
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2015-09-07 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 7 september 2015, kl 13.30- 14.15 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

Sofia Amloh (S), ordf 
Staffan Folke (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Birgitha Andersson (M) 
Jonas Augustsson (MP) tj ers. 
 

Ersättare  
Håkan Ödling (S) 
Marie Karlsson (M) 
 
 

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

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 36-42 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-09-07 Sista dag för överklagande  2015-09-28  
    
Anslag uppsatt den  2015-09-07 Datum för anslags nedtagande 2015-09-29 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 36  
 
 
Ändring av dagordningen 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att beslutsärende 3,  
Beslut om miljösanktionsavgift angående Ica Supermarket Oppebys årliga 
rapportering av köldmedieanläggning, fastigheten HÄSTSKON 1, stryks från 
dagordningen. 
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MN § 37 Dnr MN 14/3 
 
 
Informationsärenden 
 
 Tillsynsprojekt Solarier 2015 Sophia 

Sandås 
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MN § 38 Dnr MN 15/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med juni har tagits fram.  
 
Åsa Valdemardotter föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m juni 2015. 
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MN § 39 Dnr MN15/6 
 
 
Budgetunderlag 2016 (med plan 2017-2018) för Miljön ämnden  
 
Nämndens styrgrupp och nämndansvariga tjänsteman har i samråd med 
Samhällsbyggnad tagit fram förslag till budget 2016. Förslaget innehåller 
även plan för 2017-2018. Budgetförslaget är utarbetat enligt de anvisningar 
som beslutades av Kommunstyrelsen 2015-04-13. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag på framskrivet 
förslag. 
 
Åsa Valdemardotter svarar på en fråga. 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med framskrivet 
förslag. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna budgetunderlaget 2016 och flerårsplan 2017-2018 för 
Miljönämndens verksamhet, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-08-13. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birghita Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen 
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MN § 40 Dnr 2014-001831 
 
 
Föreläggande om att åtgärda brister efter tillsyn p å XY, fastigheten XX  
 
Vid en inspektion XY den 18 november 2014 uppmärksammade 
miljöenheten att brister fanns i verksamheten när det gäller cisterner och 
gödselplatta.  

Den 28 november 2014 skickade miljöenheten ut en inspektionsrapport med 
bristerna noterade i. Miljöenheten önskade senast 19 december 2014 ett 
skriftligt svar på när och hur uppmärksammade brister skulle åtgärdas. Inget 
svar inkom till miljöenheten. 

Den 6 februari 2015 förelade Miljönämnden verksamhetsutövaren XX att 
inkomma med svar gällande bristerna i inspektionsrapporten senast den 25 
februari 2015.   

Miljöenheten har utöver föreläggande påmint verksamheten via telefon och 
brev flertalet gånger under våren 2015, men inget svar på när och hur 
bristerna ska åtgärdas har inkommit. Eftersom inget svar inkommit utgår 
Miljönämnden från att bristerna kvarstår och bedömer därför att ett 
föreläggande med vite krävs för att åtgärda de brister som kvarstår gällande 
cisterner och bristfällig gödselplatta, för att undvika olägenheter för miljön 
och människors hälsa.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-27 
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MN § 40 Dnr 2014-001831 
 
Inlägg i ärendet görs av Marie Karlsson (M), Birgitha Andersson (M) och 
Sofia Amloh (S). 
 
Ingela Börjesson svarar på frågor. 
 
 
Martina Hallström (C) yrkar på att datumet då bristerna ska vara åtgärdade 
ändras från 21 december 2015 till 31 mars 2016. 
 
 
Ytterligare inlägg görs av Staffan Folke (V). 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) ändringsyrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 

att  förelägga XX med personnummer YY att senast den 31 december 2015  

• Vid ett vite om 5 000 kronor lämna in dokumentation till Miljönämnden 
om vilken typ av cistern den nya cisternen på 3,7 m3 ovan mark är (K-
, S- eller skyddad S-cistern).  

• Vid ett vite om 5 000 kronor rengöra och åtgärda övriga två äldre 
cisternerna ovan mark så att oavsiktlig påfyllning av bränsle inte kan 
ske. 

• Vid ett vite om 5000 kronor rengöra och åtgärda cisternen under 
mark så att oavsiktlig påfyllning av bränsle inte kan ske. 

• Vid ett vite om 1000 kronor lämna in anmälan om cisterner som tagits 
ur bruk till Miljönämnden.  

• Vid ett vite om 10 000 kronor åtgärda gödselplattan så att avrinning 
eller läckage av gödselvatten till omgivningen inte sker. 

 
Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut till: 
Verksamhetsutövaren  
Bilaga 
Hur man överklagar, se bilaga A 
Delgivningskvitto 
MN § 41 Dnr MN 15/1 
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Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Svea Hovrätt 

Mark- och 
miljööverdomstolen 

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

2014-540 

2 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande överklagan av 
nämndens beslut om föreläggande 
om utredning av möjliga 
efterbehandlingsåtgärder på 
fastigheterna XX och YY. 
Överklagan avslås. 
 

2009-016 

3 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom gällande överklagan av beslut 
om miljösanktionsavgift för 
inrättande av avloppsanläggning 
utan att ha gjort anmälan, 
fastigheten XX. 
 Överklagan avslås. 
 

2014-2005 

4 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Underrättelse om tillfälle att yttra 
sig över överklagan av utdömande 
av vite, fastigheterna XX X1, X2, 
X3, X4 samt X5. 
 

2013-1770 

5 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
nämndens ansökan om utdömande 
av vite, fastigheterna XX X1, X2, 
X3, X4 samt X5 . 
Överklagan avvisas då beslutet ej 
är överklagansbart. 
 

2013-1770 

6 XX 
 

överklagan av nämndens ansökan 
om utdömande av vite, 
fastigheterna XX X1, X2, X3, X4 
samt X5. 
 

2013-1770 
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MN § 41 Dnr MN 15/1 
 
 
7 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Överklagan av Miljönämndens 
beslut om försiktighetsmått 
avseende bergkrossverksamhet, 
fastigheten BRANNEBOL 1:28. 
Länsstyrelsen upphäver beslutet 
och visar ärendet åter till nämnden 
för fortsatt handläggning. 
 

2015-985 

8 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 
 

Remiss om yttrande över 
överklagan av Miljönämndens 
beslut om försiktighetsmått 
avseende bergkrossverksamhet, 
fastigheten BRANNEBOL 1:28. 
 

2015-985 

9 Tekniska 
Divisionen, VA 

Yttrande över överklagan av 
Miljönämndens beslut om 
försiktighetsmått avseende 
bergkrossverksamhet, fastigheten 
BRANNEBOL 1:28 
 

2015-985 

10 Laurent och 
Laurent AB 

Överklagan av föreläggande om 
förbud att tillhandahålla 
solariekosmetik, Gumshallen. 
 

2015-007 

11 Mehrali Anoushe Överklagan av årlig avgift 
livsmedelstillsyn 
 

2015-1714 

12 XX Överklagan av beslut om tillstånd 
för egen avloppsanläggning, XX 
 

2015-1224 

13 Närboende Överklagan av beslut om 
föreläggande med 
försiktighetsmått, Tunabergs 
jaktskytteklubb, 
INGEVALLSHYTTAN 1:8. 
 

2015-1805 

14 Aarno Jokisalmi Överklagan av beslut om 
föreläggande med 
försiktighetsmått, Tunabergs 
jaktskytteklubb, 
INGEVALLSHYTTAN 1:8. 

2015-1805 

 
Inlägg i ärendet görs Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S).  
 
Åsa Valdemardotter svarar på frågor. 
 
Miljönämnden beslutar 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 42 Dnr MN 15/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB  

2015-05-13-2015-08-17 
 

ECOS: 
DB447,456,469, 
471-498. ej nr 
482,736,740,791,792 
 

2015-05-13-2015-08-17 
 

 OL2: DB 1-2 

 
 
Inlägg i ärendet görs av Marie Karlsson (M), Staffan Folke (V), Martina 
Hallström (C) och Birgitha Andersson (M). 
 
Kristina Dellrud svarar på några frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 42  Delegationslistor 


