
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 15-04-20 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset måndagen den 20 april 2015 kl 13.30-15.30 
  
  
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  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 14-26 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-04-20 Sista dag för överklagande  2015-05-19  
    
Anslag uppsatt den  2015-04-28 Datum för anslags nedtagande 2015-05-20 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 14 Dnr MN 14/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Nyköpings ungdomsfullmäktige Sofia Jansson 

 
2 Förändring Nämndansvarig tjänsteman (NAT) Åsa 

Valdemardotter 
 

3 Tillsynsprojekt Jordbruk 2014 Ingela 
Börjesson 
 

4 Tillsynsprojekt Större fordonstvättar 2014 Anna Romvall 
 

 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 15-04-20 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 15             Dnr MN 15/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med februari har tagits fram.  
 
Månadsrapporten för mars delas ut vid sammanträdet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Tommy Jonsson (M). 
 
Åsa Valdemardotter svarar på en fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m februari 2015 samt 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m mars 2015. 
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MN § 16 Dnr MN 15/9 
 
 
Beslutsattestanter för Miljönämnden  
 
Nämnden utser beslutsattestant och ersättare. Uppdraget lämnas till 
namngivna personer och knyts till befattning. Beslutsattestanterna knyts till 
ansvarskoden i kommunens kodsträng. Miljönämnden utsåg i samband med 
den nya mandatperioden besluts- och behörighetsattestanter på 
sammanträde 2015-02-02, §4. Med anledning av byte av nämndansvarig 
tjänsteman för Miljönämnden behöver en förändring rörande besluts- och 
behörighetsattestanter göras. Förslaget är att till ny beslutsattestant utse Åsa 
Valdemardotter med ersättare Kajsa Nilsson för ansvar 2601, 2603 och 
2607. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-04-
02, samt  
 
att beslutet gäller från och med 2015-05-01. 
 
 
Beslut till:  
Ekonomi 
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MN § 17 Dnr MN 15/10 
 
 
Yttrande över medborgarförslag att införa ett kvali tetsbevis för alla de 
restauranger med mera som hanterar och försäljer li vsmedel  
 
Kommunstyrelsen har översänt ett medborgarförslag till Miljönämnden för 
yttrande. Livsmedelsenheten har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslagets intentioner om att göra kontrollresultaten mer synliga 
för konsumenter har stöd i livsmedelslagstiftningen. Dock finns det vissa 
problem med att denna information skulle meddelas allmänheten på det sätt 
som medborgarförslaget föreslår. En märkning på det sätt som förslaget 
innebär skulle inte bli rättvisande och jämförbart mellan verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsen föreslås därför avslå medborgförslaget.  
 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Martina Hallström (C). 
 
Kristina Dellrud svarar på en fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25. 
 
 
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen (KK15/116) 
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MN § 18 Dnr 2013-001051 
 
 
Föreläggande att utföra PCB inventering av byggnade r på fastigheten 
XXX 
 
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.  
 
Då delgivningskvitto inte inkommit för tidigare nämndbeslut daterat 2014-12-
08 skickas beslutet igen med nytt datum för åtgärd. 
 
Miljönämnden har tillsynsansvar över att PCB inventeras i enlighet med 
förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24. 
 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Per Berggren svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M) och Sofia Amloh 
(S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga fastighetsägare XX med personnummer XX att snarast 
inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år 1956-1973 på 
fastigheten XX 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, samt 
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MN § 18 Dnr 2013-001051 
 
att  vid ett vite om 30 000 kronor förelägga fastighetsägare XX med 
personnummer XX att snarast, dock senast 1 månad efter det att beslutet 
delgivits, 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.  
 
 
 
Beslut till:  
XX, via delgivningsman 
Akten 
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24 
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MN § 19 Dnr 2012-1973 
 
 
Förbud förenat med vite att från golvbrunnar i verk stadslokalen släppa 
ut avloppsvatten som inte passerat oljeavskiljare, BONDEBY 1:122  
 
Den 27 september 2012 gjorde miljöenheten en inspektion av verksamheten 
Bil & Plåt Bengt Gustavsson AB. Verksamhetsutövare XX uppgav då att 
ingen oljeavskiljare fanns installerad på fastigheten. Vattnet från verkstadens 
golvbrunnar leds till tre seriekopplade enkammarbrunnar, ursprungligen 
avsedda för sanitärt avloppsvatten. Det är oklart vart utloppet från den sista 
enkammarbrunnen leds. Det finns minst en dricksvattenbrunn i närheten av 
verkstaden. 
 
2013-09-24 togs ett delegationsbeslut om förbud att från golvbrunnar i 
verkstadslokalen på fastigheten BONDEBY 1:122 släppa ut avloppsvatten 
som inte passerat oljeavskiljare. Förbudet skulle träda ikraft 2014-04-01. 
Detta beslut överklagades av verksamhetsutövaren som bl a hävdade att 
ingen olja tar sig vidare från den tredje enkammarbrunnen. Länsstyrelsen 
avslog överklagandet i beslut fattat 2014-01-15 men flyttade fram datumet för 
förbudets ikraftträdande till 2014-06-30. 
 
Vid telefonsamtal 2014-11-04 uppgav verksamhetsutövaren till miljöenheten 
att ingen oljeavskiljare har installerats i verkstaden och att golvbrunnarna inte 
heller är pluggade. Den åtgärden han gjort är att han satt dit ett krökt rör på 
utloppet i den mindre golvbrunnen så att ytvatten inte rinner ut. Detta anser 
han vara en tillräcklig åtgärd. Miljöenheten delar inte den uppfattningen då 
en sådan konstruktion inte bedöms rena vattnet tillräckligt och inte heller 
uppfyller kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.  
 
Utsläpp av olja i miljön kan förorena grundvatten och ytvatten och påverkar 
djur- och växtliv negativt. Även en liten mängd utsläppt olja kan innebära att 
stora mängder grundvatten blir otjänligt som dricksvatten. Det finns minst en 
dricksvattenbrunn i närheten av verkstaden. 
 
Enligt miljöenhetens bedömning finns risk för att utsläppen av oljeblandat 
avloppsvatten från golvavloppen i verkstaden kan orsaka olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Utsläppet av oljeblandat avloppsvatten måste 
därför upphöra alternativt en godkänd oljeavskiljare installeras. Eftersom 
tidigare förbud inte följts så föreslås nu ett beslut om förbud förenat med vite. 
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MN § 19 Dnr 2012-1973 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förbjuda Bil & Plåt Bengt Gustavsson AB med organisationsnummer 
556393-9205 att från golvavlopp i verkstadslokalen på fastigheten Bondeby 
1:122 släppa ut avloppsvatten som inte passerat en oljeavskiljare klass 1 
som uppfyller kraven på utformning och dimensionering i normerna SS-EN 
858-1 och SS-EN 858-2,  
 
att  förbudet gäller från och med 2015-09-01, 
 
att  förena förbudet med vite om 50 000 kronor, som kan dömas ut om det 
överträds, samt 
 
att  sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret. 
 
 
Beslut till:  
Bil & Plåt Bengt Gustavsson AB, Hammarby 3, 611 97 STIGTOMTA 
Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 
 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 
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MN § 20 Dnr 2013-001770 
 
Ansökan om utdömande av vite gällande uppstädning p å fastigheten 
XX XA, XB, XC, XD och XE.  
 
Miljönämnden beslutade den 9 juni 2014 om att förelägga, XX med 
personnummer XX, med vite om 60 000 kronor att senast den 31 oktober 
2014 genomföra en uppstädning på sin fastighet. XX är delgiven beslutet 
den 12 september 2014.  
 
Uppföljande inspektion genomfördes den 10 november 2014 utifrån vilken 
bedömning gjordes att föreläggandet inte har uppfyllts. Miljönämnden mottog 
senare ett brev från fastighetsägare XX. 
 
Den 30 mars 2015 genomfördes ytterligare en inspektion. Även denna gång 
görs bedömningen att föreläggandet inte är uppfyllt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-30 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Birgitha Andersson (M) och Martina 
Hallström (C). 
 
Per Berggren svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  hos Mark- och miljödomstolen begära utdömande av vite om 60 000 kr 
från XX med personnummer XX, för att inte ha uppfyllt föreläggande 2014-
06-09 § 37. 
 
 
Beslut till:  
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 NACKA STRAND 
 
Bilaga: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-30 
Beslut från Miljönämnden 2014-06-09 § 37 
Delgivningskvitto  
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MN § 21 Dnr 2015-0009 
 
Beslut om fastställande av program för regelbundna undersökningar 
Högåsens vattenverk på fastigheten Tuna Sörby 4:2  
 
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) fick beslut om 
egenkontrollprogram 2010-01-25. Beslutet behöver uppdateras eftersom 
ansvarsfördelningen för vilken organisation som ska utföra undersökningarna 
har ändrats, det tidigare beslutet var tidsbegränsat och det har uppkommit ett 
behov att undersöka specifika bekämpningsmedel.  
 
Länsstyrelsen och miljöenheten i Nyköpings kommun har haft ett samarbete 
för att inventerat förorenade områden. Det var bland andra Svenska 
skogsplantors plantskola vid Larslund där det hittades bekämpningsmedel. 
Företaget Tyréns har gjort en undersökning som visade att det fanns en viss 
påverkan av bekämpningsmedel i en övre grundvattenbildning. Den 
grundvattenbildningen står eventuellt i förbindelse med den 
grundvattenbildning som sträcker sig mot det brunnsområde där Högåsens 
hämtar grundvatten. För att säkerställa att de specifika bekämpningsmedlen 
blir undersökta är det lämpligt att de omfattas av programmet för 
regelbundna undersökningar 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-31 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att fastställa program för regelbundna undersökningar på utgående vatten 
från Högåsens vattenverk för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, 
Högåsens vattenverk på fastigheten Tuna Sörby 4:2, organisationsnummer 
222000-0182 enligt nedanstående 
 

• 12 normala mikrobiologiska undersökningar per år 
 

• 15 normala kemiska undersökningar per år 
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MN § 21 Dnr 2015-0009 
 

 
• undersökningar av råvatten från västra brunnsområdet ska förutom 

de parametrar som vanligen undersöks också omfatta 
1-(3,4-Diklorfenyl)urea 
Terbutyazin-2-hydoxy 
Terbutylazindesetyl 
2,4,5-TP  
Propikonazol 
Propyzamid 
DMST 
1-(3,4-Diklorfenyl)-3 metylurea 
Linuron 
Lenacil 
Atrazon-2-hydroxy 
Iprodion 
Simazin-2-hydorxy 

 
att de specifika bekämpningsmedlen ska undersökas vartannat år, ena 
gången på hösten och andra gången på våren samt  
 
att  beslutet ska gälla från och med 2015-06-01 till och med 2021-12-31 med 
start 2015-06-01. 
 
 
 
Beslut till:  
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Att: Karolina Wetterblad 
Högåsens Vattenverk 
611 83 Nyköping 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-31 
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MN § 22 Dnr 2015-1173 
 
Föreläggande med vite om att lämna in korrekta uppg ifter, XX. 
 
2001 trädde Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
ikraft. 2011 påbörjades ett arbete med syfte att samla in uppgifter för att 
avgöra om YY ska vara registrerade som livsmedelsanläggning i enlighet 
med reglerna om dricksvatten. Vid ett telefonsamtal våren 2011 framkom 
uppgifter som gjorde att livsmedelsenheten bedömde att det finns 
anläggningar för dricksvatten som ska vara registrerade och få offentlig 
kontroll. Under 2011-2014 har tre skriftliga uppmaningar om att registrera 
anläggningar skickats ut till verksamhetsutövaren. Eftersom svar inte har 
inkommit beslutade miljönämnden i september 2014 om ett föreläggande 
med vite om att anläggningarna ska registreras. Beslutet överklagades av 
verksamhetsutövaren och Länsstyrelsen upphävde miljönämndens beslut 
med motiveringen att de faktiska förhållandena inte är utredda i tillräcklig 
omfattning. För att reda ut de faktiska förhållanden när det gäller 
dricksvattenanläggningarna som XX ansvarar för, väljer miljönämnden nu att 
förelägga med vite om att uppgifter om anläggningarna ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08 
 
 
 
En ny version av tjänsteskrivelsen delas ut på mötet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Tommy Jonsson (M) yttrar sig till stöd för reservationen. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V) och Håkan Ödling (S).  
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MN § 22 Dnr 2015-1173 
 
 
Miljönämnden beslutar 

att  förelägga XX, personnummer XX, att lämna in följande uppgifter till 
miljönämnden: 

- Antal bostäder som hyrs ut för permanent boende  
- Antal bostäder som hyrs ut för fritidsboende 
- Hur många fritidsboende som kan tas emot samtidigt i varje 

fritidsbostad 
- Hur många anläggningar för att försörja bostäderna med dricksvatten 

som XX ansvarar för 
- Hur många bostäder för permanent boende (hushåll) som är 

kopplade till respektive anläggning för dricksvatten 
- Hur många fritidsboende (personer) som är kopplade till respektive 

anläggning för dricksvatten 
- På vilken fastighet respektive anläggning för dricksvatten är belägen, 

 
att  beslutet gäller för alla byggnader/fastigheter i Nyköpings kommun som 
XX, personnummer XX äger och hyr ut till bostäder för fritids- och/eller 
permanentboende,  
 
att uppgifterna ska lämnas in senast 2015-06-15, samt 
 
att beslutet förenas med ett vite om 35 000 kr. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Bilaga § 22 Reservation 
 
 
 
Beslut till: 
XX 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08  
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MN § 23 Dnr 2015-1175 
 
Föreläggande med vite om att lämna in korrekta uppg ifter, XX. 
 
2001 trädde Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
ikraft. 2011 påbörjades ett arbete med syfte att samla in uppgifter för att 
avgöra om YY ska vara registrerade som livsmedelsanläggning i enlighet 
med reglerna om dricksvatten. Vid ett telefonsamtal våren 2011 framkom 
uppgifter som gjorde att livsmedelsenheten bedömde att det finns 
anläggningar för dricksvatten som ska vara registrerade och få offentlig 
kontroll. Under 2011-2014 har tre skriftliga uppmaningar om att registrera 
anläggningar skickats ut till verksamhetsutövaren. Eftersom svar inte har 
inkommit beslutade miljönämnden i september 2014 om ett föreläggande 
med vite om att anläggningarna ska registreras. Beslutet överklagades av 
verksamhetsutövaren och Länsstyrelsen upphävde miljönämndens beslut 
med motiveringen att de faktiska förhållandena inte är utredda i tillräcklig 
omfattning. För att reda ut de faktiska förhållanden när det gäller 
dricksvattenanläggningarna som XX ansvarar för, väljer miljönämnden nu att 
förelägga med vite om att uppgifter om anläggningarna ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08 
 
En ny version av tjänsteskrivelsen delas ut på mötet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Tommy Jonsson (M) yttrar sig till stöd för reservationen. 
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MN § 23 Dnr 2015-1175 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga XX, personnummer XX, att lämna in följande uppgifter till 
miljönämnden: 

- Antal bostäder som hyrs ut för permanent boende  
- Antal bostäder som hyrs ut för fritidsboende 
- Hur många fritidsboende som kan tas emot samtidigt i varje 

fritidsbostad 
- Hur många anläggningar för att försörja bostäderna med dricksvatten 

som XX ansvarar för 
- Hur många bostäder för permanent boende (hushåll) som är 

kopplade till respektive anläggning för dricksvatten 
- Hur många fritidsboende (personer) som är kopplade till respektive 

anläggning för dricksvatten 
- På vilken fastighet respektive anläggning för dricksvatten är belägen, 

 
att  beslutet gäller för alla byggnader/fastigheter i Nyköpings kommun som 
XX, personnummer XX äger och hyr ut till bostäder för fritids- och/eller 
permanentboende 
 
att uppgifterna ska lämnas in senast 2015-06-15, samt 
 
att beslutet förenas med ett vite om 35 000 kr. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Bilaga § 23 Reservation 
 
Beslut till:  
XX 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08 
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MN § 24 Dnr 2015-1172 
 
 
Föreläggande med vite om att lämna in korrekta uppg ifter, XX. 
 
2001 trädde Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
ikraft. 2011 påbörjades ett arbete med syfte att samla in uppgifter för att 
avgöra om YY ska vara registrerade som livsmedelsanläggning i enlighet 
med reglerna om dricksvatten. Vid ett telefonsamtal våren 2011 framkom 
uppgifter som gjorde att livsmedelsenheten bedömde att det finns 
anläggningar för dricksvatten som ska vara registrerade och få offentlig 
kontroll. Under 2011-2014 har tre skriftliga uppmaningar om att registrera 
anläggningar skickats ut till verksamhetsutövaren. Eftersom svar inte har 
inkommit beslutade miljönämnden i september 2014 om ett föreläggande 
med vite om att anläggningarna ska registreras. Beslutet överklagades av 
verksamhetsutövaren och Länsstyrelsen upphävde miljönämndens beslut 
med motiveringen att de faktiska förhållandena inte är utredda i tillräcklig 
omfattning. För att reda ut de faktiska förhållanden när det gäller 
dricksvattenanläggningarna som XX ansvarar för, väljer miljönämnden nu att 
förelägga med vite om att uppgifter om anläggningarna ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08 
 
 
En ny version av tjänsteskrivelsen delas ut på mötet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Tommy Jonsson (M) yttrar sig till stöd för reservationen. 
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MN § 24 Dnr 2015-1172 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga XX, personnummer XX, att lämna in följande uppgifter till 
miljönämnden: 

- Antal bostäder som hyrs ut för permanent boende  
- Antal bostäder som hyrs ut för fritidsboende 
- Hur många fritidsboende som kan tas emot samtidigt i varje 

fritidsbostad 
- Hur många anläggningar för att försörja bostäderna med dricksvatten 

som XX ansvarar för 
- Hur många bostäder för permanent boende (hushåll) som är 

kopplade till respektive anläggning för dricksvatten 
- Hur många fritidsboende (personer) som är kopplade till respektive 

anläggning för dricksvatten 
- På vilken fastighet respektive anläggning för dricksvatten är belägen, 

att  beslutet gäller för alla byggnader/fastigheter i Nyköpings kommun som 
XX, personnummer XX äger och hyr ut till bostäder för fritids- och/eller 
permanentboende 
 
att uppgifterna ska lämnas in senast 2015-06-15, samt 
 
att beslutet förenas med ett vite om 35 000 kr. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Bilaga § 23 Reservation 
 
Beslut till:  
XX 
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08  
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MN § 25  Dnr MN 15/1 
 
  
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Nacka Tingsrätt 

Mark- och 
miljödomstolen 

Beslut om tillstånd till restaurering 
av våtmark på fastigheterna 
NYKÖPINGS KUNGSHAMN 1:6  
och 1:7 samt ÅLBÄCK 1:2 
 

2012-2505 

2 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande tillstånd till 
avloppsanläggning på fastigheten 
XX. Överklagandet avslås.  
 

2013-1913 

3 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande överklagande av 
förbud förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. Överklagandet avslås. 
 

2014-540 

4 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagande av 
förbud förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. Överklagandet avslås. 
 

2014-562 

5 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

Beslut gällande överklagande av 
förbud förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. Överklagandet avslås. 
 

2014-645 

6 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

 Beslut gällande överklagande av 
beslut om tillstånd till 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. Länsstyrelsen upphäver 
beslutet och visar ärendet åter till 
nämnden för vidare handläggning. 
 

2014-1403 
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MN § 25 Dnr MN 15/1 
 
7 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 
 

Beslut gällande överklagande av 
förbud förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. Överklagandet avslås. 
 

2014-549 

8 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

Beslut gällande överklagande av 
förbud förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten från 
avloppsanordning på fastigheten 
XX. Överklagandet avslås. 
 

2014-540 

9 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

Begäran om yttrande avseende 
överklagan av beslut om årlig 
tillsynsavgift för djurkrematorium på 
fastigheten NORRTORP 1:32. 
. 

2014-2459 

10 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagan av 
beslut om årlig tillsynsavgift för 
djurkrematorium på fastigheten 
NORRTORP 1:32. Överklagan 
avslås. 
 

2014-2459 

11 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

Beslut gällande överklagan av 
miljönämndens beslut om 
åtgärdsförslag för att förhindra 
bekämpningsmedelsrester från den 
nedlagda plantskolan på 
fastigheterna TUNA-SÖRBY och 
KUNGSTORP 3:1. Länsstyrelsen 
avskriver delar av överklagandet 
och avslår överklagandet i övrigt 
men flyttar fram tidpunkten då den 
förelagda utredningen ska ges in till 
nämnden. 
 

2009-16 

12 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

Överklagan av nämndens beslut 
avgift för tillsyn på fastigheten 
INGEVALLSHYTTAN 1:30. 

2011-1934 

13 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Begäran om yttrande över 
överklagan av nämndens beslut om 
avgift för tillsyn på fastigheten 
INGEVALLSHYTTAN 1:30. 
 

2011-1934 
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MN § 25 Dnr MN 15/1 
 
 
14 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Beslut om överklagande av 
miljönämndens beslut om avgift för 
tillsyn på fastigheten 
INGEVALLSHYTTAN 1:30. 
Överklagan avslås. 
. 

2011-1934 

15 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut om överklagande av 
miljönämndens beslut om avgift för 
tillsyn på fastigheten MATERIALET 
2. Länsstyrelsen avvisar delar av 
överklagandet och avslår 
överklagandet i övrigt. 
 

2014-1885 

16 Lars Ramqvist  Överklagande av nämndens beslut 
om föreläggande att vidta åtgärder 
på fastigheten XX. 
 

2014-1843 

17 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 
 

Beslut gällande överklagan av 
miljönämndens föreläggande om att 
vidta åtgärder på fastigheten XX 
Länsstyrelsen upphäver 
miljönämndens beslut. 
 

2014-1843 

18 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagan av 
miljönämndens beslut om att 
avskriva ärendet rörande klagomål 
om buller från väg 800 på sträckan 
mellan Bergshammar och Svalsta 
vid fastigheten Bergshammar 10:1. 
Överklagan avslås. 
 

2014-739 

19 Verksamhetsinne-
havare för 
Pizzeria Afrodite 

Överklagan av miljönämndens 
beslut om ändrad 
erfarenhetsklassning för Pizzeria 
Afrodite 
 

2015-135 

20 Nyköpings 
kommun 

Överlämnade till länsstyrelsen av 
överklagan av beslut om ändrad 
erfarenhetsklassning för Pizzeria 
Afrodite, SVARVAREN 5. 
 

2015-135 
 

21 Nyköpings 
Tingsrätt 
 

Kallelse att lämna vittesmål om 
utförda livsmedelskontroller i 
huvudförhandlingen om brott mot 
livsmedelslagen, Ando & La Livs 
AB. 

2013-2160 
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22 StegoPlast 

Composite AB 
Bestridande av faktura gällande 
årlig tillsynsavgift.  
 

2013-1080 

23 XX Överklagande av förbud förenat 
med vite att släppa ut avloppsvatten 
från avloppsanordning. 
 

2014-338 
2014-347 

24 Rösängs 
Lantbruk AB 

Överklagan av beslut gällande 
föreläggande om åtgärdande av 
brister efter kontroll av 
livsmedelsanläggning/vattenverk, 
Rösängs Lantbruk AB 
 

2014-1349 

25 XX Överklagan av miljösanktionsavgift 
avseende inrättandet av avlopp 
utan anmälan. 
 

2014-2005 

26 PWC Revisionsrapport gällande 
granskning av nämndernas 
ansvarsutövande 2014. 

 

 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Martina Hallström (C), Sofia 
Amloh (S) och Håkan Ödling (S). 
 
Per Berggren svarar på frågor. 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 26 Dnr MN 15/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut   2015-01-01-2015-03-26 Löpnr DB  

01-300,958 
Ej nr 270, 281 
och 290 

  
  
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Tommy Jonsson (M) och Martina 
Hallström (C). 
 
Kristina Dellrud och Per Berggren svarar på frågor 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 26 Delegationslista 


