
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 15-12-07 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 7 december 2015, kl 13.30- 16.30 
  
  
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) 
Marie Karlsson (M) 
 
 

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

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 53-67 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2015-12-07 Sista dag för överklagande  2016-01-12  
    
Anslag uppsatt den  2015-12-14 Datum för anslags nedtagande 2016-12-13 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 53  
 
 
Ändring av dagordning 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att lägga till beslutsärende  
Beslut om förbud mot borrning för värmeuttag på fastighet Tullinspektören 
som beslutsärende 3 på dagordningen. 
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MN § 54                            MN 15/3 
 
 
 
Informationsärenden 
 
 Allergenprojekt tillsammans med Stockholms län Sofia Trattner 

 
 Tillsynsprojekt förskolor 2015 Anna 

Jonsson 
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MN § 55 Dnr 2015-000199 
 
 
Föreläggande med försiktighetsmått för SMK Nyköping , fastigheten 
Arnö 1:3  
 
SMK Nyköping bedriver verksamhet med folkrace på Björshult. 
Verksamheten har sedan tidigare ett beslut med försiktighetsmått men inkom 
den 29 januari 2015 med en anmälan om utökad verksamhet. Den utökade 
verksamheten gällde en separat plogad banslinga i depån (inhägnat område) 
under vintertid på lördagar klockan 10-14, max 2 gånger i månaden. Förslag 
till nytt beslut med försiktighetsmått kommunicerades till 10 grannar boende 
på ett avstånd på 500-1000 meter. Synpunkter inkom från fem grannar.  
Miljönämnden föreslås härmed fatta beslut om föreläggande med 
försiktighetsmått gällande buller, avfall, kemikalier samt egenkontroll för SMK 
Nyköping.  
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-23 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Miljö-och hälsoskyddshandläggare Anna Jonsson fördrar ärendet vid 
behandlingen i nämnden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Håkan Ödling (S). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga SMK Nyköping (organisationsnummer 819000-2355) om 
följande försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten Arnö 1:3,  
 
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten 

bedrivas enligt anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig.  
 

2. Ett dokumenterat egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten. 
Programmet ska även omfatta kontrollen av försiktighetsmåtten i detta 
beslut.  
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MN § 55 Dnr 2015-000199 
 
3. Träningsverksamhet på motorbanan får bedrivas under perioden 1 maj-

31 oktober enligt följande 
• tisdagar klockan 17:00-21:00 
• lördagar klockan 10:00-14:00 

 
4. Träningsverksamhet på separat plogad banslinga i depån (inhägnat 

område) får bedrivas 1 januari-31 mars på lördagar klockan 10.00-14.00 
om vädret tillåter, dock max 2 gånger/månad. 

 
5. Tävlingsverksamhet på motorbanan får bedrivas under perioden 1 maj till 

31 oktober under fredag, lördag och söndag mellan klockan 10:00-18:00 
maximalt åtta gånger per år och maximalt 12 dagar. En fredag per år får 
tävlingsverksamheten bedrivas till klockan 21:00.  

 
6. Under övriga tider samt under juli månad förbjuds bullrande verksamhet. 

 
7. Högtalar- och ljudanläggningar för verksamhetens tävlingstillfällen ska 

utformas så att momentanljud inte överstiger 55 dBA vid bostadsfasad. 
 

8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 
högre maximal ljudnivå, tidsvägning fast, vid bostadsfasad än.  

 
• 60 dB(A)  helgfri måndag-lördag  kl. 07.00-19.00 
• 55 dB (A) helgfri måndag-lördag kl 19.00–22.00 
• 55 dB(A) söndag och helgdag kl 07.00-19.00 

 
9. Ljudnivån vid husfasad ska kontrolleras genom immissionsmätningar 

eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som 
frifältsvärden.  Mätningar ska göras vid förändringar i verksamheten som 
kan medföra ökade bullernivåer, vid klagomål eller på 
tillsynsmyndighetens begäran.  

 
10. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt under tak 

och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med 
påkörningsskydd. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande 
flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att 
avdunstningen minimeras.  
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MN § 55 Dnr 2015-000199 

 
11. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad som följer 

av punkt 10, 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.  

 
12. I depå ska absorberingsmatta eller liknande, vara utplacerat under alla 

tävlingsfordon när dessa står still för att eventuellt spill eller läckage 
omedelbart omhändertas. Vidare ska absorbtionsmaterial finnas på plats 
för att hantera eventuellt spill eller läckage som kan komma att ske vid 
tävling eller träning.  

 
13. De bilar som kör på banan skall uppfylla krav på ljuddämpning som gäller 

enligt svenska bilsportförbundets tävlingsregler för folkrace.  
 

14. Uppsamlingskärl skall finnas för uppsamling av vätskor. Kärlet skall 
rymma minst 1½ gång den mängd vätskor som finns i tävlingsbilen, dock 
minst 10 liter. Kärlet skall placeras där risk för spill eller läckage kan 
uppstå. 

 
15. Tvättning av bil får endast ske där avlopp med oljeavskiljare finns. 

 
att  upphäva delegationsbeslut daterat 2014-11-11 DB nr 1262, 
 
att  ta ut en avgift för handläggning av anmälan på 5400 kronor, samt 
 
att klassa in SMK Nyköping med organisationsnummer  819000-2355 i 
miljönämndens taxa för årlig tillsynsavgift enligt följande  

 
 

Klassningskod Avgifts- 
grupp 

Beskrivning Reduktion Årsavgift 
efter 
reduktion 

92.30  01:4 Tävlingsbana m.m. 
för motorfordon  

0 3600 

   Summa 3600 
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MN § 55 Dnr 2015-000199 
 
Beslut till: 
 
Birgitta och Nils-Erik Andersson, Bränn-Ekeby Stenhäll, 611 92 Nyköping 
(inkl. bilagor)  
Magnus Johansson, Bränn-Ekeby Källbo 1, 611 92 Nyköping (inkl. bilagor) 
Annika och Kent Vestberg, Bränn-Ekeby Källbo 1, 611 92 Nyköping (inkl. 
bilagor) 
Margit Sanderud och Per Thyren Bränn-Ekeby Källbo 2, 611 92 Nyköping 
(inkl. bilagor) 
Ebbe Andersson, Bränn-Ekeby Källbo 4, 611 92 Nyköping (inkl. bilagor) 
Birgit Samuelsson, Rosenbloms väg 13, 1tr, 611 39 Nyköping (inkl. bilagor) 
Johan Rudén, Bränn-Ekeby Hällen 2, 611 92 Nyköping (inkl. bilagor) 
Henrik Evert Lundberg, Östra Kyrkogatan 48A, lgh 1002, 611 33 Nyköping 
(inkl. bilagor) 
Thomas Åberg, Stora Björshults Gård, 611 92 Nyköping (inkl. bilagor) 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-23 
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MN § 56 Dnr 2015-001254 
 
 
Betongtakpannefabrik på fastigheten LUNDA-TYBBLE 16 :3, beslut med 
anledning av anmälan från Monier Roofing AB enligt miljöbalken kapitel 
9 § 6   
 
Takpannor av betong har tillverkats vid fabriken i Jönåker sedan 1958. 
Tidigare var det ett fristående företag. Olika namn har förekommit genom 
åren men Jönåkerspannan är nog det mest kända. Idag ingår fabriken i 
Monier Roofing AB som i sin tur är en del av Braas Monier Building Group. 
Tillverkning mer än 500 ton betong eller varor av betong per kalenderår är 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 
kapitel 14 § 12. I Jönåker tillverkas betydligt mer än så per år. Det rör sig om 
ca 90 000 ton betong som blir ca 80 000 ton takpannor per år. Verksamhets-
koden är C 26.110. Beteckningen C i miljöprövningsförordningen innebär att 
verksamheten ska anmälas till kommunens miljönämnd. År 2006 hade 
företaget för avsikt att flytta tillverkning av färg för ytbehandling av takpannor 
till Jönåker. En ny byggnad för detta uppfördes men verksamheten startades 
inte. Den färg som behövs i Jönåker köps istället från Tyskland. Tillverkning 
av färg kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd lämnades av länsstyrelsen 
2007 men den del av tillståndet som avser färgtillverkning har inte utnyttjats. 
Tillståndet omfattade både tillverkning av takpannor och färg. På begäran av 
bolaget har tillståndet nu upphävts av Miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen i Uppsala län. Bolaget har istället gjort en förnyad anmälan till 
miljönämnden. Det som har anmälts är tillverkning av 19,5 miljoner 
takpannor per år varav 1,5 miljoner är nockpannor. Tillståndet 2007 
omfattade 18 miljoner takpannor per år. Möjlig framtida volym uppges vara 
22 miljoner takpannor och 2 miljoner nockpannor. Miljönämnden ska nu ta 
ställning till denna anmälan. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-23 
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MN § 56 Dnr 2015-001254 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) 
 
Miljö-och hälsoskyddshandläggare Bo Gustaver svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet Birgitha Andersson (M). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga Monier Roofing AB, organisationsnummer 556536-2464, om 
följande försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten LUNDA-TYBBLE 
16:3 i Jönåker, Nyköpings kommun: 
 
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten bedrivas 
enligt anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig.  
2. Om produktionen ökas till mer än 20 miljoner takpannor per år ska 
miljönämnden informeras om detta och om vilka ytterligare störningar det 
eventuellt kan medföra. 
3. Företaget ska fortlöpande arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt 
ersätta naturgrus med annat slag av ballast, exempelvis krossat berg. 
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt under tak 
och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 
 
5. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad som följer av 
punkt 2, förvaras på tät invallad yta eller motsvarande skydd som 
tillsynsmyndigheten kan godta. Invallningen ska rymma en volym som 
motsvarar den största behållarens volym samt minst 10 % av summan av 
övriga behållares volym.  
 
6. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde utomhus vid bostäder än 
50 dB(A)  dagtid vardagar (mån-fre) (kl. 06.00-18.00) 
40 dB(A)  nattetid   (kl. 22.00-06.00) 
45 dB(A)  övrig tid  
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MN § 56 Dnr 2015-001254 
 
 
Om hörbara toner eller impulser märks, ska de ovan angivna 
begränsningsvärdena sänkas med 5 dB(A). Momentana ljud nattetid (kl. 22-
06) får inte överskrida 55 dB(A) vid bostäder, mätt som högsta ljudnivå i 
mätläge ”fast”. 
 
Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som 
frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska baseras på tidsperioder som är 
representativa för verksamheten. Mätningar ska göras vid förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på tillsyns-
myndighetens begäran.  
 
7. Cementpåfyllning med lastbilskompressor får inte äga rum mellan kl. 
22:00 och 06:00. 
 
8. Avfall ska i första hand återanvändas eller återvinnas. 
 
9. Damning exempelvis från upplag, transportvägar och transporter ska vid 
behov begränsas genom bevattning eller annan lämplig metod så att 
människors hälsa och miljön inte tar skada. 
 
10. Stofthalten i utgående luft från filter på cementsilos ska inte överstiga 5 
mg/m³ normaltorr gas som riktvärde.  
 
11. Luft som släpps ut från andra särskilt dammande delar i anläggningen 
ska renas med filter före utsläpp till omgivningen.  
 
12. Ett egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten. Programmet ska 
omfatta kontrollen av försiktighetsmåtten i detta beslut och allt annat som 
framgår av förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll.  
 
att  ta ut avgift för 20 tillsynstimmar á 900 kronor för den tid som gått åt för 
handläggning av anmälan, 
 
att  beslut 2013-05-07 om årsavgift ska fortsätta gälla, 
 
att  beslutet ska delges alla berörda genom kungörelse i Södermanlands 
Nyheter Post och Inrikes tidningar och publicering på www.nykoping.se samt 
 
att  ta ut kostnaden för kungörelse av beslutet.  
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Beslut till:  
Monier Roofing AB, Björnbäcksvägen 3, 611 70 JÖNÅKER 
Länsstyrelsen 
Informationen i Stadshuset och SHB receptionen (se kungörelse) 
Publicering på kommunens hemsida 
 
 
Bilagor:  
 
Hur man överklagar vid kungörelsedelgivning 
Kungörelsedelgivning, manus 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-23 
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MN § 57 Dnr 2015-001254 
 
 
Beslut om förbud mot borrning för värmeuttag på fas tighet 
Tullinspektören 1  
 
En anmälan om värmeuttag ur mark inkom till Miljönämnden den 24 
november 2015. Landstinget Sörmland har för avsikt att borra 34 borrhål till 
ca 200 meters djup för värmeuttag på fastigheten Tullinspektören 1. 
Analysresultat från genomförd grundvattenprovtagning vid tre olika tillfällen 
visar att det finns klorerade lösningsmedel i ytligt grundvatten. Klorerade 
lösningsmedel är tyngre än vatten och rör sig lätt i mark. Föroreningen kan 
tränga in i täta jordar och i sprickor i berggrunden och spridas långa sträckor 
med grundvattnet. 
 
Miljönämnden bedömer att det i inlämnad anmälan inte finns tillräckligt med 
underlag för att kunna bedöma om borrning kan ske utan risk för spridning av 
förorening eller utan risk för människa och miljön. 
 
Mot bakgrund av detta förbjuds borrning på fastigheten Tullinspektören 1 tills 
dess att en utredning kring föroreningssituationen gällande klorerade 
lösningsmedel och eventuella spridningsrisker i samband med borrning av 
värmeuttagen har lämnats till Miljönämnden. Beroende på resultatet kan då 
beslutet eventuellt komma att ändras. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-03 
 
Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Eva-Kerstin Lundborg (MP), Martina Hallström (C), 
Staffan Folke (V) och Sofia Amloh (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förbjuda Landstinget Sörmland med org.nr/pers.nr 232100-0032 att borra 
för värmeuttag på fastigheten Tullinspektören 1. Detta förbud ska gälla tills 
dessa att det ersätts med annat beslut,  
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att Landstinget Sörmland ska inkomma med en utredning av eventuell risker 
avseende spridning av klorerade lösningsmedel vid borrning för värmeuttag, 
samt 
 
att  delegera till ordförande i Miljönämnden att upphäva beslutet när underlag 
kommit in som kan bekräfta att borrning kan utföras utan risk för människors 
hälsa eller miljön.  
 
 
Beslut till:  
Landstinget Sörmland 
FM-Enheten 
Att: Michael Lindberg 
611 85 NYKÖPING 
 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Tjänsteskrivelse daterad 15-12-03 
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MN § 58 Dnr MN15/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med oktober har tagits fram.  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Birgitha 
Andersson (M). 
 
Nämndansvarig tjänsteman Åsa Valdemardotter, livsmedelschef Kristina 
Dellrud och miljöchef Per Berggren svarar på frågor vid ärendets behandling 
i nämnden. 
 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m oktober 2015. 
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MN § 59 Dnr MN15/14 
 
 
Internbudget för Miljönämnden 2016 
 
Nämnderna har fått i uppdrag att ta 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 nämndansvarig tjänsteman har i samråd med 
utförarna tagit fram internbudget för Miljönämnden. Internbudgeten utgår från 
de budgetramar för nämnderna som beslutades av Kommunfullmäktige 
2015-10-13.  
 
Nämndansvarig tjänsteman Åsa Valdemardotter fördrar ärendet vid 
behandlingen i nämnden. 
 
Martina Hallström (C) yrkar avslag på framskrivet förslag till förmån för 
Centerpartiets budgetförslag i fullmäktige. 
 
Birgitha Andersson (M) yrkar avslag på framskrivet förslag till förmån för 
Moderaternas budgetförslag i fullmäktige. 
 
Ordförande redogör för de två avslagsyrkandena som framställts och att 
propositionsordning kommer att ställas för att utse ett motförslag till det 
framskrivna huvudförslaget. 

Propositionsordningen godkänns av nämnden. 

Ordförande ställer kontraproposition på Centerpartiets avslagsyrkande mot 
Moderaternas avslagsyrkande och finner att Moderaternas avslagsyrkande 
vinner bifall.  

Slutligen ställer ordförande proposition på Moderaternas avslagsyrkande mot 
framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna internbudget 2016 för Miljönämnden, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2015-11-23. 
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Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 
 
 
Bilaga MN § 59 Skriftlig reservation 
 
 
 
 
Beslut till: 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 15-12-07 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Internöverenskommelse med Samhällsbyggnad 2016  
 
En internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad har 
tagits fram för år 2016.  
 
Internöverenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan nämndens 
styrgrupp, Beställarkontoret och Samhällsbyggnad. Internöverenskommelsen 
omfattar verksamheterna Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive 
animaliska biprodukter, Folköl, tobak och receptfria läkemedel samt intern 
och extern service.  
 
Ersättningen till Samhällsbyggnad uppgår enligt förslaget till totalt 16 761 tkr 
för år 2016. Intäkterna för nämnden beräknas till 6,622 tkr.  
 
Nämndansvarig tjänsteman Åsa Valdemardotter fördrar ärendet vid 
behandlingen i nämnden. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  godkänna internöverenskommelse mellan Miljönämnden och 
Samhällsbyggnad för år 2016 avseende verksamheterna Miljö- och 
hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive animaliska biprodukter, Folköl, 
tobak och receptfria läkemedel samt intern och extern service, 
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-11-23. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftlig mot 
beslutet. 
 
 
Bilaga MN § 60  Skriftlig reservation 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik, Beställarkontoret 
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MN § 61  Dnr MN15/19 
 
 
Tillsynsplan 2016 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 2016-2018, som är en bilaga 
till tillsynsplanen.  
 
Ambitionsnivån för 2016 är något högre än den för 2015 för att bättre klara 
tillsynsbehovet. Tillväxten och ostlänken förväntas också ställa högre krav på 
tillsynsmyndigheten framöver. Planen innehåller bl a 

• Alla verksamheter med årsavgift får tillsyn minst vart tredje år. 
• Tillsyn på 800 enskilda avlopp 
• Tillsyn på fem förorenade områden och ett tillsynsprojekt 
• Tillsyn på båtverkstäder och varv 
• Tätare tillsyn på avloppsreningsverk och ledningsnät 
• Genomgång av vattenskyddsområden 

 
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. 

 

Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och 
redogör för en redaktionell ändring i ärendets rubrik. 
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MN § 61  Dnr MN15/19 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Eva-Kerstin Lundborg (MP) och Marie Karlsson (M). 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att anta Tillsynsplan 2016 med behovsutredning enligt miljöbalken enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftlig mot 
beslutet. 
 
Bilaga MN § 61  Skriftlig reservation 
 
 
 
Beslut till:  
Beställarkontoret, Maria Hamnevik 
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MN § 62 Dnr MN15/20 
 
 
Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukt er 2016 
 
Miljönämnden är behörig myndighet för kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen och lagstiftningen om animaliska biprodukter i 
Nyköpings kommun. Kontrollen utförs av Livsmedelsenheten. I kommunen 
finns drygt 500 livsmedelsföretag och ca 20 företag som hanterar animaliska 
biprodukter. Planen beskriver 2016 års planerade kontroll inom områdena. 
 
Lagstöd  
Av 11 § i Livsmedelslagen (2006:804) framgår att Miljönämnden är lokal 
kontrollmyndighet för kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. 
 
Av 23 § Livsmedelsförordningen (2006:813) framgår vilka typer av 
livsmedelsanläggningar som Miljönämnden har ansvar för att kontrollera.  
 
Livsmedelschef Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i 
nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Martina Hallström (C) och Jonas 
Augustsson (MP) och Birgitha Andersson (M). 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden en ändring av att-satsen till:  
att anta kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2016. 
 bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-11-20.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2016. 
 bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-11-20.  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftlig mot 
beslutet. 
 
Bilaga MN §  62 Skriftlig reservation 
 
Beslut till:  
Beställarkontoret, Maria Hamnevik 
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MN § 63 Dnr MN15/21 
 
 
Tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och r eceptfria läkemedel 
2016  
 
Miljönämnden är ansvarig myndighet för tillsyn av försäljning av tobak, folköl 
och receptfria läkemedel i Nyköpings kommun. Tillsynen utförs av 
Livsmedelsenheten. Totalt finns ett 60-tal företag som säljer produkter i en 
eller flera av dessa tre varugrupper. Livsmedelsenheten har upprättat en 
tillsynsplan för 2016. Tillsynsplanen beskriver hur den planerade tillsynen av 
försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel ska genoföras under 
2016. 
 
Lagstöd  
I Tobakslagen 19 a § framgår kommunens tillsynsuppgifter inom 
tobakstillsynen. Ansvaret för tobakstillsynen delas med polisen.  

I Alkohollagens 8 kap 1 § framgår kommunens tillsynsuppgifter inom tillsynen 
av försäljning av folköl. Ansvaret för tillsynen delas med polisen.  

I Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel framgår 
kommunens kontrollansvar för försäljning av receptfria läkemedel.   

Livsmedelschef Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i 
nämnden. 
 
Ordföranden redogör för en redaktionell ändring i ärendets att-sats. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  anta tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 
för 2016, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-11-20. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftlig mot 
beslutet. 
 
Bilaga MN §  63 Skriftlig reservation 
 
Beslut till:  
Beställarkontoret, Maria Hamnevik  
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MN § 64 Dnr MN15/22 
 
 
Sammanträdesdagar för Miljönämnden 2016  
 
Kommunledningskansliet har lagt fram förslag på sammanträden för samtliga 
nämnder. För Miljönämnden föreslås sammanträdesdagar för år 2016, enligt 
nedan.  
1 februari 
11 april 
13 juni 
29 augusti 
3 oktober 
28 november 
 
Samtliga av nämndens sammanträden sker i Stadshusets B-sal kl.13.30, om 
inte annat anges på kallelsen. Gruppmöten från kl 12.30. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  fastställa miljönämndens sammanträdesdagar för år 2016, enligt ovan. 
 
 
 
Beslut till:  
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik, Beställarkontoret 
Kommunikation  
Informationen 
Vaktmästeri 
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MN § 65 Dnr MN 15/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
1 Länsstyrelsen 

Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagande av 
Miljönämndens beslut angående 
försiktighetsmått för jaktskytteklubb 
på fastigheten 
INGEVALLSHYTTAN, 1:8. 
Överklagandena avslås. 
 

2014-1804 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut gällande överklagande av 
Miljönämndens beslut om avgift för 
tillsyn på fastigheten XXX. 
Överklagan avslås. 
 

2015-1052 

3 GC Överklagan av förbud förenat med 
vite att släppa ut avloppsvatten som 
ej genomgått tillräcklig efterföljande 
rening från fastigheten XX. 
 

2015-566 

4 A-B E Överklagan av förbud förenat med 
vite att släppa ut avloppsvatten som 
ej genomgått tillräcklig rening från 
fastigheten XX 
 

2015-587 

5 CE Överklagan av förbud förenat med 
vite att släppa ut avloppsvatten som 
ej genomgått tillräcklig rening från 
fastigheten XX 
 

2015-587 

6 Gisela Scheffels Överklagan av beslut om program 
för regelbundna undersökningar, 
UVSTA ÖSTERGÅRDEN. 

2015-2204 

 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 66 Dnr MN 15/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut  Löpnr DB  
2015-10-17- 2015-11-16 978, 1018, 

1049, 1081-
1212. Ej nr 
10885,1184, 
1192, 1209, 
1210 

Dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning 
Miljöenheten och Livsmedelsenheten 

MN15/17 

 
 
Inlägg i ärendet görs av Staffan Folke (V), Birgitha Andersson (M), Martina 
Hallström (C), Håkan Ödling (S) och Eva-Kerstin Lundborg (MP). 
 
Miljöchef Per Berglund och livsmedelschef Kristina Dellrud svarar på frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 66  Delegationslista och delegationsbeslut  
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MN § 67 Dnr MN 15/4 
 
 
Övrigt 
 
Ordföranden Sofia Amloh (S) önskar alla en god jul. Andre vice ordföranden 
Martina Hallström (C) önskar å oppositionens vägnar alla det samma. 
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