
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-05-05 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B måndagen den 5 maj kl 13.50-15.10 
  
  
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  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer  
29-33 

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

Gunilla Nordén 
 

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
  
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-05-05 Sista dag för överklagande  2014-06-03 
    
Anslag uppsatt den  2014-05-13 Datum för anslags nedtagande                2014-06-04 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 29 Dnr MN 14/3 
 
 
Informationsärenden 
 
 Tillsynsprojekt Mindre fordonstvättar 2013 Jenny 

Dominius 
 

 BTN:s bullerkartläggning i Nyköping Tommy 
Carlsson 
 

 Information som svar på fråga rörande lasarettets 
utbildning för sin personal om allergier m.m 
 

David 
Vingård 
 

 Verksamhetsbeslut av större vikt Per Berggren 
och David 
Vingård 
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MN § 30 Dnr MN 14/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med mars har tagits fram. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) som redovisar en redaktionell 
ändring i ärendets att-sats. 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m. mars 2014. 
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MN § 31 Dnr MN 14/2, 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 

 
Miljönämnden beslutade 2014-03-17, §21, att dra tillbaka Tillsynsplan 2014 
med behovsutredning enligt miljöbalken för ytterligare 
beredning.  Tillsynsplanen har sen dess ändras genom att summeringen i en 
tabell korrigerats. 
 
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. 
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MN § 31  Dnr MN 14/2, 2014-102 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S).  
 
Anna af Sillén (M) yrkar på ändringar av framskrivet förslag enligt följande: 
 
Att i Tillsynsplan 2014 med behovsutredning enligt miljöbalken på sida 5 i 
stycket Samordning inom behöriga myndigheter ändra punkt 3 och stryka 
meningen ”Inspektörerna oftast arbetar två och två eller i grupp i början av 
tillsynsprojektet för att bedömning och samsyn ska bli så likvärdig som 
möjligt” och ersätta den med ”För att erhålla en samsyn inför bedömningar 
och beslut för att kvalitetssäkra tillsynen arbetar enheten på olika sätt.”. 
 
Martina Hallström (C) ansluter sig till Anna af Silléns (M) ändringsyrkande. 
 
Per Berggren svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V). 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) och Martina 
Hallströms (C) ändringsyrkande mot framskrivet förslag och finner att 
nämnden bifaller ändringsyrkandet. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att med ovanstående ändringar anta Tillsynsplan 2014 med behovsutredning 
enligt miljöbalken enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22. 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Akten 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-05-05 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 32 Dnr MN 14/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 
 

Svea Hovrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Underrättelse om Jernhusen 
Stationer ABs yttrande angående 
målet gällande efterbehandling av 
markområde för f.d oljedepå på 
fastigheten NYKÖPING VÄSTER 
1:42. 
 

2010-1555 

2 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut gällande 
krossning och upplag av 
bergmassor på fastigheterna 
STENBRO 1:8 och HELGONA-
SVANSTA 1:2. Länsstyrelsen 
ändrar Miljönämndens beslut 
gällande försiktighetsmått 15. 
 

2013-1572 

3 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut om förbud 
förenat med vite om att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. 
Överklagan avslås. 
 

2013-443 

4 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut om förbud 
förenat med vite om att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XY. 
Överklagan avslås. 
 

2013-445 

5 CG Överklagan av taxa för reningsverk 2014-671 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 33 Dnr MN 14/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut  2014-03-05 – 2014-04-09 Löpnr DB  

212,214,233,234 
270-403 
ej nr 395,388 
 

  
  
 
 
Inlägg i ärendet görs av Thorsten Dormann (FP), Håkan Ödling (S) och 
Staffan Folke (V). 
 
Per Berggren svarar på frågor.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 33 Delegationslista 


