
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2016-08-26 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, fredagen den 26 augusti 2016, kl 13:30 – 14:20 
  
  
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 Per Berggren, Tommy Carlsson, Ingela Börjesson, Christine Haglind och Kristina 

Dellrud. 
 

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

Joel Lundgren 
Paragrafer 31–34, 36-37 
Paragraf 35 omedelbart 
justerad 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2016-08-26 Sista dag för överklagande  2016-09-23  
    
Anslag uppsatt den  2016-09-02 Datum för anslags nedtagande 2016-09-26 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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 Utdragsbestyrkande 

  
 

 
 
 
Plats och tid Stadshuset Sal B, fredagen den 26 augusti 2016, kl 13:30 – 14:20 
  
  
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 Per Berggren, Tommy Carlsson, Ingela Börjesson, Christine Haglind och Kristina 

Dellrud. 
  

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

Joel Lundgren 
Paragraf 35 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Omedelbar justering § 35  

 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2016-08-26 Sista dag för överklagande  2016-09-16  
    
Anslag uppsatt den  2016-08-26 Datum för anslags nedtagande 2016-09-19 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2016-08-26 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 31 Dnr MN16/16 

 

Beslutsattestanter för miljönämnden 

På grund av personalförändringar inom beställarkontoret behöver 
attestförteckningen med beslutsattestanter förändras. 

Ett förslag till beslutsattestanter för miljönämnden har tagits fram av 
beställarkontoret. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  anta attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2016-06-
27, samt  

att  beslutet gäller från och med 2016-09-12  

 

 

 

 

Beslut till: 

Ekonomi 
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MN § 32 Dnr 16/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med juni har tagits fram.  
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Martina Hallström (C). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport t.o.m juni 2016 
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MN § 33 Dnr 16/6 
 
 

Budgetunderlag 2017 och plan 2018-2019 för Miljönäm nden 

Nämndens styrgrupp och nämndansvarig tjänsteman har i samråd med 
Samhällsbyggnad tagit fram förslag till budget 2017. Förslaget innehåller 
även plan för 2018-2019. Budgetförslaget är utarbetat enligt de anvisningar 
som beslutades av Kommunstyrelsen 2016-04-04. 

Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP). 

Nämndansvarig tjänsteman Tommy Carlsson redogör för ändringar på sidan 
2 i den underliggande handlingen Budget 2017 och fleråsplan 2018-2019 
ändras från ”Målet om 700 nya invånare per år ökar exempelvis behovet av 
tillsyn inom förorenad mark och ökad kontrollverksamhet inom livsmedel” till 
”nämnden satsar ökade resurser för att mäta tillväxten och förväntningar på 
service och information”.  

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag med 
hänvisning till respektive partiers budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag med ovanstående ändring av formulering mot Martina Hallströms (C) 
och Birgitha Anderssons (M) avslagsyrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna budgetunderlaget 2017 och flerårsplan 2018-2019 för 
Miljönämndens verksamhet, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2016-06-03 

 
Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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MN § 34 Dnr 2009-16 
 
 

Föreläggande om avhjälpande åtgärd enligt inlämnad åtgärdsutredning 
på fastigheten TUNA-SÖRBY 5:2 och KUNGSTORP 3:1, in kluderar 
avstyckade fastigheter TUNA-SÖRBY 5:5 och 5:7 

Vid Larslunds plantskola har en rad bekämpningsmedel använts genom 
åren, däribland DDT-preparat fram till 1975 då dispensen gick ut. Under 
2010 genomfördes en miljögeoteknisk undersökning av området vid 
plantskolan (daterad 2010-12-01, rev 2010-12-21) med en kompletterande 
miljögeoteknisk och hydrogeologisk utredning (daterad 2012-01-27, rev 
2012-02-27). 
 
Undersökningarna visar att rester efter bekämpningsmedel finns i mark och 
grundvatten. I jord ute på fält påträffades klart förhöjda halter som dock 
bedöms utifrån planerad markanvändning inte innebära någon risk för 
människa och miljö. Vid byggnaderna påträffades i regel låga 
föroreningshalter i jord, däremot påträffades höga halter i grundvattnet vid 
platsen för det tidigare doppningskaret. Bekämpningsmedel påvisades även i 
grundvatten i proverna från fälten, dock i relativt låga halter.  
I den kompletterande undersökningen har spridningsvägarna i grundvatten 
klarlagts och vid byggnaderna har konstaterats att det finns dubbla 
grundvattenmagasin. Risk för spridning till Högåsens vattentäkt från området 
med höga halter (övre magasin) finns framför allt i den västra delen av 
byggnadsområdet, samt från den västra delen av fältområdet. 
I konsultrapporten 2012 görs bedömningen att de bekämpningsmedel som 
finns i det undre grundvattenmagasinet dels spridits från området med 
byggnader och dels spridits från den västra delen av frilandsytorna. De låga 
halterna, jämfört med vad som påträffats i övre magasinet vid byggnads-
området, tyder dock på att spridningen går långsamt och att halterna späds 
under transporten.  
 
Enligt kap 2 § 3 MB anges bl.a. att alla som bedriver verksamhet ska utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det uppstår 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
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MN § 34 Dnr 2009-16 
 
 
Högåsens vattentäkt förser invånarna i både Nyköping och Oxelösunds 
kommuner med dricksvatten. Av utredningarna framgår att det kan finnas en 
viss risk för spridning till vattentäkten från de förhöjda halter av 
bekämpningsmedel som påträffats i det övre grundvattenmagasinet vid 
byggnadsområdet. Även om sannolikheten för att halter som överskrider 
Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten bedöms vara låg så går det 
inte bortse från att en risk kan finnas. I nuläget finns ingen reservvattentäkt 
som skulle kunna kopplas in om Högåsens vattentäkt skadas. Av den 
anledningen är det extra viktigt att säkerställa vattenkvaliteten i Högåsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Christine Haglind föredrar ärendet för 
nämnden.  
 
Miljöchef Per Berggren svarar på fråga. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Håkan Ödling (S) och 
Sandra Falkhäll (V).  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag.  
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Anderssons (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
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MN § 34 Dnr 2009-16 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att  förelägga Svenska Skogsplantor AB (SSP) med organisationsnummer 
556477-5327 följande: 
 
att  genomföra en avhjälpande åtgärd i enlighet med inlämnat 
åtgärdsalternativ gällande spärrbrunnspumpning. Syftet med åtgärden ska 
vara att avlägsna eller så långt som möjligt begränsa föroreningskällan och 
minska risken för spridning av bekämpningsmedel till Högåsens vattentäkt. 
Spärrbrunnspumpningen ska vara i drift 18 månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Bilaga 1 MN § 34 skriftlig reservation 
 
 
 

Beslut till: 

Svenska Skogsplantor AB                                                                                                    
Vibytorps plantskola 
694 36 HALLSBERG 

Akten 
 
 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 35 Dnr 2015-2231 
 

Yttrande om ansökan om utökad mellanlagring av radi oaktivt avfall vid 
AB SVAFO på fastigheten Hånö Säteri 1:9 
 
AB Svafo ansöker hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om 
tillstånd enligt miljöbalken till  
 

- ändrad verksamhet bestående i utökad mellanlagring av 
radioaktivt avfall, med en ny lagerbyggnad dimensionerad för 
14 000 m3  

- användning av schaktmassor för anläggningsändamål  
- uppförande och drift av en betongstation under byggtiden. 

 
AB Svafo yrkar även att  
 

- Mark- och miljödomstolen godkänner 
miljökonsekvensbeskrivningen 

- tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga 
kraft 

- igångsättningstiden sätts till 5 år efter laga kraftvunnen dom. 
 
SVAFO har idag tillstånd att mellanlagra radioaktivt avfall vid Studsvik, bland 
annat i bergrum, olika lagerlokaler och på ytor utomhus. 
 
Mark- och miljödomstolen har kungjort ärendet för eventuella synpunkter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 
 
 
Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar 

att  anta yttrandet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (enligt 
bilaga till tjänsteskrivelsen) 

att  omedelbart justera paragrafen. 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2016-08-26 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 35  Dnr 2015-2231 

 
Beslut till: 
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26  NACKA 
STRAND 
Akten 

 

Bilaga: 
Tjänsteskrivelse 
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MN § 36 Dnr MN16/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 Kammarrätten i 

Jönköping 
Dom i vilken kammarrätten avslår 
överklagandet från Gumshallen AB 
innebärandes att nämndens beslut 
kvarstår gällande solariebestrålning. 

2015-7 

    
2 Nacka Tingsrätt 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken Nyköpings kommun i 
form av Kommunfastigheter 
förpliktigas att till staten betala vite 
om 50 000 kr i enlighet med 
nämndens beslut 2013-12-02 om 
utsläpp av avloppsvatten på 
GRUNDSHAMMAR 5:1 och 6:1. 

2013-468 

    
3 Nacka Tingsrätt 

Mark- och 
miljödomstolen  

Dom i vilken domstolen fastställer 
Miljönämndens beslut gällande 
enskild avloppsanläggning på XXX.  

2015-1224 

    
4 XXX 

 
Överklagan om vite samt 
handläggningsavgift gällande 
avloppsanläggning på XXX 

2015-1224 

    
5 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Länsstyrelsen begär yttrande från 
nämnden i fråga om kommunens 
beslut om livsmedelskontroll för 
Bernhard Kök Å Deli. 

2016-1331 
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MN § 36 Dnr MN16/1 
 
6 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län  

Länsstyrelsen beslutar upphäva 
Miljönämndens beslut 2016-03-23 
gällande föreläggande av att vidta 
åtgärder vid vite för 
Nyköpingsvägens Fastighets AB på 
fastigheten XXX 

2016-743 

    
7 XXX Överklagan av fakturan för 

besiktning av XXX. 
2016-13 

    
8 Per Thyrén och 

Maggie 
Sanderud 
Thyrén 

Överklagande av Miljönämndens 
beslut om föreläggande med 
försiktighetsmått för SMK Nyköping, 
ARNÖ1:3 

2015-199 

    
9 Christer Teden Skrivelse om avsikt att komplettera 

överklagan till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län av nämndens 
beslut gällande BRAKEN 1:9, 1:25, 
1:29, 1,38 och 1:40 

2013-1770 

    
10 Kristina 

Holmström 
Överklagan av Miljönämndens 
avskrivning av ärende om 
trafikbuller på Ringvägen 42 i 
Nyköping 

2015-2499 

    
    
 
Förslag till beslut 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 37  Dnr MN16/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

2016-05-13 – 2016-07-22 1274, 1413, 
1421-1705. 
Utgår 1426, 
1569. 

  
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Sofia Amloh (S) och 
Martina Hallström (C). 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på fråga. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § Delegationslistor 
 


