
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 15-06-08 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 8 juni 2015, kl 13.30- 16.10 
  
  
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) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Per Andersson, 

gruppledare SD (ej § 27) 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 27-31 och 33-
35 
Omedelbar justering § 32 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-06-08 Sista dag för överklagande  2015-06-31  
    
Anslag uppsatt den  2015-06-10 Datum för anslags nedtagande 2015-07-01 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 8 juni 2015, kl 13.30- 16.10 
  
  
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) 
 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Per Andersson, 

gruppledare SD ( § 27) 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 32 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
Omedelbar justering § 32 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-06-08 Sista dag för överklagande  2015-06-30  
    
Anslag uppsatt den  2015-06-09 Datum för anslags nedtagande 2015-06-31 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 27 Dnr MN 15/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Utbildning för ledamöter, nämndprocess mm Åsa 

Valdemardotter 
 

2 Tillsyn av förorenade områden Christine 
Haglind och 
Romana 
Vanickova  
 

3 Kontroll av kött, rapportering av projekt i 
kontrollplanen 
 

Sofia Trattner  
 

4 Smycken i detaljhandeln Anna Jonsson 
 

5 Tillsyn på verksamheter som hanterar skrot Romana 
Vanickova  
 

 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 15-06-08 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 28   Dnr MN 15/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med april har tagits fram.  
 
Månadsrapport för maj delas ut vid sammanträdet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m april 2015 samt 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m maj 2015. 
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MN § 29 Dnr MN14/17 
 
 
Uppföljning nr 1 av internöverenskommelsen för 2015 , Miljönämnden-
Samhällsbyggnad  
 
Enligt Miljönämndens beslutade internkontrollplan för 2015 ska 
internöverenskommelsen med Samhällsbyggnad följas upp tre gånger under 
året. Den 4 maj genomfördes en uppföljning med Miljöenheten och den 21 
maj genomfördes en uppföljning med Livsmedelsenheten.  
 
Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning nr 1 av 
internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015, bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M). Ytterligare inlägg i ärendet 
görs av Martina Hallström (C) som lämnar ett särskilt yttrande. Birgitha 
Anderson (M) ansluter sig till yttrandet. 
 
Åsa Valdemardotter svarar på en fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna uppföljning nr 1 av internöverenskommelsen Miljönämnden- 
Samhällsbyggnad 2015 från den 4 respektive 21 maj 2015, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2015-05-26. 
 
Bilaga MN § 29  Särskilt yttrande 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnad 
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MN § 30 Dnr MN14/36 
 
 
Riktlinjer för alkoholservering 
 
Nyköpings kommuns nuvarande riktlinjer för alkoholservering antogs av 
Miljönämnden respektive Socialnämnden under 2012. Under 2014 har 
Socialnämnden arbetat fram ett nytt förslag till riktlinjer. Miljönämnden har 
lämnat synpunkter på förslaget (2015-02-02, § 8). Socialnämnden har 
beaktat synpunkterna och i det förslag som nu ligger är förslaget till ändring 
av tiderna för alkoholservering på uteserveringar borttaget.  
 
Då riktlinjerna för alkoholservering har antagits av de båda nämnderna 
behöver även det nya förslaget till riktlinjer antas av de båda nämnderna 
innan kommunfullmäktige antar dessa. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
 
 
Miljönämndens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta riktlinjer för alkoholservering enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2015-05-26. 
 
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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MN § 31 Dnr 2014–001869 
 
 
Föreläggande med vite att åtgärda brister i solarie verksamheten More 
Sun, fastigheten Minuthandlaren 21  
 
Av 16 § strålskyddsförordningen (1988:293) följer att en kommunal nämnd 
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn över 
solarieverksamhet inom kommunen. 
 
Miljöenheten bedömer att solarieverksamheten More Sun inte följer de 
föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar som är beslutade 
av Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamheten har förelagts att vidta åtgärder 
vid två tillfällen men bristerna kvarstår. Miljöenheten föreslår därför 
Miljönämnden att förelägga More Sun vid vite att åtgärda bristerna.  
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga More Sun, AB Alatalo & Co, med org. nr. 556517-6384 att 
snarast, dock senast, 31 augusti 2015; 

• vid ett vite om 2000 kronor säkerställa att rören i alla solariebäddar 
överensstämmer med uppgifterna på tillhörande rörskylt eller ligger 
inom ekvivalenskoderna om solariet är märkt med sådana, 

• vid ett vite om 2000 kronor säkerställa att alla solarier är märkta med 
att de är av UV typ 3, samt 

• vid ett vite om 2000 kronor säkerställa att rätt exponeringsschema 
finns uppsatt intill varje solariebädd. 

 
Beslut till:  
More Sun, Tommy Alatalo, AB Alatalo & Co, Rödhakevägen 10, 633 49 
Eskilstuna, samt via e-post till tommy.alatalo70@gmail.com  
 
Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25  
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MN § 32 Dnr 2014–001804 
 
 
Föreläggande med försiktighetsmått för Tunabergs ja ktskytteklubb, 
fastigheten Ingevallshytta 1:8   
 
Miljöenheten har tagit emot klagomål på Tunabergs jaktskytteklubb om bland 
annat skjuttider, störande buller, öppettider på ”ristippen” och säkerhet. Då 
Tunabergs jaktskytteklubb har saknat föreläggande med försiktighetsmått 
har sådana tagits fram och kommunicerats med verksamheten samt 
närboende. Flertalet yttranden har inkommit.  
 
Miljönämnden har ej tillsyn över säkerhet på skjutbanor och öppettider på 
”ristippen” avgör Renhållningen då de är verksamhetsutövare där. 
Miljöbalken omfattar endast olägenhet för människors hälsa och miljö, ej 
hundar/djur som kan störas av buller.  
 
Nämnden föreslås härmed fatta beslut om föreläggande med 
försiktighetsmått gällande buller, föroreningar, avfall, kemikalier samt 
egenkontroll för Tunabergs jaktskytteklubb.  
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) som yrkar i första hand på att 
ärendet dras tillbaka för ytterligare beredning och i andra hand på avslag. 
Birgitha Anderson (M) ansluter sig till Martinas Hallströms (C) yrkanden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Eva- Kerstin Lundborg 
(MP), Håkan Ödling (S) och Sofia Amloh (S). 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på om ärendet 
ska avgöras idag mot att ärendet ska dras tillbaka för ytterligare beredning 
och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkännande proposition på 
framskrivet förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med framskrivet 
förslag. 
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MN § 32 Dnr 2014–001804 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga Tunabergs jaktskytteklubb (819000-3791) om följande 
försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten INGEVALLSHYTTA 1:8. 
 
Information 

1. De regler som gäller för användandet av skytteanläggningen, 
bland annat de som framgår av detta beslut ska finnas tydligt 
anslagna inom verksamhetsområdet.  
 

2. Information om planerade skyttetävlingar inför varje 
verksamhetsår ska finnas tydligt anslagna till allmänheten.  

 
Buller 

3. Skjutning inom verksamhetsområdet får endast utföras:  
 

• helgfri måndag – torsdag   
 klockan 11:00-20:00,  

• lördagar     klockan 
09:00-14:00  

• lördagar under juli månad   
 klockan 10:00-14:00.  

 
Övriga tider är det förbjudet att skjuta.  
 

4. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger 
upphov till högre maximal ljudnivå dB(A) Impuls (integrationstid 
35 ms) som frifältsvärden utomhus vid bostäder än 70 dB (AI) 
Värdet gäller i varje punkt utomhus vid bostäder.  
 

Ljudnivån ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som 
frifältsvärden. Mätningar ska göras vid förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökande bullernivåer, vid klagomål eller på tillsynsmyndighetens 
begäran.  
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MN § 32 Dnr 2014–001804 
 
 

5. Prov på pH i kulfången ska tas vart tredje år. Sanden i kulfången 
ska ha ett pH-värde som överstiger 5, annars ska kulfången 
kalkas tills detta pH-värde uppnås.  
 

6. Använda lerduvor som spridits inom området ska regelbundet, 
minst en gång per år, städas upp. Avfallet från lerduvorna ska 
lämnas på återvinningscentral eller omhändertas på annat 
lämpligt sätt.  
 

7. Endast lerduvor som inte innehåller stenkolstjära får användas.  
 

8. På verksamhetsområdet ska det finnas kärl för 
omhändertagande av avfall som kan uppkomma inom området, 
t.ex. tomhylsor och trasiga lerduvor. Det ska dessutom finnas 
kärl för plast-, pappers-, metall- och ofärgade och färgade 
glasförpackningar, samt övrigt avfall.  

 
9. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt 

under tak och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår.  

 
10. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad 

som följer av punkt 9, förvaras på tät invallad yta eller 
motsvarande skydd som tillsynsmyndigheten kan tillåta. 
Invallningen ska rymma en volym som motsvarar den största 
behållarens volym samt minst 10 % av summan av övriga 
behållares volym.  

 
11. Ett dokumenterat egenkontrollprogram ska finnas för 

verksamheten. Programmet ska även om fatta kontrollen av 
försiktighetsmåtten i detta beslut.  

 
att  beslutet ska delges genom kungörelse, samt 
 
att beslutet ska omedelbart justeras.  
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MN § 32 Dnr 2014–001804 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reseverar sig mot beslutet. 
 
Bilaga MN § 32  Reservation 
 
Beslut till:  
Beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt Södermanlands 
Nyheter.  
 
Carola Onkamo Babordsvägen 1 
Christine Pantzare Kvarnvägen 19 
Aarno Jokisalmi Malmvägen 18 
Margot Åslund Malmvägen 20 
Ove Fredriksson Mastvägen 24 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar – vid kungörelsedelgivning  
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MN § 33 Dnr MN 15/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Nacka Tingsrätt 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande förbud förenat med 
vite att släppa ut avloppsvatten från 
avloppsanläggning på fastigheten 
XX. Delar av överklagan avvisas 
och resten avslås. 
 

2014-558 

2 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagande av 
beslut om ändrad 
erfarenhetsklassning för 
livsmedelskontroll.  Överklagandet 
avslås. 
 

2015-135 

3 Länsstyrelsen i 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagande av 
länsstyrelsens beslut angående 
åtgärdsförslag för att förhindra 
bekämpningsmedelsrester från den 
nedlagda plantskolan på 
fastigheterna TUNA- SÖRBY 5:2 
och KUNGSTORP 3:1. Överklagan 
har inkommit i rätt tid och 
överlämnas till Mark- och 
miljödomstolen för prövning. 
 

2009-16 

4 Br. Lundqvist 
Värme & Vatten 
AB 

Överklagan av beslut angående 
överskridande av datum för 
inlämnande av årsrapport avseende 
kyl-/värmepumpsutrustning.  
 

2015-1258 

5 LO O 
 

Överklagan av beslut angående 
krav på isolerade/ventilerad 
skadedjursäker kompost. 
 

2015-1066 

6 Jill Atterhult Överklagande av bedrivandet av 
krossning av berg på fastigheten 
BRANNEBOL 1:28. 
 

2015-985 

7 MS Överklagan av beslut om avgift för 
tillsyn påkallat av klagomål. 

2015-1052 

 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 34 Dnr MN 15/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 2015-03-27 – 2015-05-12 

Löpnr DB  
281,290, 301-
470. Ej nr 
447,456 och 
469. Nr 270 
utgår. 

  
  
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Håkan Ödling (S) och Martina 
Hallström (C). 
 
Per Berggren svarar på några frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § Delegationslista 34 
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MN § 35  
 
 
Övrigt 
 
Ordföranden Sofia Amloh (S) tackar nämnden för arbetet under våren och 
önskar alla en glad sommar. 
 
Andre vice ordföranden Martina Hallström (C) önskar ordföranden det 
samma. 


