
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 140609 
Miljönämnden  
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 
  
  
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 34-40 

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

Gunilla Nordén 
 

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-06-09 Sista dag för överklagande  2014-07-09  
    
Anslag uppsatt den  2014-06-18 Datum för anslags nedtagande 2014-07-10 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 34 Dnr MN 14/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Information från Länsstyrelsen om det regionala 

vattenarbetet i länet 
 

Jenny 
Rondahl och 
Karin Brink 
Länsstyrelsen 
 

2 Tillsynsprojekt livsmedel och foder 2014 
 

Ingela 
Börjesson 
 

3 Tillsynsprojekt lack och lösningsmedel 2014 
 
  

Ingela 
Börjesson 
 

4 Verksamhetsbeslut av större vikt Per Berggren 
Kristina 
Dellrud 
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MN § 35 Dnr MN 14/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med april 2014 har tagits fram. 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör 
för en ekonomisk månadsrapport för maj som delas ut vid sammanträdet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) och Martina Hallström (C), 
Staffan Folke (V) och Ylva Franzén (MP). 
 
Kristina Dellrud och Per Berggren svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg görs av Anna af Sillén (M). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna ekonomiska månadsrapporter för april och maj 2014. 
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MN § 36 Dnr MN 13/26 
 
 
Uppföljning av internöverenskommelse 
 
Enligt Miljönämndens beslutade internkontrollplan (dnr MN 14/5) ska 
internöverenskommelsen följas upp tre gånger under 2014. Den 22 april 
2014 genomfördes den första uppföljningen av internöverenskommelsen. 
 
Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning av 
internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2014”, 
bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
Tommy Carlsson redogör för ärendet vid behandling i nämnden och redogör 
för en ny version av tjänsteskrivelsens bilaga Uppföljning av 
internöverenskommelsen, som delas ut på sammanträdet och utgör 
beslutsunderlag. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V), 
Anna af Sillén (M) och Håkan Ödling (S). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att   godkänna uppföljningen av internöverenskommelsen från den 22 april 
2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-22. 
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MN § 37 Dnr MN 2013-001770 
 
 
Föreläggande om uppstädning av fastigheterna XX 1, 2,3,4,5 
 
Miljöenheten utförde en inspektion av fastigheterna XX 1,2,3,4 den 27 mars 
2014. Fastigheterna som tillsammans utgör ett område på ca 11 400 m2 ägs, 
av XX. Delar av området är täckt av gamla bilar och diverse annat skrot. 
Bilarna och skroten innebär olägenheter i form av nedskräpning av tomten. 
Skrotbilar innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och olja 
som sprids i miljön när bilarna bryts ned. Klagomål på nedskräpning på 
fastigheterna har inkommit till Miljöenheten redan 2003, 2005 och 2013. 
Inspektionsbesök har då genomförts och överenskommelser om uppstädning 
har gjorts med fastighetsägaren. 
 
Upprepade överenskommelser om att påbörja uppstädning av fastigheterna 
har inte följts. Bilarna och diverse annat skrot på fastigheten utgör en 
olägenhet för miljön och ger ett skräpigt intryck. XX bör därför åläggas att 
genomföra en allmän uppstädning av området samt ta bort alla bilar som är 
rostiga och i dåligt skick. 
 
Lagstöd  
Miljöbalken 15 kap 30 § om nedskräpning. Miljöbalken 2 kap. 3 §, 26 kap. 9 
och 14 §§. 
 
Motivering  
Bilarna och skroten innebär olägenheter i form av nedskräpning av tomten 
och en skrotbil innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och 
olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. 
 
Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som alla ska följa. Enligt 2 
kap 3 § anges till exempel 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.  
 
Enligt 15 kap 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som 
allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen riktar sig till alla som 
skräpar ned, alltså även fastighetsägare, och oavsett om det sker ute i 
naturen eller inom bebyggda områden.  
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MN § 37 Dnr MN 2013-001770 
 
 
Detaljplan (P57-3) anger att området användas endast för småindustri-
ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 
 
Då tidigare överenskommelser med XX inte lett till att uppstädning av 
området har genomförts föreslås miljönämnden besluta att ett vite kopplas till 
föreläggandet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Staffan Folke (V), Thorsten 
Dormann (FP), Martina Hallström (C). 
 
Christine Haglind svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Ylva Franzén (MP). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 

att  förelägga XX med personnummer XX följande; 

att  vid ett vite om 20 000kr senast den 31 oktober 2014 ha forslat bort alla 
icke körbara bilar som är rostiga och i dåligt skick från fastigheten XX 1, 
 
att  vid ett vite om 20 000kr senast den 31 oktober 2014 ha forslat bort alla 
icke körbara bilar som är rostiga och i dåligt skick från fastigheten Braken XX 
4, 
 
att  vid ett vite om 20 000kr senast den 31 oktober 2014 genomföra en 
allmän uppstädning av XX 1,2,3,4 och 5 så att inget miljöstörande avfall 
förvaras på fastigheten, samt 
 
att  beslutet ska gälla även om det överklagas. 
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MN § 37 Dnr MN 2013-001770 
 
 
 
Beslut till:  
XX 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 38 Dnr MN 14/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Svea Hovrätt 

Mark- och 
miljööverdomstolen 

Dom gällande nämndens 
överklagan av underinstansens 
beslut gällande fastighetsägarens 
efterbehandlingsansvar gällande 
fastigheten VÄSTER 1:42. 
Överklagan avslås. 
 

2010-1555 

2 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Underrättelse om möjligheten att 
yttra sig angående nämndens 
beslut om förbud förenat med vite 
att släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten XX. 
 

2013-433 

3 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande överklagan av 
länsstyrelsens beslut, fastställande 
av nämndens beslut, om förbud att 
släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten XX. Mark- och 
miljödomstolen ändrar 
länsstyrelsens beslut gällande 
tidpunkt när förbudet börjar gälla. 
 

2007-1272 

4 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom gällande överklagan av 
nämndens beslut om förbud att 
släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten XX. Mark- och 
miljödomstolen ändrar nämndens 
beslut gällande tidpunkt när 
förbudet börjar gälla. 
 

2012-2231 

5 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom gällande överklagan av 
nämndens beslut om förbud att 
släppa ut avloppsvatten från 
fastigheten XX. 
Överklagan avslås. 
 

2011-1771 
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MN § 38 Dnr MN 14/1 
 
 
6 Länsstyrelsen i 

Södermanlands län 
Kopia av överklagan av 
länsstyrelsens beslut gällande 
tillträde till fastigheterna XX, XY 
,ZZ, VV och VW . Länsstyrelsen 
ändrar inte sitt beslut och 
överklagan och handlingarna 
överlämnas härmed till Mark-och 
miljödomstolen.  
 

2012-1308 

7 Förvaltningsrätten i 
Linköping 

Beslut gällande överklagan av 
kontrollrapport och förläggande om 
åtgärder av avvikelser enligt 
livsmedelslagen på Oppebyskolan. 
Målet avskrivs då nämnden 
meddelat att föreläggandet anses 
uppfyllt. 

2013-1765 

 
 
Inlägg i ärendet av Gunilla Nordén (S), Martina Hallström (C) och Staffan 
Folke (V). 
 
Per Berggren svarar på en fråga. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 39 Dnr MN 14/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 2014-04-10 - 2014-05-16 

Löpnr DB  

 387,395,  
404-519. Ej 
420,431, 
483,512. 

  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Gunilla Nordén (S), Staffan 
Folke (V), Anna af Sillén (M), Håkan Ödling (S), Ylva Franzén (MP) och 
Thorsten Dormann (FP). 
 
Kristina Dellrud och Per Berggren svarar på några frågor. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 39 Delegationslista 
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MN § 40 
 
 
Övrigt 
 
Ordföranden önskar nämndens ledamöter och tjänstemän en glad sommar 
och vice ordföranden Anna af Sillén (M) önskar ordföranden och ledamöter 
och tjänstemän detsamma. 


