
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 150202 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 2 februari 2015 kl 13.30-15.55 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

Sofia Amloh (S), ordf 
Staffan Folke (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
 
 

Ersättare  
Håkan Ödling (S) 
Jonas Augustsson (MP) 
Tommy Jonsson (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende och Åsa 

Valdemardotter,  Mats Dryselius och Sofia Remnert, gruppledare (FP) (§§ 1-8) 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 1,3-7 och 10-
13 
Omedelbart justerade 2, 
8-9 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-02-02 Sista dag för överklagande  2015-03-03 
    
Anslag uppsatt den  2015-02-10 Datum för anslags nedtagande               2015-03-04 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 150202 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

 
  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 2 februari 2015 kl 13.30-15.55 
  
  
Ledamöter och 
ersättare 

Beslutande  
Sofia Amloh (S), ordf 
Staffan Folke (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
 
 

Ersättare  
Håkan Ödling (S) 
Jonas Augustsson (MP) 
Tommy Jonsson (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende och Åsa 

Valdemardotter, Mats Dryselius och Sofia Remnert, gruppledare (FP) (§§ 1-8) 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 2,8 och 9 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström  
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Omedelbar justering 
§§, 2, 8 och 9 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-02-02 Sista dag för överklagande  2015-02-24  
    
Anslag uppsatt den  2015-02-03 Datum för anslags nedtagande 2015-02-25 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 1 Dnr MN 14/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Tillsynsprojekt Stickande och skärande verksamheter 

2014 
 

Jenny 
Dominius 

2 Tillsynsprojekt Plasttillverkare 2014 
 

Jenny 
Dominius 
 

3 Tillsynsprojekt Minireningsverk 2014 
 

Josefin 
Lundholm 
 

4 Tillsynsprojekt Vårdlokaler 2014     
        

Ann-Katrine 
Bergh 
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MN § 2 Dnr MN 15/7 
 
 
Val av justerare för mandatperioden 2015-2018 
 
Val av justerare för nämnden bör ske snarast vid ny mandatperiod.  
 
Förslag finns att utse andre vice ordföranden Martina Hallström (C) till att, 
jämte ordföranden, justera nämndens protokoll för mandatperioden 2015-
2018. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  utse Martina Hallström (C) till att, jämte ordföranden, justera 
Miljönämndens protokoll under mandatperioden 2015-2018. 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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MN § 3  Dnr MN 15/8 
 
 
Politisk styrgrupp för mandatperioden 2015-2018  
 
En politisk styrgrupp för Miljönämnden behöver utses för mandatperioden 
2015-2018. Styrgruppen ska bereda ärenden rörande budget och 
målstyrning, uppföljning och utvärdering av mål- och resultatstyrning samt 
vid behov bereda ärenden rörande taxerevidering inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Styrgruppen föreslås bestå av tre ledamöter, två från majoriteten och en från 
oppositionen. Representanter nomineras vid sammanträdet 2015-02-02. 
 
Sofia Amloh (S) nominerar sig själv och Staffan Folke (V) som majoritetens 
representanter och Martina Hallström (C) som oppositionens representant. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  bilda en politisk styrgrupp för mandatperioden 2015-2018, samt  
 
att  som medlemmar i den politiska styrgruppen under mandatperioden 2015-
2018 utse Sofia Amloh (S) och Staffan Folke (V), från majoriteten och 
Martina Hallström (C) från oppositionen. 
 
Beslut till: 
Maria Hamnevik 
Registrator Inga-Lill Claesson 
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MN § 4  Dnr MN 15/9 
 
 
Beslutsattestanter för Miljönämnden  
 
Besluts- och behörighetsattestanter ska alltid utses i samband med en ny 
mandatperiod. Nämnden utser beslutsattestant och ersättare. Uppdraget 
lämnas till namngivna personer och knyts till befattning. Beslutsattestanterna 
knyts till ansvarskoden i kommunens kodsträng.  
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  utse beslutsattestant Tommy Carlsson med ersättare Kajsa Nilsson för 
ansvar 2601, 2603 och 2607, samt 
 
att beslutet gäller från och med 2015-02-15 
 
Beslut till:  
Ekonomi 
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MN § 5  Dnr MN 13/26 
 
 
Uppföljning nr 3 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, 
den 15 september genomfördes den andra och den 11 december 
genomfördes den tredje. 
 
Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning av 
internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2014”, 
bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) som lämnar ett 
särskilt yttrande. Birgitha Andersson (M) ansluter sig till yttrandet. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna uppföljningen av internöverenskommelsen från den 11 
december 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-01-16. 
 
Bilaga § 5 Särskilt yttrande 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
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MN § 6  Dnr MN 14/5 
 
 
Sammanfattning av genomförd internkontroll för Milj önämnden under 
2014 
 
Antagen internkontrollplan för Miljönämnden 2014 (MN 2014-02-03 § 8) 
pekar ut tre kontrollområden som den interna kontrollen ska fokusera på. De 
tre områdena är uppföljning av internöverenskommelse och andra avtal, 
kontroll av beslutsunderlag samt ekonomisk månadsuppföljning. 
 
Beställarkontoret har i en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat den 
interna kontrollen som genomförts under året, samt stämt av utförd kontroll 
mot gällande plan. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) som lämnar ett 
särskilt yttrande. Birgitha Andersson (M) ansluter sig till yttrandet. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna sammanfattning av genomförd internkontroll för Miljönämnden 
under 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-01-07. 
 
Bilaga § 6 Särskilt yttrande 
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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MN § 7  Dnr MN 15/5 
 
 
Verksamhetsberättelse 2014 för Miljönämnden  
 

Beställarkontoret har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse 2014 för 
Miljönämnden.  

Verksamhetsberättelsen beskriver större händelser under året, avstämning 
mot budgetens mål och det ekonomiska utfallet.  

Miljönämnden redovisar ett överskott mot budget med ca 200 tkr. 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 

Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör 
för handlingar som skickats ut separat. Tommy Carlsson föreslår att följande 
text läggs till framskrivet förslag på sida 2 och 4;  

Den serviceundersökning som Stockholm Business Alliance (SBA) 
redovisade 2014 gäller företagens uppfattning om kommunernas service 
under 2013. Miljönämnden tog det redovisade låga nöjdhetsindex på största 
allvar. Både produktionen och nämnden inledde och genomförde under året 
ett strukturerat och mycket givande samarbete med kommunens 
näringslivsenhet, i syfte att öka kundnöjdheten. Resultatet av SBA:s 
undersökning redovisas under nyckeltal.  

Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Eva-Kerstin 
Lundborg (MP). 
 
På förslag av ordföranden tas följande text bort på sida 7: 
 
Detta beror på att den förväntade ökningen av ansökningar om att förbättra 
enskilda avlopp, i samband med utökad inventering, har uteblivit. 
 
Martina Hallström (C) lämnar ett särskilt yttrande. Birgitha Andersson (M) 
ansluter sig till yttrandet. 
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MN § 7  Dnr MN 15/5 
 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Miljönämnden med 
ändringar enligt ovan, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-01-21 

Bilaga § 7 Särskilt yttrande 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen för kännedom 
Maria Hamnevik (endast paragrafens beslutsdel) 
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MN § 8  Dnr MN 14/36 
 
 
Yttrande om riktlinjer för alkoholservering  
 
Kommunledningskansliet har översänt riktlinjer för alkoholservering till 
Miljönämnden för ett yttrande till Kommunstyrelsen. 
 
I de nya riktlinjerna föreslås bland annat att serveringstiderna för 
uteserveringar ska utökas.  
 
Miljönämnden har tillsyn över att ljudnivåer från verksamheter inte orsakar 
olägenhet för människors hälsa.  
 
Miljönämndens yttrande framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 15-01-
13. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Anna Jonsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M) och Staffan Folke 
(V). 
 
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  anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-01-13 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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MN § 9  Dnr MN 2013-002713 
 
 
Yttrande om ansökan om täkt av berg på Tallkärrsber get, fastigheten 
HELGONA-EKEBY 1:1  
 
Alf Ericson har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala 
län, vars område även omfattar Södermanland, ansökt om tillstånd enligt 
miljöbalken 9 kap. 6 § för uttag av totalt 2,5 miljoner ton berg på fastigheten 
Helgona-Ekeby 1:1 under en 25-årsperiod. Produktionen i den nya täkten 
beräknas till ett genomsnittligt årligt uttag av ca 100 000 ton material och 
med ett maximalt uttag av 200 000 ton per år.  
 
Miljöprövningsdelegationen har nu lämnat ärendet på remiss till 
Miljönämnden, som är tillsynsmyndighet för verksamheten. Delegationen 
uppmanar remissinstanserna att särskilt belysa frågor om risken för 
verksamhetens påverkan på trafiksituationen samt om påverkan på 
friluftslivet med koppling på buller, trafik och säkerhet samt frågor gällande 
verksamhetstid.  
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-12. 
 
Bo Gustaver föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Eva-Kerstin Lundborg 
(MP), Sofia Amloh (S) Håkan Ödling (S), Staffan Folke (V) och Martina 
Hallström (C). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta yttrandet till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-01-12 
 
att  omedelbart justera paragrafen. 
 
Beslut till:  
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen, 751 86 UPPSALA 
Bilaga 
Yttrande 
Tjänsteskrivelse 
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MN § 10  Dnr MN 2014-001827 
 
 
Miljösanktionsavgift gällande rapportering av köldm edieanläggning på 
Borgmästarhagsskolan, fastigheten Borgmästarhagen 6   
 
På Borgmästarhagsskolan, fastigheten Borgmästarhagen 6 har Nyköpings 
kommun, kommunfastigheter installerat stationär kyl-, luftkonditionerings- 
eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kg f-gaser eller mer. Eftersom 
installationen gjorts utan att i förväg informera miljönämnden ska Nyköpings 
kommun, kommunfastigheter betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr. 
För år 2012 och 2013 har Nyköpings kommun, kommunfastigheter inte 
lämnat in någon köldmedierapport för Borgmästarhagsskolan till 
miljönämnden, vilket medför ytterligare miljösanktionsavgift på 1000 kr. Den 
totala summan för miljösanktionsavgift för brister i rapportering av 
köldmedieanläggning på Borgmästarhagsskolan blir därmed 6 000 kr. 
 
Beslutet gäller köldmedierapportering för Borgmästarhagsskolan, fastighet 
Borgmästarhagen 6. Operatör Nyköpings kommun med org nr 212000-2940, 
Kommunfastigheter 611 83 NYKÖPING. Verksamheten har fått tillfälle att 
yttra sig över förslaget till beslut, yttrande har inte lämnats in. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-19 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V). 
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MN § 10  Dnr MN 2014-001827 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att Nyköpings kommun, kommunfastigheter med org nr 212000-2940, ska 
betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift för överträdelse genom att inte i 
förväg informera miljönämnden om installation av stationsär kyl-, 
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kg f-gaser 
eller mer, samt 
 
att Nyköpings kommun, kommunfastigheter med org nr 212000-2940, ska 
betala 1000 kronor i miljösanktionsavgift för överträdelse genom att inte ha 
lämnat in någon köldmedierapport avseende år 2012 och 2013.  
 
 
Beslut till: 
Nyköpings kommun 
Kommunfastigheter 
611 83 NYKÖPING 
 
Bilaga  
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 11  Dnr MN 2014-001827 
 
 
Beslut om ändrad erfarenhetsklassning för livsmedel skontroll: 
Foodhall, inkl. FH Café & Coffeeshop, fastighet SKA VSTA 8:9  
 
Varje livsmedelsanläggning placeras i en riskklass och får en årlig 
kontrollavgift. Riskklassen kompletteras med erfarenhet från miljönämndens 
offentliga kontroll, erfarenhetsklassning. Placeringen i erfarenhetsklass A, B 
eller C påverkar sedan den årliga avgiften.  
 
 
Erfarenhetsklassning har genomförts för Foodhall, inkl. FH Café & 
Coffeeshop. Resultatet blir att företaget får en ändrad erfarenhetsklass och 
därmed en annan årlig avgift från och med år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-15 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  placera Foodhall, inkl. FH Café & Coffeeshop, med innehavare HMSHost 
Sweden AB, org.nr 556680-8456, i erfarenhetsklass B. 
 
Foodhall, inkl. FH Café & Coffeeshop har ett kontrolltidstillägg för märkning 
på 2 timmar eftersom verksamheten: Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel. 
 
Den totala årliga kontrolltiden blir 12 timmar från och med 2015. 
 
Timavgiften är 900 kr, och den årliga avgiften blir därmed 10800 kr. 
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MN § 11  Dnr MN 2014-001827 
 
 
 
Beslut till:  
HMSHost Sweden AB                                                       
Cisboxnyo301244corp 
Ljungmansgatan 12  
211 19 MALMÖ 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse 
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MN § 12 Dnr MN 14/1 
 
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Beslut gällande överklagan av 
beslut om föreläggande att åtgärda 
avvikelse, Kafet nån annanstans. 
Länsstyrelsen ändrar beslutet 
endast på så sätt att tidpunkten för 
när den förelagda återgärden ska 
vara meddelad nämnden ändras. 
 

2014-1578 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut med beviljande av 
Miljönämndens ansökan om 
tillstånd för skyddsjakt av vitkindad 
gås.  
 

2014-2228 

3 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
beslut om avgift för extra offentlig 
livsmedelskontroll, Daisy´s 
gatukök. Länsstyrelsen ändrar 
beslutet endast på så sätt att 
kontrolltiden minskas med en 
halvtimme. 
 

2014-1058 

4 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
beslut om extra avgift av för 
offentlig livsmedelskontroll, Ando & 
La Livs AB. Överklagan avslås 
 

2013-2160 

5 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
registrering av 
dricksvattenanläggning, 
Björksunds Förvaltning AB. 
Överklagan bifalles och 
länsstyrelsen upphäver beslutet. 
 

2014-1979 

6 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
registrering av 
dricksvattenanläggning, Sjösa 
Förvaltnings AB Överklagan 
bifalles och länsstyrelsen 
upphäver beslutet. 
 

2014-1971 
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MN § 12 Dnr MN 14/1 
 
 
7 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Beslut gällande överklagan av 
registrering av 
dricksvattenanläggning, Haresta 
Gård. Överklagan bifalles och 
länsstyrelsen upphäver beslutet. 
 

2014-1975 

8 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
registrering av 
dricksvattenanläggning, 
Christineholms Maskin AB 
Överklagan bifalles och 
länsstyrelsen upphäver beslutet. 
 

2014-1959 

9 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
beslut om klagomål på 
fasadbelysning, Hållsta 13. 
Överklagan avslås 
 

2014-1895 

10 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Begäran om yttrande gällande 
StegoPlast Vakuumformning AB 
överklagan av nämndens beslut 
om avgift. 
 

2014-1885 

11 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 
 

Beslut gällande överklagan av 
beslut om årlig avgift för 
livsmedelskontroll, Pizza Up.  
Överklagan avslås. 
 

2014-1655 

12 StegoPlast 
Vakummformning AB 
 

Överklagan av beslut om avgift, 
StegoPlast Vakummformning AB 

2014-1885 

13 XX Överklagan av beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten som 
inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning, XX. 
 

2014-558 

14 XX Kompetteringar till överklagan av 
beslut, XX. 

2014-558 

15 YY  Överklagan av beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten som 
inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning, YY. 
 

2014-645 
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16 MS Överklagan av beslut om förbud 

att släppa ut avloppsvatten som 
inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning, XX 
 

2014-562 

17 Ett värdigt slut 
Häst- och 
smådjurskrematorium 
 

Överklagan av årlig tillsynsavgift 
för djurkrematorium, Norrtorp 1:32 

2014-2459 

18 Frankhyttans Gård 
AB 
 

Överklagan av beslut  om 
föreläggande med vite för ej 
registrerad 
Dricksvattenanläggning, 
Frankhyttans Gård AB 

2014-2348 

19 EB och UT 
 

Överklagan av beslut på utloppet 
från avloppsanläggningen, XX 
 

2014-1403 

20 KR Överklagan av beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten som 
inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning, XX 

 

21 Kommunstyrelsen 
 

Verksamhetsuppföljning inklusive 
kommunfastigheter 

KK14/6 

 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Tommy 
Jonsson (M). 
 
Per Berggren och Kristina Dellrud svarar på frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut  2014-11- 2014-12-31 Löpnr DB  

1024, 1260-
1489 ej nr 
958,1094. Nr 
1477 utgår 

samt beslut fattat på delegation av ordförande 2014-
12-09, MN 14/33 

 

  
 
Inlägg i ärendet görs Martina Hallström (C), Staffan Folke (V) och Eva-
Kerstin Lundborg (MP). 
 
Per Berggren och Kristina Dellrud svarar på frågor. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 13 Delegationslista och beslut 


