
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

 
  
Plats och tid Stadshuset sal B, måndagen den 22 september 2014 kl 13.30- 16.40 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

 
Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf 
Anna af Sillén (M), 2:e v ordf 
Staffan Folke (V) §§ 41-60 
Martina Hallström (C) 
Håkan Ödling (S) tj ers. 
Marie Karlsson (M) tj ers §§ 61-62 
 

Ersättare  
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Thom 

Zetterström, gruppledare SD (§41-48) 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 41-62 

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

Gunilla Nordén 
 

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-09-22 Sista dag för överklagande  2014-10-16  
    
Anslag uppsatt den  2014-09-25 Datum för anslags nedtagande 2014-10-17 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 41 Dnr MN 14/3 
 
 
Godkännande av dagordning 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att lägga till beslutsärendet 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad dricksvattenanläggning, 
Värlunda Gård HB som beslutsärende 19 på dagordningen samt att stryka 
beslutsärende 4 Uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen 2014, 
Miljönämnden- Samhällsbyggnad från dagordningen. Nämnden godkänner 
också att lägga till informationsärendet Biogasanläggning i Jönåker, prövning 
i Mark- och miljööverdomstolen som informationsärende 8 på dagordningen 
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MN § 42 Dnr MN 14/3 
 
Informationsärenden 
 
 
1 Information om mobil ÅVC och avfall Jonas 

Andersson 
 

2 Kontroll av nötkött på restauranger 
 

Helene 
Holmqvist 
 
 

3 Kontroll av kött i butik 
 

Helene 
Holmqvist 
 

4 Information om provköp av tobak 
 

Lina 
Andersson 
 

5 Länsstyrelsens beslut efter tillsyn av Nyköpings 
kommuns tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 
 

Åsa 
Valdemardotter 
 

6 Tillsyn metallverkstäder 
 

Sofia Sandås 
 

7 Verksamhetsbeslut av större vikt Kristina 
Dellrud/ Per 
Berggren 
 

8 Biogasanläggning i Jönåker, prövning i Mark- och 
miljööverdomstolen  

Ingela 
Börjesson 
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MN § 43 Dnr MN14/22  
 
 
Revidering av taxa för tillsyn av folköl och tobak i detaljhandeln  
 
Miljönämnden vill införa möjligheten att sätta ned den årliga avgiften för de 
verksamheter som säljer öl klass II och tobak i detaljhandeln och som vid två 
på varandra årliga kontroller kan visa att egenkontrollen sköts utan brister. 
Miljönämnden vill även införa möjligheten att ta ut en avgift för handläggning 
och tillsyn i samband med anmälan om försäljning av öl och/eller tobak. 
 
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2015, det för att 
nämnden vill att verksamheter som redan idag har en väl fungerande 
egenkontroll ska kunna få en nedsättning av årsavgiften för 2015.  
 
De föreslagna ändringarna i taxan har skickats över till Socialnämnden för  
synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Inlägg i ärendet görs av Anna af Sillén (M), Gunilla Nordén (S) och Martina 
Hallström (C). 
 
Kristina Dellrud svarar på en fråga. 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att lägga till meningen 
”Ingen årsavgift utgår för anmälningsåret” som mening två i stycket 3.2.1 
Avgift för anmälan om öl eller tobak. 
 
 
Miljönämndens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  med ovanstående ändringar anta reviderad taxa Avgifter för tillsyn och 
kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2014-09-04 samt 
 
att  taxan börjar gälla från och med 2015-01-01. 
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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MN § 44 Dnr MN 14/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med juni 2014 har tagits fram. 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna den ekonomiska rapporten för juni 2014. 
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MN § 45 Dnr MN14/21 
 
 
Delårsrapport 2014 för Miljönämnden 
 
Beställarkontoret har i samverkan med Samhällsbyggnad utarbetat förslag till 
delårsrapport 2014-08-31 för Miljönämndens verksamheter Miljö och Hälsa 
samt Livsmedel. Förslaget ska inarbetas i delårsrapporten för hela 
kommunen. 

Delårsrapporten beskriver större händelser under året, avstämning mot 
budgetens mål och analys av det ekonomiska utfallet. 

Miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 300 tkr för 
perioden. Detta beror till största delen på minskade nämndadministrativa 
kostnader.  

Prognosen för helår pekar mot en positiv avvikelse på 200 tkr från budget. 
Samtidigt aviserar produktionen ökade kostnader på cirka 170 tkr för helåret 
p.g.a. utökade lokaler. Nämnden har för avsikt att ersätta produktionen för 
dessa kostnadsökningar. 

Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör 
för handlingar i ärendet som delas ut vid sammanträdet. 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Gunilla Nordén (S), Marie 
Karlsson (M) och Staffan Folke (V). 

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna delårsrapport 2014-08-31 för Miljönämnden, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-09-11. 

Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslut till:  

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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MN § 46 Dnr MN 14/13 
 
 
Budgetunderlag 2015 (2016-2017) Miljönämnden  
 
Eftersom handlingarna inte färdigställts vid kallelsens utskick, kommer dessa 
att distribueras separat. 
 
Nämndens styrgrupp och nämndansvariga tjänstemän har i samråd med 
Samhällsbyggnad tagit fram förslag till budget 2015. Förslaget innehåller 
även plan för 2016-2017. Budgetförslaget är utarbetat enligt de anvisningar 
som beslutades av Kommunstyrelsen 2014-04-07 

Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör 
för handlingar i ärendet som delas ut vid sammanträdet. 

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

På förslag av ordföranden godkänner nämnden följande ändringar av 
framskrivet budgetunderlag. 

På sida 2, i raden Goda verksamhetsresultat ändras förväntade resultat för 
2017 till 73 för både livsmedel och miljö- och hälsoskydd.  

Under Volymer och nyckeltal på sida 5 ändras det under budget 2017 till 73 
för Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll och Andel nöjda kunder inom 
miljö- och hälsoskydd. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  med ovanstående ändringar godkänna budgetunderlaget 2015 och 
flerårsplan 2016-2017 för Miljönämndens verksamhet, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-08-20. 

Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut till:  

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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MN § 47 Dnr MN14/23 
 
 
Ersättning till Samhällsbyggnad för ökade kostnader  under 2014  
 
Miljö- och Livsmedelsenheten har under 2014 fått ökade kostnader med 171 
tkr på grund av utökade lokaler. Miljönämnden har under en längre tid påtalat 
att bristen på lokaler påverkar uppdraget från nämnden negativt. I samband 
med omlokalisering av enheter inom Samhällsbyggnad frigjordes lokaler för 
Miljö- och Livsmedelsenheten. De utökade lokalkostnaderna finns inräknade 
i underlaget för budget 2015. 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  ersätta Samhällsbyggnad, Miljö- och Livsmedelsenheten, för ökade 
hyreskostnader under 2014 med 171 tkr samt 
 
att  finansiering sker genom omfördelning av kostnader inom befintlig budget. 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
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MN § 48 Dnr 2012-295 
 
 
Framflyttat datum för förbud att släppa ut avloppsv atten som inte 
genomgått längre gående rening än slamavskiljning, fastigheten XXX  
 
Miljönämnden fattade den 5 november 2012 § 205 ett beslut om förbud med 
vite att från fastigheten XXX släppa ut avloppsvatten som inte genomgått 
längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet träder i kraft 1 november 
2014. 
 
Det har under juli månad 2014 inkommit nya uppgifter i ärendet från en av 
fastighetsägarna. De nya uppgifterna gör att Miljönämnden bedömer att det 
finns synnerliga skäl för att flytta fram datumet för förbudets ikraftträdande.  
Nytt datum för förbud med vite att från fastigheten XXX släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning 
flyttas därför fram till den 1 juni 2016. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  Miljönämndens beslut 2012-11-05 § 205 ändras så att förbudet att släppa 
ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än 
slamavskiljning istället träder ikraft från och med 2016-06-01, samt  
 
att  sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret. 
 
 
Beslut till:  
Fastighetsägarna 
Lantmäteriet, inskrivningsregistret 
Miljöenheten 
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MN § 49 Dnr 2014-001329 
 
 
Beslut om miljösanktionsavgift för fastigheten Taxi nge 2:19 (gästhuset)  
 
Miljöenheten besökte den 27 april 2012 fastigheten Taxinge 2:19 och 
inspekterade samtliga avloppsanläggningar. Vid kontroll i kommunens arkiv 
noterades att det saknas tillstånd för anläggningen tillhörande gästhuset 
väster om huvudbyggnaden. Enligt svar från Taxinge Säteri Förvaltning AB 
från den 29 augusti 2012 anges att anläggningen är utförd under 2009. För 
denna skrevs ett beslut om miljösanktionsavgift 2012-10-11. Eftersom 
anläggningen var underdimensionerad och inte klarar de krav på rening som 
ställs i området skrevs ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
denna anläggning.  
 
2014-04-15 inkom till miljönämnden en ansökan om inrättande av en ny 
avloppsanläggning på fastigheten tillhörande gästhuset. Vid ett besök på 
platsen 2014-05-07 kunde miljöenheten konstatera att den nya anläggningen 
redan var gjord, trots att det ännu inte fanns något tillstånd för denna. 
 
Överträdelsen är belagd med miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Eftersom 
överträdelsen upprepats inom två år från det tidigare beslutet ska en avgift 
för den nya överträdelsen tas ut med dubbelt belopp, alltså 10 000 kronor. 
 
Lagstöd  
I miljöbalken 30 kap 3 § står att innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift 
skall den som anspråket rikas mot ges tillfälle att yttra sig.  
 
I 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står  
bl.a. att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller 
flera vattentoaletter är anslutna till.  
 
Enligt 3 kap 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall 
miljösanktionsavgift tas ut för överträdelser och med de belopp som anges i 
punkt 1.  
 
I punkt 1 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter står att läsa 
”För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas 
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MN § 49 Dnr 2014-001329 
 
 

1. Enligt 1 kap. 4 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter står 
att läsa ”om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse 
och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska 
en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som 
anges i 2–12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. Första 
stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det 
tidigare beslutet om miljösanktionsavgift. 

 
Motivering  
Mot bakgrund av ovanstående uppgifter konstaterar Miljöenheten att Taxinge 
Säteri Förvaltning AB har brutit mot 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. För en sådan överträdelse skall 
miljösanktionsavgift dömas ut. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V). 
 
Per Berggren svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Anna af Sillén (M) och Gunilla Nordén 
(S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  Taxinge Säteri Förvaltning AB med organisationsnummer 16556705-
2591, ska betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor för att ha inrättat 
en avloppsanläggning utan tillstånd trots att sådant tillstånd krävs. Beloppet 
motsvarar dubbel miljösanktionsavgift eftersom överträdelsen upprepats 
inom två år från det förra beslutet om miljösanktionsavgift.  
 
 
 
Beslut till:  
Taxinge Säteri Förvaltning AB, Sibyllegatan 17, 114 42 STOCKHOLM 
 
Bilaga: 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 50 Dnr 2014-001979 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Björksund Förvaltnings AB, Björksund 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
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MN § 50 Dnr 2014-001979 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
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MN § 50 Dnr 2014-001979 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Björksund Förvaltnings AB med organisationsnummer 556073-0037 ska 
anmäla dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla 
dricksvatten i kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i 
Nyköpings kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor  
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Björksund Förvaltnings AB 
XXX 
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MN § 50 Dnr 2014-001979 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 50 :  
Skriftliga reservationer 
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MN § 51 Dnr 2014-001980 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Björksund Förvaltnings AB, Stångby Gård 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 51 Dnr 2014-001980 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 51 Dnr 2014-001980 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Björksund Förvaltnings AB, Stångby Gård med organisationsnummer 
556073-0037  ska anmäla dricksvattenanläggning som används för att 
tillhandahålla dricksvatten i kommersiell verksamhet för registrering hos 
miljönämnden i Nyköpings kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor  
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Björksund Förvaltnings AB 
XXX 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
 
 
MN § 51 Dnr 2014-001980 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 51 :Skriftliga reservationer 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 52 Dnr 2014-001973 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Bärsta Gård AB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 52 Dnr 2014-001973 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte  
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 52 Dnr 2014-001973 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Bärsta Gård AB med organisationsnummer 556408-1858 ska anmäla 
dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla dricksvatten i 
kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i Nyköpings 
kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor  
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
 
Beslut till:  
Bärsta Gård AB 
Bärsta Gård 
610 55 STIGTOMTA 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 52 Dnr 2014-001973 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 52 :Skriftliga reservationer 
 
 
 
 
 
 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 53 Dnr 2014-001959 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Christineholm Maskin AB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 53 Dnr 2014-001959 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 53 Dnr 2014-001959 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Christineholm Maskin AB med organisationsnummer 556055-8438 ska 
anmäla dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla 
dricksvatten i kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i 
Nyköpings kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor  
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Christineholm maskin AB 
Christineholm 
611 94 NYKÖPING 
 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 53 Dnr 2014-001959 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 53 : Skriftliga reservationer 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 54 Dnr 2014-001961 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Frankhyttans Gård AB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 54 Dnr 2014-001961 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 54  Dnr 2014-001961 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Frankhyttans Gård AB med organisationsnummer 556444-3959 ska 
anmäla dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla 
dricksvatten i kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i 
Nyköpings kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor  
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
 
Beslut till: 
Frankhyttans Gård AB 
Frankhyttan 
611 95 Nyköping 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 54 Dnr 2014-001961 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 54 : Skriftliga reservationer 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 55 Dnr 2014-001975 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Harsta gård 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 55 Dnr 2014-001975 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 55 Dnr 2014-001975 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Harsta gård med organisationsnummer XXXXX ska anmäla 
dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla dricksvatten i 
kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i Nyköpings 
kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor. 
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Harsta Gård 
XXXX 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 55 Dnr 2014-001975 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 55 :Skriftliga reservationer 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 56 Dnr 2014-001960 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Norrby Säteri AB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 56 Dnr 2014-001960 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 56 Dnr 2014-001960 
 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Norrby Säteri AB med organisationsnummer  556595-5316 ska anmäla 
dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla dricksvatten i 
kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i Nyköpings 
kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor. 
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Norrby Säteri AB 
Norrby Säteri 
610 60 Tystberga 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 56 Dnr 2014-001960 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 56 :Skriftliga reservationer 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 57 Dnr 2014-001962 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Råsta 1 i Kila AB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 57 Dnr 2014-001962 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 57 Dnr 2014-001962 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Råsta 1 i Kila AB med organisationsnummer 556653-0688 ska anmäla 
dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla dricksvatten i 
kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i Nyköpings 
kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor. 
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Råsta 1 i Kila AB 
XXX 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2014-09-22 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 57 Dnr 2014-001962 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Bilaga MN § 57 : Skriftliga reservationer 
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MN § 58 Dnr 2014-001971 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Sjösa Förvaltnings AB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 58 Dnr 2014-001971 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
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MN § 58 Dnr 2014-001971 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Sjösa Förvaltnings AB med organisationsnummer 556750-6745 ska 
anmäla dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla 
dricksvatten i kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i 
Nyköpings kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor. 
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Sjösa Förvaltnings AB 
Sjösa Gård 
611 93 NYKÖPING 
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MN § 58 Dnr 2014-001971 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 58 : Skriftliga reservationer 
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MN § 59 Dnr 2014-001976 
 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, XXXX  
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
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MN § 59 Dnr 2014-001976 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
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MN § 59 Dnr 2014-001976 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  XXX  med organisationsnummer XXX ska anmäla dricksvattenanläggning 
som används för att tillhandahålla dricksvatten i kommersiell verksamhet för 
registrering hos miljönämnden i Nyköpings kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor. 
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
XXXX 
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Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 59 : Skriftliga reservationer 
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MN § 60 Dnr 2014-001978 
 
Beslut om föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Värlunda Gård HB 
 
Miljönämnden har undersökt om företagets dricksvattenanläggning ska vara 
registrerad för kontroll och bedömt att den ska vara det. I en anläggning som 
är registrerad kontrollerar miljönämnden bland annat att vattnet håller 
dricksvattenkvaliteten enligt lagstiftingens krav. Företaget har fått information 
med anmälningsblankett för registrering. Trots påminnelser har företaget inte 
lämnat in uppgifter för registrering. 
 
Lagstöd  
Av artikel 3.1 b) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten framgår att; detta direktiv gäller inte för 
…dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ 
per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet 
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
 
Av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, framgår att; livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt 
företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter 
som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan av livsmedel. 
 
Av artikel 3.3. i förordning (EG) nr 178/2002 framgår att; 
livsmedelsföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att 
kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver. 
 
Av 3 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien framgår att; begreppen livsmedel och 
livsmedelsföretagare ska i dessa föreskrifter gälla även i fråga om vatten 
som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten samt i fråga om snus och tuggtobak. 
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MN § 60 Dnr 2014-001978 
 
 
Av Livsmedelsvekrets föreskrifter (SLVFS 2005:20) om livsmedelshygien 7 § 
framgår att; utöver vad som framgår av artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien ska livsmedelsföretagare se till att deras 
anläggningar registreras om de bedriver någon av följande verksamheter:  
− verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 
 
Av 22 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; kontrollmyndigheten får 
meddela de förelägganden och förbud som krävs för att 
livsmedelslagstiftningen ska följas. 
 
Av 23 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att; förelägganden och förbud 
som fattas med stöd av 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen får förenas med vite. 
 
Av 3 § Lag (1985:206) om viten skall ett vite fastställas till ett belopp som 
med vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vite. 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom företaget tillhandahåller dricksvatten 
som en del av en kommersiell verksamhet ska det vara registrerat som 
livsmedelsföretag. 
 
Miljönämnden bedömer också att eftersom företaget trots påminnelser inte 
lämnat in någon anmälan om registrering är det nödvändigt att företaget 
föreläggs om registrering. För att föreläggandet ska ha avsedd effekt 
behöver det förses med vite. 
 
Vitesbeloppet har satts högre än kostnaden för att göra vattenanalyser 
(normal och utvidgad undersökning) och att vara registrerad för kontroll av 
miljönämnden under en period av 3 år för den vanligast förekommande 
anläggningstypen. 
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MN § 60 Dnr 2014-001978 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S), Anna af Sillén 
(M) och Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström yrkar avslag på framskrivet beslut. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
Anna af Sillén (M) yrkar på att ärendet ska återvisas för ytterligare beredning. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna af Silléns (M) yrkande om att 
ärendet ska återvisas för ytterligare beredning mot om ärendet ska avgöras 
idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Martina Hallströms (C) 
avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  Värlunda Gård HB med organisationsnummer 969638-9999 ska anmäla 
dricksvattenanläggning som används för att tillhandahålla dricksvatten i 
kommersiell verksamhet för registrering hos miljönämnden i Nyköpings  
kommun senast 2014-11-30 samt 
 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 35 000 kronor. 
 
Skriftliga reservationer lämnas av Martina Hallström (C) och Anna af Sillen 
(M). 
 
Beslut till:  
Värlunda Gård HB 
Värlunda Gård 
611 91 NYKÖPING 
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MN § 60 Dnr 2014-001978 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Bilaga MN § 60 : Skriftliga reservationer 
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MN § 61 Dnr MN 14/1 
  
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Svea Hovrätt 

Mark- och 
miljööverdomstolen 

Beslut gällande prövningstillstånd 
av mark- och miljödomstolens 
beslut gällande förbud mot utsläpp 
av avloppsvatten,XXX.  
Prövningstillstånd meddelas ej. 
 

2007-1272 

2 Svea Hovrätt 
Mark- och 
miljööverdomstolen 
 

Beslut gällande prövningstillstånd 
av mark- och miljödomstolens 
beslut gällande förbud mot utsläpp 
av avloppsvatten, XXX 
Prövningstillstånd meddelas ej. 
 

2012-2231 

3 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande ansökan om vite mot 
HSB Södermanland. Ansökan om 
vite avslås. 
 

2012-1207 

4 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom gällande överklagan av 
Länsstyrelsens beslut gällande 
anmälan av häst- och 
smådjurskrematorium, 
NORRTORP 1:32. Överklagan 
avslås. 
 

2013-1536 

5 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut gällande tillsyn av 
kommunens tillsyn enligt alkohol 
och tobakslagen. 
 

MN 14/16 

6 Länsstyrelsen i 
Södermanland 

Beslut gällande överklagan av 
nämndens beslut om avgift för 
tillsyn enligt miljöbalken, 
fastigheten VÄVERSKAN 3.  
 

2012-2021 
 

7 Länsstyrelsen i 
Södermanland 

Beslut gällande överklagan av 
länsstyrelsens beslut gällande 
avgift för tillsyn enligt miljöbalken, 
fastigheten VÄVERSKAN 3. 
Överklagan har inkommit i rätt tid 
och skickats till Mark- och 
miljödomstolen för prövning. 
 

2013-2021 

8 Pizza Up Överklagan av beslut om årlig 
avgift för livsmedelskontroll. 
 

2014-1655 

9 Ando & La Livs AB Överklagan av avgift för extra 
offentlig livsmedelskontroll. 

2013-2160 
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MN § 61 Dnr MN 14/1 
 
10 Kim Eklund Överklagan av beslut att inte göra 

en bulleråtgärd vid fastigheten 
BERGSHAMMAR 10:1. 
 

2014-735 

11 Svenska 
Skogsplantor AB 
 

Begäran om anstånd om för att 
komplettera överklagandet. 

2009-016 

12 Länsstyrelsen i 
Södermanland 

Beslut om anstånd. Anståndet 
beviljas. 
 

2009-16 

13 Svenska 
Skogsplantor AB 

Överklagan av nämndens beslut 
om föreläggande för att bolaget ska 
presentera en utredning om möjliga 
efterbehandlingsåtgärder för att 
minska risken för spridning av 
bekämpningsmedel från före detta 
plantskoleverksamheten. 
 

2009-16 

14 Svenska 
Skogsplantor AB 

Fullmalt för Oskar Meidal och 
Jessica Nordin att företräda 
Svenska Skogsplantor AB inför 
domstol och andra myndigheter. 
 

2009-16 

15 Kafét nån 
annanstans AB 

Överklagan på beslut om avvikelse 
på Kafét nån annanstans. 
 

2014-1578 

16 Ingegärd Flodin 
Granath 
 

Överklagan av avslag på ansökan 
om tillstånd för enskild 
avloppsanläggning, XXX 
 

2013-1913 

17 Livsmedelsverket Beslut om att Miljönämnden ska 
lämna kompletterande uppgifter om 
livsmedelskontrollen. 
 

2014-1255 

18 Livsmedelsverket Rapport om hur 
livsmedelskontrollen uppfattar 
Livsmedelsverkets kompetensstöd 
och dialog. 
 

MN 14/1 

19 Kommunstyrelsen 
 

Verksamhetsuppföljning inklusive 
Kommunfastigheter 
 

KK14/6 

20  Socialnämnden Beslut gällande revidering av 
avgifter för tillsyn och kontroll av 
alkohol. 

MN 14/24 
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MN § 61 Dnr MN 14/1 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) och Martina Hallström (C). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 62 Dnr MN 14/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut   2014-05-17 -2014-09-02 Löpnr DB  

420,431,483,512, 
520-872. Utgår: 
662, 823 
 

Ordförandebeslut 2014-08-13 MN 14/20 
  
 
Inlägg i ett ärendet görs av Håkan Ödling (S), Gunilla Nordén (S), Martina 
Hallström (C) och Marie Karlsson (M) 
 
Kristina Dellrud och Per Berggren svarar på frågorna.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 62 Delegationslista och delegationsbeslut 
 


