
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 141103 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 3 november 2014 kl 13.30-14.40 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

 
Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf 
Staffan Folke (V) 
Martina Hallström (C) 
Ylva Franzén (MP) tj ers 
Marie Karlsson (M) tj ers 

Ersättare  
 
Håkan Ödling (S) 
Thorsten Dormann (FP) 
 

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

Anna-Karin Lindblad 
Paragrafer 63-72 

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

Gunilla Nordén 
 

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

Marie Karlsson 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014 11 03 Sista dag för överklagande  2014 11 27  
    
Anslag uppsatt den  2014 11 06 Datum för anslags nedtagande  2014 11 28 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Anna-Karin Lindblad 
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MN § 63 
 
 
Val av justerare 
 
 
Då justerare Anna af Sillén (M) inte närvarar vid dagens sammanträde sker 
justering av dagens protokoll av Marie Karlsson (M). 
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MN § 64 Dnr MN 14/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Redovisning av kontroll av försäljning av receptfria 

läkemedel 
Sofia Trattner 
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MN § 65 Dnr 14/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med september har tagits fram. 
 
Vid ärendets behandling i nämnden föredrar Tommy Carlsson ärendet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m. september 2014. 
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MN § 66 Dnr MN 13/26 
 
 
Uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen 2014, Mi ljönämnden-
Samhällsbyggnad  
 
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 och 
den 15 september genomfördes den andra. 
 
Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning av 
internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2014”, 
bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Vid ärendets behandling i nämnden föredrar Tommy Carlsson ärendet; Per 
Berggren och Kristina Dellrud svarar på frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V), Thorsten 
Dormann (FP) samt Gunilla Nordén (S). 
 
Efter att diskussionen förklarats avslutad förtydligar ordföranden att 
framkomna synpunkter och inlägg beaktas i det kommande arbetet med 
internöverenskommelse för 2015 samt uppföljningen av densamma. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna uppföljningen av internöverenskommelsen från den 15 
september 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-10-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
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MN § 67 Dnr 2014-002228 
 
 
Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings 
kommun  
 
Nyköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen i Södermanlands län om 
skyddsjakt efter vitkindad gås om högst 25 individer under år 2015 i 
områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till 
Segelsällskapets båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom 
Hamnområdet, området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. 
Nyköpings kommun ansöker även om skyddsjakt på 15 individer i 
Nävekvarns hamnområde, vid fotbollsplanen/Hyttvallen samt området kring 
Svalbergsgården i Nävekvarn (fastigheten Nävekvarn 5:29).  
 
Vid ärendets behandling i nämnden görs inlägg av Håkan Ödling (S), Staffan 
Folke (V) samt Martina Hallström (C). 
 
Per Berggren svarar på frågor i ärendet. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  ansöka om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i enlighet med 
ansökan, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-10-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Länsstyrelsen (inkl. underliggande skrivelse till länsstyrelsen) 
Helena Göransson, Tekniska divisionen 
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MN § 68 Dnr 2011-000094 
 
 
Ansökan om utdömande av vite gällande gruppboende p å SKOLVÄGEN 
44, fastigheten GRINDÄNG 1:13 
 
Miljönämnden beslutade den 11 juni 2012 om att förelägga Nyköpings 
kommun, Division vård och omsorg, gruppboende Skolvägen 44. 
Föreläggandet innebar bland annat att verksamheten senast den 1 
november 2012 vid ett vite om 10 000 kronor skulle lämna in en skriftlig 
ansvarsfördelning. Ingen ansvarsfördelning inkom och den 4 februari 2013 
beslutade miljönämnden att begära utdömande av vite hos Mark- och 
miljödomstolen.  
 
Miljönämnden beslutade även den 4 februari 2013 om ett nytt föreläggande 
förenat med ett vite på 20 000 kronor om att Division Social omsorg senast 
den 1 april 2013 bland annat åter igen skulle inkomma med en skriftlig 
ansvarsfördelning. En ansvarsfördelning som inte var beslutad eller gällande 
inkom och den 13 maj 2013 beslutade miljönämnden om att begära 
utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. 
 
Den 8 november 2013 inkom beslut från Mark- och miljödomstolen om att 
förpliktiga Nyköpings kommun, Division Social omsorg att till staten utge vite 
om totalt 30 000 kronor.  
 
I Miljönämndens beslut från den 4 februari 2013 förelades även Social 
omsorg vid vite om 5000 kronor att senast den 31 mars 2014 inkomma med 
resultat från radonmätning i samtliga boendes lägenheter. Inga uppgifter har 
inkommit och Miljnämnden föreslås att hos Mark- och miljödomstolen begära 
utdömande av vite om 5 000 kronor från Division social omsorg.  
 
Lagstöd  
Beslutet fattas med stöd av 21 kap. 1 § 8 p. miljöbalken  
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att Division Social omsorg (fd. vård och omsorg) inte 
uppfyllt föreläggandets tredje punkt då ingen radonmätning har inkommit.  
Miljönämnden begär därför att vitet enligt föreläggandets tredje punkt ska 
dömas ut. 
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MN § 68 Dnr 2011-000094 
 
 
Vid ärendets behandling i nämnden föredrar handläggare Anna Jonsson 
ärendet. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  hos Mark- och miljödomstolen begära utdömande av vite om 5 000 
kronor från Nyköpings kommun, Divisionen Social omsorg, gruppboende 
Skolvägen 44 med org. nr. 212000-2940  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26  NACKA STRAND 
 
 
Bilaga  
Miljönämndens beslut 2013-02-04 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 69 Dnr 2011-000094 
 
 
Föreläggande med vite att inkomma med uppgifter gäl lande 
gruppboende på SKOLVÄGEN 44, fastigheten GRINDÄNG 1 :13 
 
Miljönämnden ska enligt § 45 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för vård eller annat 
omhändertagande. Den 25 februari 2011 genomförde miljöenheten därför en 
föranmäld inspektion av gruppboendet på Skolvägen 44. I verksamheten bor 
fyra personer med blandade funktionsnedsättningar. Syftet var att inspektera 
hur verksamheten uppfyller miljöbalkens krav.  
 
Vid inspektionen uppmärksammades brister och en inspektionsrapport 
upprättades och sändes till verksamhetsutövaren. Den 13 oktober 2011 
förelades Division vård och omsorg att inkomma med uppgifter då svar från 
inspektionsrapporten fortfarande saknades trots uppmaning. 
 
Den 11 juni 2012 förelades Division vård och omsorg att vid vite inkomma 
med uppgifter om ansvarsfördelning, fuktmätning vid byte av golvmatta i 
vardagsrum, resultat från radonmätning samt att åtgärda skadade badrum.  
 
Den 1 augusti 2012 inkom radonmätning utförd i kontor och vardagsrum, den 
24 september 2012 inkom fuktmätningsprotokoll från 25 januari 2012. Enligt 
fastighetsägaren skulle golvmattan i gemensamhetsutrymmet bytas våren 
2013 efter att badrummen var klara. Den 15 oktober 2012 inkom tidsplan för 
renovering av ytskikt i boendes badrum.  
 
Miljönämnden beslutade den 4 februari 2013 att förelägga Social omsorg vid 
vite att inkomma med en skriftlig ansvarsfördelning, byta golvmattan i 
vardagsrum, inkomma med resultatet från en mätning av fukthalten i 
underlaget innan den nya golvmatta har lagts på samt inkomma med resultat 
från radonmätning i samtliga boendes lägenheter.  
 
Miljönämnden beslutade även den 4 februari 2013 att till Mark- och 
miljödomstolen begära utdömande av vite på 10 000 kronor då ingen 
ansvarsfördelning inkommit.  
 
Den 18 februari 2013 inkom protokoll från slutbesiktning efter renovering av 
fyra badrum på Skolvägen 44. Den 25 mars 2013 inkom protokoll från 
slutbesiktning omfattande byte av golvmatta i kök och allrum.  
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MN § 69 Dnr 2011-000094 
 
Den 8 april 2013 inkom en ”Rutin för gränsdragning mellan 
kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamhet.” Den var dock ej beslutad 
eller gällande och den 13 maj 2013 beslutade miljönämnden om att begära 
utdömande av vite på 20 000 kronor hos Mark- och miljödomstolen.  
 
Den 8 november 2013 inkom beslut från Mark- och miljödomstolen om att 
förpliktiga Nyköpings kommun, Division Social omsorg att till staten utge vite 
om totalt 30 000 kronor.  
 
Miljöenheten har därefter efterfrågat en ansvarsfördelning samt 
radonmätning men utan resultat. Miljönämnden föreslås därför att förelägga 
Division Social omsorg att inkomma med ansvarsfördelning samt 
radonmätning.   
 
Lagstöd  
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.   
 
Enligt 3 § samma kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
 
 Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 
 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de 
förelägganden som behövs.  
 
Enligt 14§ samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas 
med vite.  
 
Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten.  
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MN § 69 Dnr 2011-000094 
 
 
Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen.  
 
Enligt 22 § samma kapitel är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 
miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en 
byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta 
att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. 
 
Motivering  
Enligt miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen. Verksamhetsutövare är även, vid 
misstanke om olägenhet, skyldig att undersöka de aktuella förhållandena och 
därefter vidta nödvändiga åtgärder. Vid inspektionen uppmärksammades 
brister som för att förhindra att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
uppkommer behöver åtgärdas och utredas. Flera av bristerna har åtgärdats 
men ännu återstår frågor. 
 
Om det finns en underhållsplan och tydlig ansvarsfördelning mellan 
verksamhetsutövare och fastighetsägare samt ett systematiskt arbetssätt för 
att förhindra inomhusmiljöproblem förebyggs att olägenhet för människors 
hälsa uppkommer.  
 
Radon följer med inandningsluften och kan orsaka sjukdom. Om 
årsmedelvärdet av radon överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft i 
lokaler där människor stadigvarande vistas anses det utgöra risk för 
olägenhet för människors hälsa och åtgärder ska vidtas för att sänka 
radonhalten. I radonmätningsprotokoll som inkom till miljöenheten den 1 
augusti 2012 redovisas mätvärde för kontor på 30 Bq och vardagsrum 
mindre än 20Bq. Enligt metodbeskrivning ska mätning utföras i samtliga 
bostadslägenheter med markkontakt. En ny mätning behöver därför utföras. 
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MN § 69 Dnr 2011-000094 
 
 
Vid ärendets behandling i nämnden föredrar handläggare Anna Jonsson 
ärendet 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Staffan Folke (V) samt Martina 
Hallström (C). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga Nyköpings kommun, Divisionen Social omsorg, gruppboende 
Skolvägen 44 med org. nr. 212000-2940 vid vite om 20 000 kronor att senast 
den 1 april 2015 inkomma med en skriftlig ansvarsfördelning mellan 
fastighetsägaren, kommunfastigheter samt Division Social omsorg gällande 
samtliga utrymmen i lokalen som används av verksamheten. 
Ansvarsfördelningen ska även redovisa hur underhållsbehov ska undersökas 
samt vem som ansvarar för åtgärd när brister upptäcks, samt 
 
att  förelägga Nyköpings kommun, Divisionen Social omsorg, gruppboende 
Skolvägen 44 med org. nr. 212000-2940 vid vite om 5 000 kronor att senast 
den 30 april 2015 inkomma med resultat från radonmätning i samtliga 
boendes lägenheter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för 
mätning av radon i bostäder.  
 
 
Beslut till:  
Division Social omsorg 
Tekniska Divisionen, kommunfastigheter 
Högkullen Omsorgsfastigheter AB  
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 70 Dnr 2012-000288 
 
 
Begäran om uppskov av förbud att släppa ut avloppsv atten, XX, 
fastigheten YY  
 
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp inom Nyköpings 
kommun. YY ingick i miljönämndens avloppstillsyn inom Svärtaåns 
avrinningsområde 2012. Fastighetens avlopp bedömdes efter ett besök på 
fastigheten i maj 2012 som bristfälligt. Miljönämnden fattade vid sitt 
sammanträde i november 2012 ett beslut om att förbjuda vidare utsläpp av 
otillräckligt renat avloppsvatten. Beslutet förendas med ett vite om 50 000kr 
och överklagades inte. Förbudet träder ikraft den förste november 2014. I 
september 2014 inkom fastighetsägaren ZZ till miljönämnden med en 
begäran om uppskov med förbudet. Ekonomiska skäl anfördes.  
 
Fastighetsägaren önskar att få uppskov till dess de ekonomiska 
förutsättningarna möjliggör anläggandet av en ny avloppsanläggning. 
Eftersom det inte framkommit nya omständigheter som uppenbart gör det 
gällande beslutet oriktigt, så bedömer miljönämnden att beslutet inte ska 
ändras. 
 
Lagstöd  
Omprövning av beslut regleras i 27 § förvaltningslagen (1986:223). Där 
anges att om ett beslut som en myndighet har meddelat som första instans, 
är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan 
anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och 
enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
 
Motivering  
Enligt miljönämndens bedömning kan utsläppen av avloppsvatten från 
fastigheten YY medföra risk för olägenhet för människors hälsa på grund av 
smittspridningsrisk och olägenhet för miljön eftersom längre gående rening 
än slamavskiljning saknas. Därför anser miljönämnden att ett förbud om att 
släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre rening än slamavskiljning 
från YY ska träda i kraft från och med 2014-11-01. Förbudet förenas med ett 
vite om 50 000 kr som kan dömas ut om förbudet överträds.  
 
Miljönämnden anser inte att enbart ekonomiska skäl är tillräckliga för att 
fortsatta utsläpp av i princip orenat avloppsvatten ska kunna accepteras.  
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 141103 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 70 Dnr 2012-000288 
 
 
Vid ärendets behandling i nämnden föredrar Per Berggren ärendet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V), Thorsten 
Dormann (FP), Håkan Ödling (S) samt Gunilla Nordén (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  inte ändra sitt beslut MN §179 fattat den 5:e november 2012. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig skriftligen Martina Hallström (C). 
 
Bilaga MN § 70 Reservation 
 
 
Beslut till:  
ZZ 
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 71 Dnr MN 14/1 
  
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Begäran om yttrande över Svenska 
Skogsplantor ABs överklagande av 
miljönämndens beslut. 
 

2009-16 

2 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagan av 
miljönämndens beslut om att 
avskriva ärende rörande klagomål 
om buller från Eskilstunavägen. 
 

2012-2171 

3 Sjösa Säteri Överklagan av beslut om anmälan 
om registrering av 
livsmedelsverksamhet 
 

2014-1971 

4 Björksunds 
förvaltning AB 

Överklagan av beslut om anmälan 
om registrering av 
livsmedelsverksamhet. 
 

2014-1981 

5 Björksunds 
förvaltning AB 

Överklagan av beslut om anmälan 
om registrering av 
livsmedelsverksamhet. 
 

2014-1979 

6 CW Överklagan av beslut om anmälan 
om registrering av 
livsmedelsverksamhet. 
 

2014-1959 

7 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande förbud förenat med 
vite att släppa ut avloppsvatten från 
anläggningen XX. Överklagan 
avslås men beslutet ändras så att 
tidpunkten för förbudet ändras. 
 

2013-443 

8 Malin och Jonny 
Ljungkvist 
 

Överklagan av nämndens beslut att 
avskriva klagomål på 
fasadbelysning 
 

2014-1895 

9 Fskl AB Överklagan av avgift för extra 
offentlig livsmedelskotroll gällande 
Daisy´s gatukök 

2024-1058 

 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 141103 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 72 Dnr MN 14/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 2014-09-03 - 2014-10-13 

Löpnr DB  
873-1094 
Ej nr 
958,1012,1024. 
1094 

  
  
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (S), Staffan Folke (V), Thorsten 
Dormann (FP), Marie Karlsson (M), Håkan Ödling (S) samt Gunilla Nordén 
(S). 
 
Per Berggren och Kristina Dellrud svarar på frågor. 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 72 Delegationslista 


