
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 14-12-08 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset sal B, måndagen den 8 december 2014, kl 13.30- 16.35 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

 
Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf 
Anna af Sillén (M), 2:e v ordf 
Staffan Folke (V) 
Martina Hallström (C) 
Ylva Franzén (MP) tj ers. 
 

Ersättare  
 
Håkan Ödling (S) 
Marie Karlsson (M)  
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende och Thom Zetterström, 

gruppledare SD, och Sofia Remnert, gruppledare FP. 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 73- 82 och 85-
90 

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

Gunilla Nordén 
 

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

Anna af Sillén 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-12-08 Sista dag för överklagande  2015-01-12  
    
Anslag uppsatt den  2014-12-11 Datum för anslags nedtagande 2015-01-13 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
  
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 14-12-08 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

 
Plats och tid 

Stadshuset sal B, Måndagen den 8 december 2014, kl 13.30- 16.35 

  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

 
Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf 
Anna af Sillén (M), 2:e v ordf 
Staffan Folke (V) 
Martina Hallström (C) 
Ylva Franzén (MP) tj ers. 
 

Ersättare  
 
Håkan Ödling (S) 
Marie Karlsson (M) 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende och Thom Zetterström, 

gruppledare SD, och Sofia Remnert, gruppledare FP. 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 83 och 84 

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

Gunilla Nordén 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
Omedelbar justering 

§§ 83 och 84 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2014-12-08 Sista dag för överklagande  2015-01-08  
    
Anslag uppsatt den  2014-12-09 Datum för anslags nedtagande 2015-01-09 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 73   
 
 
Ändring av dagordning och val av justerare 
 
På förslag av ordföranden stryks informationsärendet Information om 
tillsynen inom förorenade områden från dagordningen och ersätts med 
informationsärendet Information om domslut från Mark- och 
miljööverdomstolen i ärendet om biogasanläggning i Jönåker  
 
På förslag av ordföranden väljs Martina Hallström (C) till justerare för 
paragraferna 83 och 84 där beslut finns om omedelbar justering. Som 
tidigare beslutat justerar Anna af Sillén (M) resten av protokollet. 
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MN § 74 Dnr MN 14/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Information om animaliska biprodukter Sofia Trattner 

 
2 Information om domslut i Mark- och 

miljööverdomstolen i ärende Biogasanläggning i 
Jönåker 
 

Ingela 
Börjesson 
 

3 Information om ventilation i förskolor och skolor Anna 
Jonsson 
 

4 Redovisning av tillsynsprojekt Skjut- och motorbanor Anna 
Jonsson 
 

5 Verksamhetsbeslut av större vikt Per Berggren/ 
Kristina 
Dellrud 
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MN § 75 Dnr MN 14/2 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med oktober  
har tagits fram. 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redogör för 
månadsrapport för november, som delas ut vid sammanträdet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) som redogör för en redaktionell 
ändring i ärendets brödtext. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Ylva Franzén (MP). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m oktober 2014 samt 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m november 2014. 
 
 
 
 
 
.   
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MN § 76 Dnr MN 14/18 
 
 
Internbudget för Miljönämnden 2015  
 
Nämnderna har fått i uppdrag att besluta om internbudgetar för det 
kommande året. Internbudgeten ska redovisa mål för verksamheterna och 
viktigare händelser under perioden. Internbudgeten är mer nedbruten och på 
en högre detaljnivå än fullmäktigebudgeten.  
 
Nämndens styrgrupp och nämndansvariga tjänstemän har i samråd med 
utförarna tagit fram internbudget för Miljönämnden. Internbudgeten utgår från 
de budgetramar för nämnderna som beslutades av Kommunfullmäktige 
2014-11-11. 
 
Tommy Carlsson redogör för ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Anna af Sillén (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budgetförslag i 
kommunfullmäktige. 
 
Martina Hallström (C) yrkar avslag till förmån för Centerpartiets budgetförslag 
i kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Anna af Silléns(M) och Martina Hallströms (C) avslagsyrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med framskrivet förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna internbudget 2015 för Miljönämnden, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-11-19. 
 
Anna af Sillén (M) och Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar in en skriftlig reservation. 
 
Bilaga MN § 76 Reservation 
 
 
Beslut till: 
Ekonomiavdelningen 
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MN § 77 Dnr MN 14/17 
 
 
Internöverenskommelse med Samhällsbyggnad 2015 
 
 
En internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad har 
tagits fram för år 2015.  
 
Internöverenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan 
Beställarkontoret, Samhällsbyggnad och nämndens styrgrupp. 
Internöverenskommelsen omfattar verksamheterna Miljö och Hälsoskydd, 
Livsmedelskontroll, Animaliska biprodukter, Folköl, tobak och receptfria 
läkemedel samt intern och extern service.  
 
Ersättningen uppgår enligt förslaget till totalt 14 895 tkr för hela år 2015. 
Intäkterna beräknas till 6 555 tkr.  
 
Martina Hallström (C) yrkar avslag till framskrivet förslag. 
 
Tommy Carlsson redogör för ett summeringsfel på sida 9 i 
internöverenskommelsen, 5386 ersätts med 5486. 
 
Inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
En redaktionell ändring i internöverenskommelsen redovisas. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot yrkandet om avslag och finner att framskrivet förslag vinner bifall. 
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MN § 77 Dnr MN 14/17 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  med ovanstående ändringar godkänna internöverenskommelse mellan 
Miljönämnden och Samhällsbyggnad för år 2015 avseende verksamheterna 
Miljö och Hälsoskydd, Livsmedelskontroll, Animaliska biprodukter, Folköl, 
tobak och receptfria läkemedel samt intern och extern service, 
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-11-19. 
 
Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig 
reservation. 
 
Bilaga MN § 77 Reservation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik, Webb 
Assistent Carina Norgren 
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MN § 78 Dnr MN 14/25 
 
 
Internkontrollplan 2015 för Miljönämnden 
 
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 
 
Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig 
styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar 
förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att 
verksamheten har en hög rättsäkerhet. 
 
När det gäller uppföljningsskyldigheten framgår det av reglementet att 
nämnden i samband med årsredovisningen ska rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering 
ska samtidigt ske till kommunrevisionen. 
 
Beställarkontoret har i samverkan med nämndens politiska styrgrupp 
upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2015. 
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) som redogör för redaktionell 
ändring i ärendets brödtext. 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör 
för en ny version av internkontrollplanen som delas ut vid sammanträdet. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta internkontrollplanen för 2015 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen 
daterad 2014-11-20. 
 
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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MN § 79 Dnr 14/32 
 
 
Sammanträdesdagar för Miljönämnden 2015  
 
Kommunledningskansliet har lagt fram förslag på sammanträden för samtliga 
nämnder. För Miljönämnden föreslås sammanträdesdagar för år 2015, enligt 
nedan.  
 
Samtliga av nämndens sammanträden sker i Stadshusets B-sal kl.13.30, om 
inte annat anges på kallelsen. 
Gruppmöten från 12.30. 
  
2 februari    7 september  
16 mars    5 oktober 
20 april    2 november 
  8 juni     7 december 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  fastställa miljönämndens sammanträdesdagar för år 2015, enligt ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik, webb 
Information 
Kommunikation 
Vaktmästeri 
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MN § 80 Dnr 14/31 
 
 
Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöb alken 
 
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. 
Tillsynen baseras på en prioritering enligt miljömålen och kommunens 
övergripande mål.  
 
Miljötillsynen syftar till att nå miljöbalkens mål samt de nationella miljömålen.  
Tillsynsplanen är baserad på behovsutredning 2015-2017, som är en bilaga 
till tillsynsplanen.  
 
Ambitionsnivån är i stort den samma 2015 som för 2014 och innefattar bl a, 

• Alla verksamheter med årsavgift får tillsyn minst vart tredje år. 
• Tillsyn på 430 enskilda avlopp 
• Tillsyn på fem förorenade områden 
• Deltagande i länsprojekt, tillsyn dagvatten 
• Deltagande i riksprojekt, integrerat växtskydd 

 
Lagstöd  
Miljötillsynsförordningen(SFS 2011:13) gäller för tillsyn enligt miljöbalken. 
Enligt denna ska hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.  
 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år. En operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på 
behovsutredningen.  
 
Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas av ansvarig kommunal 
nämnd. 
 
Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör för 
ändringar i tillsynsplanen på sida 8 där ändringar har gjorts för att 
överstämma med samma lista i Behovsutredningen sida 6.  
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Staffan Folke (V), Ylva Franzen 
(MP), Håkan Ödling (S) och Anna af Sillén (M). 
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MN § 80 Dnr 14/31 
 
 
Tommy Carlsson svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V) 
och Sofia Remnert (FP). 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att med ovanstående ändringar anta Tillsynsplan 2015 med behovsutredning 
enligt miljöbalken enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2014-11-25. 
 
Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig 
reservation. 
 
Bilaga MN §  Reservation 
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MN § 81 Dnr  MN 14/30 
 
 
Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukt er 2015 
 
Livsmedelsenheten på Samhällsbyggnad har upprättat en kontrollplan för 
2015. Kontrollplanen beskriver hur den planerade livsmedelskontrollen ska 
genomföras under 2015.  
 
Planering av kontrollerna sker utifrån ett risktänkande. Det som styr hur ofta 
en kontrollpunkt ska kontrolleras, är risken som den innebär för slutresultatet 
i anläggningen. Över en treårsperiod ska alla anläggningar ha kontrollerats 
på samtliga kontrollpunkter. I ett flertal anläggningar sker kontroll varje år.  
 
Animaliska biprodukter ses som ett livsmedel och införlivas därför i 
kontrollplanen för övriga livsmedel. 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Ylva Franzén (MP), Martina Hallström (C) och 
Gunilla Nordén (S). 
 
Martina Hallström (C) lämnar ett särskilt yttrande. 
 
 
Förslag till beslut  
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta kontrollplanen för livsmedel inklusive animaliska biprodukter för 
2015, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-11-25. 
 
 
Bilaga MN §  80 Särskilt yttrande 
 
 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik, wedd 
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MN § 82 Dnr MN 14/30 
 
 
Tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och r eceptfria läkemedel 
2015 
 
Livsmedelsenheten på Samhällsbyggnad har upprättat en tillsynsplan för 
2015. Tillsynsplanen beskriver hur den planerade tillsynen av försäljning av 
folköl, tobak och receptfria läkemedel ska genomföras under 2015.  
 
Tobak  
Tobaksförsäljning kommer att kontrolleras vid ett separat kontrollbesök. Alla 
företag kommer att få ett planerat oanmält tillsynsbesök under året. 
Samarbete kommer vid behov att ske med polisen och andra myndigheter. 
 
Folköl  
Folköl kommer att kontrolleras i samband med den ordinarie 
livsmedelskontrollen. Alla företag kommer att få ett planerat oanmält 
tillsynsbesök under året.  
 
Receptfria läkemedel  
Försäljning kommer att kontrolleras vid ett separat oanmält kontrollbesök. 
Alla företag kommer att få ett planerat tillsynsbesök under året.   
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S) som redogör för en redaktionell 
ändring i ärendets rubrik, det ska stå Tillsynsplan för försäljning av  folköl, 
tobak och receptfria läkemedel 2015. 
 
Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S) och Martina Hallström 
(C). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta tillsynsplanen för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 
2015, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2014-11-25  
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik, webb  
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MN § 83 Dnr 2013-001051 
 
 
Föreläggande att utföra PCB inventering av byggnade r på fastigheten 
YY 
 
Enligt miljöenhetens uppgifter tillhör rubricerad fastighet en av de som skulle 
ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni 2008. Kravet 
kommer från förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. som trädde i kraft 
våren 2007.  
 
Miljöenheten har påmint och förelagt fastighetsägaren om att utföra 
inventering, men utan resultat.  
 
Miljönämnden har tillsynsansvar över att PCB inventeras i enlighet med 
förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. 
  
Lagstöd  
Enligt 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en 
byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa 
kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956–1973 undersöka 
om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt. Ägaren ska till 
tillsynsmyndigheten redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits 
samt ange vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande 
PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. 
Enligt 18§ i samma förordning ska eventuell sanering anmälas till 
miljöenheten innan åtgärd påbörjas. 
 
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Enligt 2 kap 3 § samma balk ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd utföra de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Av samma anledning ska vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
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MN § 83 Dnr 2013-001051 
 
 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall. Enligt 21 § samma 
kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga om att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Vidare är verksamhetsutövare enligt 
samma kapitel, 22 §, skyldig att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 
 
Med stöd av 26 kap 14 § i miljöbalken samt 4 § lagen (1985:206) om viten 
kan miljöenheten som tillsynsmyndighet vitesförelägga fastighetsägaren att 
komma in med inventering.  
 
Enligt 26 kap 26 § miljöbalken ska detta beslut gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 
Motivering  
Ägare till byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1973 ska 
undersöka om det finns invändiga och/eller utvändiga fog- eller golvmassor 
som innehåller PCB i byggnaden. Resultatet av inventeringen skulle ha 
redovisas till miljöenheten senast den 30 april 2008.  
 
Miljöenheten har påmint fastighetsägaren XX vid flera tillfällen att genomföra 
PCB-inventering. 2013-12-02 skickades ett föreläggande att utföra 
inventering. Vid telefonsamtal med fastighetsägaren 2014-04-04 
diskuterades föreläggandet och vad det innebar och en kopia av 
föreläggandet skickades till fastighetsägaren igen. Ingen inventering har 
inkommit till miljöenheten. 
 
Då tidigare föreläggande inte har följts är detta förenat med ett vite. 
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MN § 83 Dnr 2013-001051 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att i förslaget till beslut lägga 
till en extra att-sats lydande: 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga fastighetsägare XX med personnummer XX att snarast 
inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år 1956-1973 på 
fastigheten YY med avseende på PCB-förekomst. Vid analys av PCB-
förekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fog- 
och golvmassa anlitas, 

 
att  vid ett vite om 30 000 kronor förelägga fastighetsägare XX med 
personnummer XX att snarast, dock senast den 1 februari 2015, till 
miljöenheten redovisa resultatet från PCB-inventeringen samt, vid behov, 
redovisa de åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande 
PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall 
samt  

 
att  beslutet ska gälla även om det överklagas samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
Beslut till:  
XX 
 
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 14-12-08 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 84 Dnr 2013–001819 
 
 
Föreläggande med vite gällande gödselhantering på f astigheten ZZ  
 
Miljönämnden mottog den 21 maj 2013 klagomål om bristande 
gödselhantering på ZZ. En skrivelse skickades ut där en åtgärdsplan 
efterfrågades. Då inget svar inkom gjordes ett platsbesök på ZZ den 26 juni 
2013. Vid besöket konstaterades att hästgödsel förvarades direkt på den 
grusade gårdsplanen samt i en slänt längs ridbanas ena sida.  
 
Miljönämnden förelade XX att vid vite av 20 000 kronor senast den 1 
september 2013 ha forslat bort all gödsel, som tillkommit efter den 1 
december 2012, och som nu förvarades direkt på marken.  
 
Den 2 september 2013 besökte miljöenheten fastigheten för att följa upp 
vitesföreläggandet. Miljöenheten kunde konstatera att gödseln som tidigare 
legat på stallplan var borttaget, men att gödseln längs med ridbanan 
fortfarande låg kvar. I och med att inte all gödsel var bortforslad i enlighet 
med föreläggandet så upprättades en ansökan om utdömande av vite.  
 
Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 februari 2014 att förpliktiga XX att 
till staten utge vite om 15 000 kronor.  
 
Miljöenheten besökte platsen på nytt den 20 oktober 2014. Då låg gödseln 
vid ridbanan fortfarande kvar och därför avser Miljönämnden att på nytt 
förelägga, med vite, XX att forsla bort den gödsel som ligger i anslutning till 
ridbanan (i slänten till ett kalhygge samt skogsparti, längs med ridbanans 
västra sida). 
 
Lagstöd  
2 kap 3 § och 26 kap 9, 14, och 26 §§ Miljöbalken samt 6 och 7 §§ i 
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. 
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MN § 84 Dnr 2013–001819 
 
 
Motivering  
Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet 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. 
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. 
 
Stallgödsel innehåller mycket kväve och fosfor. Dessa ämnen kan läcka ut till 
yt- och grundvatten, vilket kan skapa problem med övergödning och höga 
nitrathalter. Stallgödsel ska därför lagras så att läckage till omgivningen inte 
kan ske. 
 
Trots att Miljönämnden förelade med vite, som utdömts, så har inte 
tillräckliga åtgärder vidtagits på fastigeten. Miljönämnden anser därför att ett 
högre vitesbelopp ska beslutas. Vidare anser nämnden att adressaten har 
faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet i och med att 
fastighetsägarna medger tillträde, efter överenskommelse, till fastigheten för 
att forsla bort den mängd gödsel som fortfarande återstår längs med 
ridbanan.  
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att i förslaget till beslut lägga 
till två extra att-satser lydande: 
 
att  beslutet ska gälla även om det överklagas samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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MN § 84 Dnr 2013–001819 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  vid vite av 50 000 kronor förelägga XX, personnummer YY att senast den 
1 februari 2015 ha forslat bort all gödsel, som tillkommit efter den 1 
december 2012 och som nu förvaras direkt på mark i anslutning till ridbanan 
på fastigheten Idinge 1:2, 
 
att  beslutet ska gälla även om det överklagas samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Beslut till:  
XX 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto  
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MN § 85 Dnr 2014–001980 
 
 
Beslut om att upphäva föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Björksunds Förvaltnings AB,  Stångby Gård 
 
Företaget har tidigare lämnat uppgifter som gjorde att företaget bedömdes 
ha en dricksvattenanläggning som skulle vara registrerad som 
livsmedelsföretag. Trots flera brev och påminnelser har företaget varken 
registrerat anläggningen eller ändrat uppgifterna. Miljönämnden beslutade 
2014-09-22 att företaget skulle registrera sin dricksvattenanläggning som ett 
livsmedelsföretag. Beslutet var förenat med vite. 
Efter att miljönämndens föreläggande delgavs företaget har företaget lämnat 
in uppgifter som visar att dricksvattenanläggnigen med den verksamhet som 
bedrivs 2014-10-30 inte omfattas av lagstiftnigens krav på 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 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom grunden till föreläggandet med 
beslutsnummer MN § 51 inte längre gäller ska föreläggandet i sin helhet 
upphävas.  
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  beslut daterat 2014-09-22 med beslutsnummer MN § 51 för Björksunds 
Förvaltnings AB, Stångby Gård med organisationsnummer 556073-0037 
upphävs.  
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MN § 85 Dnr 2014–001980 
 
 
Beslut till:  
Björksunds Förvaltnings AB, Stångby Gård 
XX 
XX 
Björksund 
611 99 Tystberga 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 86 Dnr 2014-001973 
 
 
Beslut om att upphäva föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Bärsta Gård AB 
 
Företaget har tidigare lämnat uppgifter som gjorde att företaget bedömdes 
ha en dricksvattenanläggning som skulle vara registrerad som 
livsmedelsföretag. Trots flera brev och påminnelser har företaget varken 
registrerat anläggningen eller ändrat uppgifterna. Miljönämnden beslutade 
2014-09-22 att företaget skulle registrera sin dricksvattenanläggning som ett 
livsmedelsföretag. Beslutet var förenat med vite. 
 
Efter att miljönämndens föreläggande delgavs företaget har företaget lämnat 
uppgifter som visar att dricksvattenanläggnigen med den verksamhet som 
bedrivs 2014-10-29 inte omfattas av lagstiftnigens krav på 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 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom grunden till föreläggandet med 
beslutsnummer MN § 52 inte längre gäller ska föreläggandet i sin helhet 
upphävas.  
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  beslut daterat 2014-09-22 med beslutsnummer MN § 52 för Bärsta Gård 
AB med organisationsnummer 556408-1858 upphävs. 
 
 
 
 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 14-12-08 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
 
MN § 86 Dnr 2014-001973 
 
 
Beslut till:  
Bärsta Gård AB 
Bärsta Gård 
610 55 STIGTOMTA 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 87 Dnr 2014-001960 
 
 
Beslut om att upphäva föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Norrby Säteri AB 
 
Företaget har tidigare lämnat uppgifter som gjorde att företaget bedömdes 
ha en dricksvattenanläggning som skulle vara registrerad som 
livsmedelsföretag. Trots flera brev och påminnelser har företaget varken 
registrerat anläggningen eller ändrat uppgifterna. Miljönämnden beslutade 
2014-09-22 att företaget skulle registrera sin dricksvattenanläggning som ett 
livsmedelsföretag. Beslutet var förenat med vite. 
 
Efter att miljönämndens föreläggande delgavs företaget har företaget lämnat 
in uppgifter som visar att dricksvattenanläggnigen med den verksamhet som 
bedrivs 2014-10-09 inte omfattas av lagstiftnigens krav på 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 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom grunden till föreläggandet med 
beslutsnummer MN § 56 inte längre gäller ska föreläggandet i sin helhet 
upphävas.  
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar  
att  beslut daterat 2014-09-22 med beslutsnummer MN § 56 för Norrby säteri 
AB med organisationsnummer 556595-5316 upphävs. 
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MN § 87 Dnr 2014-001960 
 
 
Beslut till:  
Norrby Säteri AB 
Norrby Säteri 
610 60 Tystberga 
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 88 Dnr 2014-001978 
 
 
Beslut om att upphäva föreläggande med vite för ej registrerad 
dricksvattenanläggning, Värlunda Gård HB 
 
Företaget har tidigare lämnat uppgifter som gjorde att företaget bedömdes 
ha en dricksvattenanläggning som skulle vara registrerad som 
livsmedelsföretag. Trots flera brev och påminnelser har företaget varken 
registrerat anläggningen eller ändrat uppgifterna. Miljönämnden beslutade 
2014-09-22 att företaget skulle registrera sin dricksvattenanläggning som ett  
livsmedelsföretag. Beslutet var förenat med vite. 
 
Efter att miljönämndens föreläggande delgavs företaget har företaget lämnat 
in uppgifter som visar att dricksvattenanläggnigen med den verksamhet som 
bedrivs 2014-10-23 inte omfattas av lagstiftnigens krav på 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 
 
Motivering  
Miljönämnden bedömer att eftersom grunden till föreläggandet med 
beslutsnummer MN § 60 inte längre gäller ska föreläggandet i sin helhet 
upphävas.  
 
Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  beslut daterat 2014-09-22 med beslutsnummer MN § 60 för Värlunda 
Gård HB med organisationsnummer 969638-9999 upphävs. 
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MN § 88 Dnr 2014-001978 
 
 
Beslut till: 
Värlunda Gård HB 
Värlunda Gård 
611 91 NYKÖPING 
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 

 

 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 14-12-08 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 89 Dnr MN 14/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Svea Hovrätt 

Mark- och 
miljööverdomstolen  
  

Dom gällande överklagan av 
tillstånd till produktion av biogas, 
XX. Mark- och miljööverdomstolen 
ändrar mark- och miljödomstolens 
beslut endast genom tillägg under 
rubriken tillstånd. 
 

2010-2273 

2 Svea Hovrätt 
Mark- och 
miljööverdomstolen  
 

Beslut gällande anmälan av häst- 
och smådjurskrematorium på 
fastigheten XX. Mark- och 
miljödomstolen meddelar inte 
prövningstillstånd och mark- och 
miljödomstolens avgörande står 
därför fast. 
 

2013-1536 

3 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Underrättelse om tillfälle att yttra 
sig över Studsvik Nuclear ABs 
tillstånd enligt miljöbalken till 
bolagets befintliga 
skrotsmältningsverksamhet i 
Studsvik, Nyköping kommun. 
 

2013-2063 

4 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande tillstånd till 
djurhållning av fjäderfä inom 
fastigheten XX. Mark- och 
miljödomstolen ändrar det 
överklagade beslutet i vissa av 
dess villkor. 
 

2011-2543 

5 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande överklagan av avgift 
för tillsyn enligt miljöbalken, XX 
Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagan 
 

2012-2021 

6 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom gällande överklagan av 
tillstånd för enskild 
avloppsanläggning, XX. 
Överklagan avslås. 
 

2013-2431 

  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 14-12-08 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 89 Dnr MN 14/1 
  
 
7 Förvaltningsrätten i 

Linköping 
Förvaltningsrätten bifaller 
Miljönämndens ansökanoch 
förpliktigar Chili Nam Nam 
Nyköping AB att till staten betala 
vite om 25 000 kronor. 
 

2014-1330 

8 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 
 

Beslut gällande överklagan av 
beslut om tillstånd för 
avloppsanläggning, XX Överklagan 
avslås. 
 

2013-1913 

9 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 
 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut om årlig 
tillsynsavgift för 
avloppsreningsverk, XX. 
Överklagandet avslås- 
 

2014-671 

10 Haresta Gård Överklagan av Miljönämndens 
beslut angående registrering av 
dricksvattenanlägging. 
 

2014-1975 

11 RM Överklagan av Miljönämndens 
beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten. 
 

2014-549 

12 Kommunstyrelsen 
 

Verksamhetsuppföljning KK 14/6 

 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 90 Dnr MN 14/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut  20141014-20141110 Löpnr DB 

1012, 1095-
1259, ej nr 
958,1024 , 1094 
Nr 
1152,1159,2193 
utgår. 

  
  
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 90  Delegationslista 
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MN § 91 
 
 
Övrigt  
 
Ordföranden tackar nämnden för ett gott arbete och samarbete under 
mandatperioden och överlämnar en gåva till avgående nämndledamöter och 
ersättare samt till nämndansvariga tjänstemän. 
 
Andre vice ordförande Anna af Sillén (M) och Martina Hallström tackar i sin 
tur ordföranden för ett gott arbete under den gånga mandatperioden med var 
sin gåva.  


