
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 16-04-11 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal C, måndagen den 11 april 2016, kl 13.30-15.30 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

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

Ersättare  
Håkan Ödling (S) 
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende och Joel Lundgren, 

Caroline Svensson, Åsa Valdemardotter samt Sofia Remnert, gruppledare 
Liberalerna (§§ 12,13,18-23) 

 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Kerstin Frimodig 
Paragrafer 12-23 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2016-04-11 Sista dag för överklagande  2016-05-04  
    
Anslag uppsatt den  2016-04-13 Datum för anslags nedtagande  2016-05-06 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Kerstin Frimodig 
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MN § 12  
 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Ordföranden hälsar nämndens två nya ledamöter samt kommunens två nya 
nämndsekreterare Joel Lundgren och Caroline Svensson, välkomna. 
 
På förslag av ordföranden godkänner nämnden även att lägga till punkten 
Avtackning sist på dagordningen. 
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MN §13 Dnr MN16/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Tillsyn fordonsverksamheter 2015 Christine 

Haglind 
 
 

2 Tillsyn jordbruk 2015 Ingela 
Börjesson 
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MN § 14 Dnr 2013-001770 
 
 
Föreläggande om uppstädning av fastigheterna XX 1,2 ,3,4 och 5.  
 
Den 23 mars 2016 utförde miljöenheten en inspektion av fastigheterna XX 
1:9, 1:25, 1:29, 1:38 och 1:40. Fastigheterna som tillsammans utgör ett 
område på ca 11 400 m2 ägs, av CT. På området står idag drygt 30 stycken 
bilar vilka många är i mycket dåligt skick. Skrotbilar innehåller miljö- och 
hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra 
vätskor som kan spridas i naturen när bilarna rostar sönder och bryts ned. 
Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv. På fastigheterna 
finns även diverse annat skrot bl.a. en del elektronik varor men också mycket 
järnskrot, möbler, bildäck, frigolit m.m. Elektronik som förvaras utomhus utan 
skydd riskerar att rosta sönder och urlakas på farliga ämnen. Kylvaror och 
värmepumpar innehåller bland annat köldmedier vilka påverkar både 
ozonskiktet och växthuseffekten negativt. 
 
Mycket av den skrot som förvaras på fastigheterna utgör en olägenhet för 
människor och miljön och ger ett skräpigt intryck. CT bör därför ta bort 
miljöstörande saker så som trasiga, sönderrostade fordon och elektriska 
varor från sina fastigheter. De fordon som ska tas bort redovisas i beslutet 
med bilder (bilaga 1) samt har markerats på karta (bilaga 2). Alla elektriska 
varor ska tas bort från fastigheterna eller förvaras inomhus, dessa redovisas 
i bilaga 3. Med hänvisning till 15 kap 30 § Miljöbalken ska även en allmän 
uppstädning genomföras på fastigheterna, skräp som bland annat 
frigolitskivor och plastsäckar ska förvaras på sådant sätt att det inte finns risk 
för att det skräpar ner intilliggande fastigheter. 
 
CT kommunicerades muntligt om kommande föreläggande vid 
tillsynsbesöket den 23 mars 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 med bilagor 
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MN § 14 Dnr 2013-001770 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Jonas 
Augustsson (MP). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga CT med personnummer XXX utföra följande på fastigheter, XX 
1,2,3,4 och 5. 
 
att  senast 6 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft ha transporterat 
bort de 12 stycken fordon som redovisas i bilagor till tjänsteskrivelse daterad 
2016-03-29, med bilder (bilaga 1) samt markerats på karta (bilaga 2). För de 
fordon som inte transporterats bort inom utsatt datum sätts ett vite om 3000 
kr per bil.  
 
att vid ett vite om 15 000kr senast 6 månader efter att beslutet har vunnit 
laga kraft se till att alla elektriska varor (som redovisas bilaga 3) forslas bort 
eller förvaras inomhus. 
 
 
Beslut till:  
CT 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Bilaga 1 – Bilder 
Bilaga 2 - Karta  
Bilaga 3 – Lista med elektronik varor 
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MN § 15 Dnr 2012-002580 
 
Föreläggande om inventering och tidplan för åtgärde r på fastigheten 
XX 
 
Miljönämnden tog 2012 emot klagomål på att det fanns upp mot 150 bilar 
och annat skrot uppställt på fastigheten XX. Efter kommunikation med 
fastighetsägaren JA har det framkommit att mestadelen av bilarna hör till 
bilsportsverksamhet inom familjen, men att det blivit för många bilar och flera 
är att betrakta som skrot. Fastighetsägaren har i samråd med miljöenheten 
vidtagit en del åtgärder för att minska antalet bilar och vid inspektion i maj 
2015 kunde konstateras att det uppskattningsvis finns kvar ca 50 bilar på 
fastigheten kopplat till bilsportsverksamheten. Dessa bilar är utan 
katalysatorer, batterier och tankar. Flertalet är även utan motor. JA har 
förutom bilsportsbilar ca 10 bilar som är av typen ”samlarobjekt” från hans 
sida. JA uppger även att det finns planer på att minska antalet bilar 
ytterligare samt låta uppföra ett större garage/maskinhall där flera bilar får 
plats samt material kan förvaras väderskyddat. 
 
För att kunna driva ärendet vidare bedömer miljönämnden att det krävs en 
dokumenterad tidplan för upprensning, en redogörelse av vad som finns på 
fastigheten samt information om försiktighetsåtgärder samt information om 
det garage som fastighetsägaren planerat upprätta. Utan denna plan anser 
miljönämnden att det finns stor risk för att arbetet med att rensa upp på 
fastigheten drar ut på tiden. 
 
Utan förebyggande åtgärder på fastigheten bedömer miljönämnden även att 
det finns en risk att farligt avfall och kemikalier hanteras i strid mot 
försiktighetsprinciperna i 2 kapitlet 3 § MB. Miljönämnden begär därför en 
redogörelse av förebyggande åtgärder för att förhindra förorening i mark. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-24 
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MN § 15 Dnr 2012-002580 
 
 
 
Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga JA med personnummer XX på fastigheten XX att senast 1 
månad efter att beslutet vunnit laga kraft:  
 

1. Lämna in en redogörelse av vilka fordon som finns på fastigheten, 
vad de används till och en tidsatt plan för vilka fordon som planeras 
tas bort från fastigheten. 

2. Lämna in en tidsatt plan för när material kopplat till 
fordonsverksamheten samt fler fordon kan förvaras väderskyddat. 

3. Lämna in en redogörelse för vilka förebyggande åtgärder som ska 
vidtas vid uppställning av fordon för att förhindra förorening i mark på 
fastigheten. 

4. Lämna in en redogörelse för hur en liknande situation med allt för 
många fordon och för mycket material kringspritt på fastigheten inte 
uppstår på nytt efter upprensning. 

 
att  föreläggandet förenas med ett vite om 15 000 kr för var och en av 
punkterna 1-4 ovan som inte uppfyllts inom utsatt tid. 

 
Beslut till: 
JA 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 16 Dnr 2015-2425 
 
Betongtillverkning på fastigheten Anderslund 1:8 (D ammgruvan), 
beslut med anledning av anmälan från Betongindustri  AB enligt 
miljöbalken kapitel 9 § 6   
 
Betong eller murbruk har tillverkats vid anläggningen i Dammgruvan sedan 
1954. I vart fall finns en bygglovansökan från det året. I början var det 
murbruk som tillverkades. Grus och Singel AB hette företaget. Anläggningen 
har haft ett antal olika ägare genom åren. Senast övertogs fabriken av 
Betongindustri AB 2003-01-20.  
 
Tillverkning av mer än 500 ton betong eller varor av betong per kalenderår är 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 
kapitel 14 § 12. I Dammgruvan tillverkas betydligt mer än så per år. Det rör 
sig om ca 50 000 ton betong per år. Verksamhetskoden är C 26.110. 
Beteckningen C i miljöprövningsförordningen innebär att verksamheten ska 
anmälas till kommunens miljönämnd. En sådan anmälan gjordes efter att 
miljöbalken trädde i kraft 1999. Miljönämnden avstod då från att besluta om 
försiktighetsmått. Vid tillsynen underlättar det om det finns några sådana 
punkter att gå igenom. Miljönämnden gör därför en översyn av besluten för 
de 3 betongtillverkare som finns i kommunen. Bolaget har 2015 gjort en 
uppdatering av uppgifterna i anmälan. Miljönämnden ska nu ta ställning till 
vilka försiktighetsmått som ska gälla.  
 
Till skillnad mot villkor i ett tillstånd enligt miljöbalken så finns det inga 
lagregler om ändring av föreläggande om försiktighetsmått som har beslutats 
i ett anmälningsärende. Beslutet kan ändras vid behov. Initiativ till detta kan 
tas av tillsynsmyndigheten eller företaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
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MN § 16 Dnr 2015-2425 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på en fråga. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  förelägga Betongindustri AB om följande försiktighetsmått för 
verksamheten på fastigheten Anderslund 1:8 vid Dammgruvan i 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 20 000 kubikmeter betong (50 000 ton) 
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 flytande farligt avfall ska 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  
Om hörbara toner eller impulser märks, ska de ovan angivna begränsnings-
värdena 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”. 
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MN § 16 Dnr 2015-2425 
  
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  beslut 2013-04-25 om årsavgift ska fortsätta gälla  
 
 
 
Beslut till: 
Betongindustri AB, Dammgruvan, 611 39 NYKÖPING 
Ägarna av Anderslund 1:5, 1:6 och 1:7, se ägarförteckning 
Länsstyrelsen 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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MN § 17 Dnr  2015-000682 
 
Viteföreläggande om att åtgärda avvikelser på Vatte nverk,XX, 
fastigheten XX 
 
Efter ordinarie kontroll av vattenverket XX beslutade miljönämnden om att 
verksamheten ska åtgärda avvikelser, meddela hur avvikelserna åtgärdats 
samt lämna in en provtagningsplan. Något svar eller dokumentation har inte 
inkommit till miljönämnden inom de tidsramar som angetts.  
 
Vid flera tillfällen har myndigheten efterfrågat svar och dokumentation genom 
e-postmeddelanden, telefonsamtal samt brev.  
 
Miljönämnden bedömer att mer ingripande åtgärder krävs för att förmå 
verksamheten att följa lagstiftningens krav. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-24 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
  
Livsmedelschef Kristina Dellrud svarar på en fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  förelägga XX med personnummer XX på fastigheten XX följande: 
 
att  vid av ett vite av 5 000 kr senast 2016-05-27 se till att det finns en 
beskrivning av vattenverket på plats i vattenverket (rummet med hydroforer), 
 
att  vid av ett vite av 5 000 kr senast 2016-05-27 förse den borrade brunnen 
med ett områdesskydd, 
 
att  vid av ett vite av 5 000 kr senast 2016-05-27 förse ventilationsrör vid den 
grävda brunnen och utrymmet för hydroforer med nät som skyddar så att 
skadedjur inte kan ta sig in i utrymmena, 
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MN § 17 Dnr  2015-000682 
 
 
att  vid av ett vite av 5 000 senast 2016-05-27 rengöra brunnslocket till den 
grävda brunnen samt 
 
att  vid av ett vite av 20 000 senast 2016-05-27 upprätta ett förslag till 
program för regelbundna föreskrivna undersökningar av dricksvattnets 
kvalitet. Se till att programmet följer lagstiftningens krav på lägsta frekvens 
gällande normal- och utvidgad-undersökning. Lämna in programmet till 
Miljönämnden för fastställande med uppgifter om: 

- Typ av prov (normalt/utvidgat) 
- Provtagningsplats 
- Provtagningsfrekvens 
- Startår för den utvidgade undersökningen. 

 
 
Beslut till: 
XX 
 
 
Bilagor: 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 18 Dnr  2016-931 
 
 
Remiss rörande föreskrifter om ändring i Livsmedelv erkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel   
 
EU-reglerna om planering, uppföljning samt komptens inom 
livsmedelskontrollen har funnits i drygt tio år. Trots att innehållet i reglerna 
bör vara väl känt bland kontrollmyndigheterna, har det visat sig att det finns 
brister i efterlevnaden av reglerna. Livsmedelsverket har därför ansett det 
nödvändigt att utnyttja sin föreskriftsrätt för att lättare kunna styra 
kontrollmyndigheterna i deras sätt att planera mm inom livsmedelskontrollen.  
 
Syftet är att öka likvärdigheten i kontrollen i landet och därmed förbättra 
konkurrensvillkoren för livsmedelsföretagen. Livsmedelsverket har begärt 
synpunkter på förslaget från ett antal kommuner i landet, däribland Nyköping. 
 
Livsmedelschef Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i 
nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M) och Martina Hallström (C). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta yttrandet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23. 
 
 
Beslut till: 
Livsmedelsverket 
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MN § 19 Dnr MN 16/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med februari har tagits fram.  
 
Nämndansvarig tjänsteman Tommy Carlsson föredrar ärendet vid 
behandlingen i nämnden och redogör för månadsrapporten för mars som 
skickats ut separat. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m februari 2016 samt 
 
att  godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m mars 2016. 
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MN § 20 Dnr MN16/9 
 
 
Politisk styrgrupp för miljönämnden under perioden 2016-2018 
 
F d vice ordförande Staffan Folke (V) har avsagt sig sitt uppdrag i 
Miljönämnden från 2016-03-08. En ny ledamot behöver därför utses till 
miljönämndens politiska styrgrupp för perioden 2016-2018. Den politiska 
styrgruppen bereder ärenden rörande budget och målstyrning, uppföljning 
och utvärdering av mål- och resultatstyrning samt bereder vid behov ärenden 
rörande taxerevidering inom nämndens ansvarsområde. Ny representant 
föreslås nomineras vid nämndens sammanträde 2016-04-11. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) som nominerar Sandra Falkhäll (V). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  som ny representant i miljönämndens politiska styrgrupp under perioden 
2016-2018 utse Sandra Falkhäll (V). 
 
 
Beslut till:  
Maria Hamnevik, Beställarkontoret 
Löneenheten 
Inga-Lill Claesson 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 16-04-11 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 21 Dnr MN16/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll  Dnr  
    
1 Nacka Tingsrätt 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande överklagan av 
länsstyrelsens beslut gällande 
miljönämndens beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten, 
fastigheten 
XX Överklagandena avslås. 
 

2015-280 

2 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 
 

Beslut gällande att överklagan av 
länsstyrelsens beslut har inkommit i 
rätt tid, XX. 
 

2015-280 

3 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagande av 
Nyköping kommuns beslut om 
förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten samt tillsynsavgift 
XX. Länsstyrelsen ändrar tidpunkt 
för när förbudet ska börja gälla och 
avslår överklaganden gällande 
tillsynsavgift. 
 

2015-280 

4 Nacka Tingsrätt 
Mark- och 
miljödomstolen 

Förläggande om att inkomma med 
uppgifter om på vilken grund 
nämnden anser sig ha rätt att 
överklaga beslut angående enskild 
avloppsanläggning på fastigheten 
XX. 
 

2015-1224 

5 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut gällande att överklagan av 
länsstyrelsens beslut har inkommit i 
rätt tid, XX. 

2015-1224 

    
6 Förvaltningsrätten i 

Linköping 
Dom gällande överklagan av 
miljönämndens beslut om förbud 
att tillhandahålla tobaksvaror för 
försäljning, Adams Frukt och godis. 
Förvaltningsrätten bifaller delvis 
överklagandet så till vida att tiden 
för säljförbud ändras från sex 
månader till fyra månader. 
 

02- 2015-14 
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7 Kammarrätten i 

Jönköping 
Protokoll gällande prövningsrätt av 
överklagande av förvaltningsrättens 
och nämndens beslut om förbud 
enligt strålskyddslagen, 
GUMSHALLEN AB. 
Prövningstillstånd medges. 
 

2015-7 

8 Kammarrätten i 
Jönköping 

Meddelande med beslut om beviljat 
anstånd för svar på överklagan av 
beslut om förbud enligt 
strålskyddslagen, GUMSHALLEN 
AB. 
 

2015-7 

9 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut gällande överklagan av 
Miljönämndens beslut om 
föreläggande om att komma in med 
provtagningsplan för fastigheten 
XX. Överklagan avslås men 
tidpunkt för då beslutet ska börja 
gälla ändras. 

2015-2269 

    
10 Länsstyrelsen i 

Södermanlands län 
Beslut gällande överklagande av 
Miljönämndens i Nyköpings 
kommun beslut om avgift för tillsyn 
på fastigheten NÄRLUNDA 1:5. 
Överklagandet avslås. 

2015-1784 

    
11 Länsstyrelsens i 

Södermanlands län 
Länsstyrelsen avslår överklagandet 
av Miljönämndens i Nyköpings 
kommun beslut om fastställdande 
av program för regelbundna 
undersökningar av 
dricksvattentäckt på fastigheten 
UVSTA 2:3. 

2015-2204 

    
12 Länsstyrelsen i 

Uppsala län 
Godkännande av ansökan om 
ändring av villkor för 
processavloppsvatten i maskinell 
bearbetning mm, Ebersprächer 
Exhaust Technology Sweden AB, 
fastigheten AUTOMOBILEN 1. 
 

2015-1264 

13 Nyköpings kommun 
Kommuntyrelsen 
 

Beslut om revidering av 
renhållningsordningen för Nyköping 
och Oxelösunds kommun 
 

KK 16/165 
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14 Nyköpings kommun 

Samhällsbyggnad 
 

Bostadsförsörjningsstrategi för 
Nyköpings kommun del 1 och 2 

SHB 15/166 
 

15 Nyköpings kommun 
Handikapprådet 
 

Verksamhetsberättelse för 
Kommunala Handikapprådet 

 

16 Nyköpings kommun 
Kommunfullmäktige 
 

Arkivreglemente för Nyköpings 
kommun 

KK15 /773 

17 XX Överklagande av beslut om 
avloppsanläggning, XX 
 

2013-412 

    
18 Tijani Bouchta Överklagan av beslut om tillstånd 

för att hålla höns och tupp inom 
detaljplanelagt område. 
 

2016-163 

19 Naturvårdsverket Överklagan av beslut om förbud att 
släppa ut avloppsvatten, RÅGÖ. 

2025-331 

    
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) som påtalar ett fel i 
numreringen av ärendena, nummer 5 har hoppats över vid numreringen. 
 
Ytterligare inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M). 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på en fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  med ny numrering 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: 
 

 

2016 års löpnummer börjar på DB 1000. 
 
Inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S), Thomas Böhlmark (M), Jonas 
Augustsson (MP), Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Birgitha 
Andersson (M). 
 
Livsmedelschef Kristina Dellrud och miljöchef Per Berggren svarar på frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 22 Delegationslista 
  

Delegationsbeslut  Löpnr DB  
2016-01-01- 2016-03-11 2015: 1369 

samt 2016: 
1000-1180,  

 Utgår: 1397 
(2015) och 
1131 (2016) 
ej med: 
1047,1074 
och 1170 
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MN § 23 
 
 
Avtackning 
 
Ordföranden avtackar nämndansvarig tjänsteman Åsa Valdemardotter och 
nämndsekreterare Kerstin Frimodig som båda slutar sina tjänster för tiden i 
nämnden. 


