallström (C). 
 
Anna Jonsson svarar på en fråga. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  Nyköpings kommun, Division Barn, Utbildning och Kultur med 
organisationsnummer 212000-2940 senast den 31 augusti 2014 ska 
redovisa ventilationskapaciteten i förhållande till max antal personer som 
vistas stadigvarande samtidigt (längre än 30 minuter) på respektive 
förskoleavdelning i utrymmen där barnen vistas på varje förskola där 
divisionen har verksamhet, 
 
att  Nyköpings kommun, Division Barn, Utbildning och Kultur med 
organisationsnummer 212000-2940 senast den 31 augusti 2014 ska 
redovisa ventilationskapaciteten i förhållande till max antal personer som 
stadigvarande vistas samtidigt (längre än 30 minuter) i respektive klassrum, 
grupprum och studierum där elever vistas på varje skola där divisionen har 
verksamhet samt 
 
att  Nyköpings kommun, Division Barn Utbildning och Kultur med 
organisationsnummer 212000-2940 senast den 31 oktober 2014 ska 
redovisa hur de ska åtgärda de skolor och förskolor där antalet elever eller 
barn eventuellt är för många i förhållande till ventilationens kapacitet. 
 
Beslut till:  
Division Barn, Utbildning och Kultur 
Tekniska Divisionen, Kommunfastigheter 
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Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 24 Dnr 2011-002547 
 
 
Vitesföreläggande gällande ventilation och radon på  Annebergsgatan X 
Y, fastigheterna Anneberg W och Z  
 
Miljöenheten fick den 5 december 2011 ett skriftligt klagomål från NN boende 
på Annebergsgatan Y angående hög radonhalt och bristfällig ventilation i 
bostaden. En skrivelse skickades till fastighetsägaren som då meddelade att 
en ny mätning av radon skulle utföras i början av 2012. Inget protokoll inkom 
till miljöenheten.  
 
I juli 2012 inspekterar miljöenheten Ingrid NNs lägenhet och konstaterar att 
samtliga uteluftsventiler var permanent igensatta. I augusti 2012 förelades 
fastighetsägaren att inkomma med resultat från luftflödesmätning och 
radonmätning. Inga protokoll inkom till miljöenheten.  
 
I november 2012 förelades fastighetsägaren vid vite att inkomma med 
mätprotokollen men inget delgivningskvitto inkom trots flera försök. I januari 
2013 beslutades om ett nytt vitesföreläggande om mätprotokollen och den 
31 januari inkom en åtgärdsplan. Enligt planen skulle radonsugar samt 
uteluftsdon installeras senast juni 2013. Miljöenheten förelade 
fastighetsägaren att följa åtgärdsplanen.   
 
I oktober 2013 kontaktar miljöenheten fastighetsägarens son som meddelar 
att inga radonsugar är installerade utan att han vill göra en ny radonmätning 
för att se om installation av uteluftsventiler har haft tillräcklig effekt för att 
sänka radonhalten.  
 
I januari 2014 inkom ett mätprotokoll från nuvarande eldningssäsong från NN 
som visade att riktvärdet för radon överskrids i hennes lägenhet. Ytterligare 
ett mätprotokoll från nuvarande eldningssäsong i en annan lägenhet i 
samma hus inkom till miljöenheten och även där överskrids riktvärdet. 
Miljöenheten har kommunicerat dessa mätprotokoll och fastighetsägarens 
son har meddelat att ytterligare en mätning pågår i huset och att de vill 
invänta resultatet på den.  
 
Miljöenheten bedömer att en utredning som visar hur radonhalten kan 
sänkas till under riktvärdet i fastigheten måste utföras samt att protokoll ska 
redovisas som visar att ventilationen är tillräcklig i klagandes lägenhet.  
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Lagstöd  
Miljöbalken 
2 kap 2 §, 3 §, -Hänsynsregler 
9 kap 9 §, -Särskilda bestämmelser om hälsoskydd 
26 kap 9 § -Förelägganden och förbud 
26 kap 14§ - Vite 
26 kap 21-22 §§ - Upplysningar och undersökningar 
27 kap 1§ -Avgift för myndigheters verksamhet 
 
Nyköping kommuns taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken,  
avgiften tas ut enligt 6 samt 7 §§.  
 
33§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
Gällande riktvärden för ventilation och radon 
Det specifika luftflödet (luftomsättningen) i bostäder bör inte understiga 0,5 
rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter 
uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea eller 4 l/s per 
person. (Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om 
ventilation ) 
 
Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) 
metodbeskrivning, överstiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3), bör 
radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors 
hälsa. Mätningen bör ha gjorts i utrymme där människor stadigvarande 
vistas. (Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon 
inomhus). 
 
Motivering  
 
Enligt miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en 
byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta 
att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Enligt 
miljöbalken ska även ägare till berörd egendom vidta de åtgärder som 
behövs för att hindra uppkomsten eller undanröja olägenheter för människors 
hälsa.  
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MN § 24 Dnr 2011-002547 
 
En bra ventilation är viktig för att inomhusmiljön ska vara sund. Ventilationen 
ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar oberoende av belastning, 
väder, årstid och temperatur. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation 
blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Dålig luftkvalitet har betydelse 
för en rad olika hälsoproblem. Vid den senaste inspektionen var samtliga 
uteluftsdon igentäppta i lägenheten och utvändigt putsats över. NN har 
därefter meddelat miljöenheten att nya uteluftsdon har installerats. För att 
säkerställa att ventilationens kapacitet är tillräcklig bedömer miljöenheten att 
det krävs att den kontrolleras och att dokumentation som visar detta ska 
redovisas till miljöenheten.  
 
Radon följer med inandningsluften och kan orsaka sjukdom. Om 
årsmedelvärdet av radon överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft i 
lokaler där människor stadigvarande vistas anses det utgöra risk för 
olägenhet för människors hälsa och åtgärder ska vidtas för att sänka 
radonhalten. Enligt miljöbalken ska fastighetsägare skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning för att skydda 
människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet. Protokoll från två 
radonmätningar som utförts under eldningssäsongen 2013/2014 har skickats 
in till miljöenheten. Båda dessa överskrider gällande riktvärde. Miljöenheten 
bedömer därför att en utredning måste utföras som visar hur radonhalten i 
fastigheterna kan sänkas till under riktvärdet.  
 
Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 
miljönämnden utöva tillsyn över de verksamheter som omfattas av 
förordningen. För sådan tillsyn ska miljönämnden debitera en avgift enligt 
Nyköpings kommuns taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. 
Avgiften ska täcka kostnader för handläggningstid, dvs. den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Fram till år 2012 var timavgiften 800 kronor 
och från och med 1 januari 2013 är timavgiften 900 kronor.  
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Redovisning av tidsåtgång i aktuellt ärende:  

 
Arbetsmoment Tidsåtgång 

2012 
Tidsåtgång 
2013 

Telefon samt e-postmeddelanden  130 min 70 min 
Dokumentgranskning  20 min 50 min 
Inspektion samt restid 60 min - 
Skrivelser, inspektionsrapporter 90 min 90 min  
Beslut 90 min 60 min 
Totalt  390 min 270 min  

 
 

Miljönämnden kommer att debitera för 6 timmar och 30 minuter á 800 kronor 
i timmen samt för 4 timmar och 30 minuter á 900 kronor i timmen. Den totala 
avgiften för ert ärende blir 9250 kronor och betalas mot faktura. Fakturan 
skickas ut separat.  
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  förelägga XX med personnummer XXXXX  att senast den 1 maj 2014 
inkomma med resultat från en luftflödesmätning i NNs lägenhet på 
Annebergsgatan Y som visar att Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:18) om ventilation, gällande luftflöden i bostäder uppfylls. 
 
att  förena punkten med vite om 50 000 kronor som kan dömas ut om den 
överträds 
 
att  förelägga XX med personnummer XXXXX  att senast den 1 maj 2014 
inkomma med en utredning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
sänka radonhalten i fastigheterna på Anneberg W och Anneberg Z så att 
årsmedelvärdet inte överskrider 200 Bq/m3 luft, 
 
att  förena punkten med vite om 50 000 kronor som kan dömas ut om den 
överträds, 
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att  ta ut en avgift på 9250 kronor för handläggning av ärendet, 
 
att beslutet ska gälla även om det överklagas, samt 
 
att paragrafen ska justeras omedelbart. 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
XX (med delgivningsman) 
 
YY 
 
NN 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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MN § 25 Dnr 2012-002445 
 
 
Vitesföreläggande om borttagande av båt på fastighe ten HAGNESTA 
1:2 intill Grindstugan, fastigheten HELGONA-SVANSTA  1:3 
 
Efter klagomål från allmänheten har Miljöenheten besökt platsen i december 
2012. Det fanns ihoprasade byggnader, en båt, en buss och annat skräp på 
tomten. En ny fastighetsägare håller på att städa upp tomten där 
byggnaderna stått. Båten, som ägs av XX, står strax intill denna tomt, längs 
en väg som leder in i Ekensbergsskogen.  
 
XX har blivit uppmanad och den 11 november 2013 förelagd att ta bort båten 
senast den 31 december 2013. Vid Miljöenhetens besök den 26 februari 
2014 stod den fortfarande kvar. Under tiden har det dumpats ytterligare 
skräp på platsen. Det har hämtats av Parkavdelningen.  
 
Ju längre tid båten står kvar desto större är risken att den inte längre är hel 
och tät och den kan därmed börja läcka miljöfarliga ämnen. Miljönämnden 
anser därför att ett nytt föreläggande bör riktas mot XX med stöd av 
miljöbalkens hänsynsregler. Föreläggandet bör förenas med ett vite om 
20 000 kr. 
 
Lagstöd  
 
Miljöbalken (1998:808) innehåller allmänna hänsynsregler som alla ska följa. 
Enligt 2 kap. 3 § anges t.ex. att alla som bedriver verksamhet ska utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det uppstår 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessutom är det 
enligt 15 kap. 30 § inte tillåtet att skräpa ner utomhus på en plats som 
allmänheten har tillträde eller insyn till. 
 
Tillsynsmyndigheten kan enligt 26 kap 9 § meddela föreläggande eller förbud 
som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs. Enligt 14 § 
samma kapitel får förelägganden eller förbud förenas med vite.  
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Motivering  
 
Ett skräpigt område riskerar att locka till sig mer skräp. Bråten på fastigheten 
Helgona-Svansta 1:3 håller nu på att städas bort av fastighetsägaren. Under 
tiden har nytt skräp dumpats på platsen. För att undvika att det dumpas mer 
skräp är det viktigt att området städas så snart som möjligt.  
 
Båten som står uppställd på platsen utgör en del av den bråte som måste tas 
bort. Ju längre båten står där ju större är dessutom risken att den inte längre 
är hel och tät och den kan då börja läcka miljöfarliga ämnen. 
 
Miljönämnden bedömer mot bakgrund av ovanstående att båten bör tas bort 
från platsen och att XX bör föreläggas om detta. Ett vite bör  
kopplas till föreläggandet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) och Håkan Ödling (S). 
 
Per Berggren svarar på en fråga. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 
kap. 3 § samma lag förelägga XX, pers.nr XX, att senast den 1 juni 2014 ta 
bort båten från fastigheten Hagnesta 1:2 intill Grindstugan, Helgona-Svansta 
1:3 samt 
 
att  förena detta beslut om föreläggande med ett vite om 20 000 kr om 
beslutet inte verkställs inom utsatt tid. 
 
 
Beslut till:  
XX 
Akten 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 26  Dnr MN 14/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
    
1 Svea Hovrätt 

Mark- och 
miljööverdomstolen 
 

Skrivelse med tillfälle att yttra sig i 
ärendet Miljönämnden/ Jernhusen 
Stationer AB angående 
efterbehandling av markområde för 
f.d oljedepå på fastigheten 
Nyköping VÄSTER 1:42. 
 

2010-1555 

2 Svea Hovrätt 
 
 

Tidsplan för handläggning av mål 
angående tillstånd till produktion av 
biogas på fastigheten RÖSÄNG 
3:1. 
 

2010-2273 

3 
 
 

Nacka tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom förpliktigande XX att till staten 
utge vite om 15 000 kronor på 
grund av felaktig gödselhantering. 
 

2013-1819 

4 
 
 

Nacka tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom förpliktigande Nyköpings 
kommun, Mark- och 
exploateringsenheten att till staten 
utge vite om 50 000 kronor. 
 

2013-5 

5 
 
 

Nacka tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut om årlig 
avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
för Anns medicinska fotvård. 
Överklagan avslås. 
 

2013-1170 

6 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut om 
föreläggande med försiktighetsmått 
för Stigtomta Kvarn; 
OXELGÅRDEN 1;2. Länsstyrelsen 
återförvisar ärendet till 
Miljönämnden för genomförande av 
nya ljudmätningar men avslår 
överklagandet i övrigt. 
 

2012-1872 
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7 
 
 
 

Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

 Beslut gällande överklagande av 
Miljönämndens beslut om avgift för 
tillsyn enligt miljöbalken, 
fastigheten XX. 
Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

2013-2128 

8 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Överklagan av länsstyrelsens 
avvisningsbeslut i 
överklagningsärendet rörande 
Miljönämndens beslut om 
kontrollrapport och föreläggande 
om att vidta åtgärder i 
Oppebyskolan. Överklagan har 
inkommit i rätt tid. Länsstyrelsen 
finner inte skäl till att ändra 
beslutet. 
 

2013-1765 

9 
 
 

Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Remiss gällande NCC Roads 
överklagan av Miljönämndens 
beslut gällande krossning och 
upplag av bergmassor på 
fastigheterna STENBRO 1:8 och 
HELGONA SVANSTA 1:2. 
 

2013-1572 

10 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 
 

Remiss gällande XXs överklagan 
av Miljönämndens beslut om 
föreläggande om avslut av ärende 
samt beslut om tillsynsavgift 
angående fastigheten 
VÄVERSKAN X. 
 

2012-2021. 

11 BRF Västergården Överklagan av Miljönämndens 
beslut gällande avskrivning av 
forstatt handläggning av 
bullerstörning från E4. 
 

2011-1400 

 
 
Inlägg i ett av ärendena görs av Martina Hallström (C). David Vingård 
besvarar frågan. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 140317 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 27  Dnr MN 14/4 
  
 
Delegationsärenden 
 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 2014-01-01 – 20140304 

Löpnr DB  
001-269 
Ej nr 061, 
118,184,212, 
214, 233, 234 

  
  
 
Inlägg i några av ärendena görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), 
Thorsten Dormann (FP), Ylva Franzén (MP) och Anna af Sillén (M). Anna 
Jonsson och Per Berggren besvarar frågorna. 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga MN § 27 Delegationslistan 
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MN § 28 
 
 
Övrigt 
 
 
Särskilt yttrande lämnas av Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström (C) frågar om en eventuell läcka på en avloppsledning i 
Berga Tuna och varför den eventuellt tog så lång tid att laga. 
 
Ylva Franzén (MP) ställer en fråga om sjukhusrestaurangen och den 
planerade utbildningen gällande allergier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga MN § 28 Särskilt yttrande 
 


