
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2016-10-03 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal-B, måndagen den 3 oktober 2016 kl 13:30 – 15:50 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

Sofia Amloh (S), ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) §§38-42 
Håkan Ödling (S) tj ers §§38-39 & 41-46.  
Jonas Augustsson (MP) tj ers §40 
Thomas Böhlmark (M) tj ers §§43-46 
 
 

Ersättare  
 
 

  
  
Övriga deltagare Nämndansvarig tjänsteman Tommy Carlsson, Samhällsbyggnadschef Mats 

Dryselius, Miljöchef Per Berggren, tillförordnad Livsmedelschef Eva Johansson, 
Miljö- och hälsoskyddshandläggare Anna Jonsson och Gruppledare för Liberalerna 
Sofia Remnert (sistnämnda §§38-39). 
 
 
 
 

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

Joel Lundgren 
Paragrafer 38-46 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2016-10-03 Sista dag för överklagande  2016-11-01  
    
Anslag uppsatt den  2016-10-11 Datum för anslags nedtagande 2016-11-02 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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MN § 38 Dnr MN 
 
Ändring av dagordningen 
 
På förslag av ordföranden beslutar nämnden att lägga till Revidering av 
beslutsattester, till vilket handlingar har dukats innan nämnd, som 
beslutsärende fem.  
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MN § 39 Dnr MN16/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Tillsynsprojekt Bassängbad 2015 Ann-Katrine 

Berg  
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MN § 40 Dnr MN2015-2239 
 

Föreläggande med försiktighetsmått för Sörmland & S örmland 
Shooting AB, skjutbana på fastigheten LUND 3:4   
 

På fastigheten Lund 3:4 har skjutbaneverksamhet funnits sedan 1993 och 
Miljönämnden meddelade då ett beslut med råd enligt miljöskyddslagen 
vilken gällde vid den tiden. Vid senaste ordinarie inspektion år 2014 
informerades verksamheten om att eftersom råden från 1993 inte är helt 
aktuella kan det vara möjligt för miljönämnden att fatta ett nytt beslut om 
försiktighetsmått utifrån dagens lagkrav.   

Den 23 oktober 2015 inkom ett klagomål på buller från skjutbanan till 
miljöenheten. 1993 utfördes en bullerberäkning vilken visade att ljudnivån vid 
klagandes bostad ligger på 65 dBAI. Med anledning av det inkomna 
klagomålet uppmanades verksamheten bland annat att inkomma med en 
bullerberäkning enligt Naturvårdsverkets modell steg 1. Denna visade att 
nivåerna från de 4 olika skjutplatserna ligger mellan 69-73 dBAI.  

Miljöenheten har även utfört en indikerande bullermätning på klagandes 
fastighet vilken visade att de av verksamheten beräknade värdena generellt 
ligger högre än de uppmätta nivåerna. Ljudnivån har jämförts med 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skutbanor.  

Klagomålet gällde även de tider som skytte förekommer på platsen och 
synpunkter på verksamhetstider har lämnats från klagande och 
verksamheten. 

Miljönämnden föreslås härmed att fatta ett beslut med försiktighetsmått för 
verksamheten.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-12 
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MN § 40 Dnr MN2015-2239 
 
 
Miljö- och hälsoskyddshandläggare Anna Jonsson föredrar ärendet för 
nämnden. 
 
Håkan Ödling (S) anmäler jäv och lämnar lokalen, Jonas Augustsson (MP) 
går in som tjänstgörande ersättare. 
 
Inlägg i ärendet görs av Eva-Kerstin Lundborg (MP), Jonas Augustsson (MP) 
och Sofia Amloh (S).  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar på att i första hand 
återvisa ärendet för vidare beredning och i andra hand att avslå framskrivet 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Martina 
Hallströms (C) och Birgitha Anderssons (M) återvisningsyrkande och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Andersson (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Thomas Böhlmark (M) lämnar särskilt yttrande vilket vid tidpunkt för justering 
ej har inkommit. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  förelägga Sörmland & Sörmland Shooting AB (556608-4314) om följande 
försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten LUND 3:4 

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 skjuttider ska finnas tydligt anslagna till allmänheten och 

information om planerade skyttetävlingar ska finnas tydligt anslagna till 
allmänheten i god tid.  
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MN § 40 Dnr MN2015-2239 
 
 
Buller 
3. Skjutning inom verksamhetsområdet får endast utföras:  

 
 Sommartid (juni till och med augusti) 

 
Vintertid (september till och  
med maj) 

Måndag 9-20 9-20 
Tisdag 9-20 9-20 
Onsdag 9-20 9-20 
Torsdag 9-18 9-18 
Fredag 9-16 9-16 
Lördag 9-16 9-16 
Söndag stängt 9-16 
  
Utöver ovanstående tider får större tävlingar bedrivas vid två tillfällen under 
lördag och söndag (max 4 dagar) under sommartid mellan klockan 9-16. 
Övriga tider är det förbjudet att skjuta.  
 
 
4. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 

högre maximal ljudnivå dBAI (integrationstid 35 ms) som frifältsvärden 
utomhus vid bostäder än 75 dBAI. 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.  

 
Föroreningar 
5. Blyhagelpatroner får inte användas.  

 
6. Området ska se städat ut, framför allt på öppna områden som 

gräsmattor, stigar och vägar.   
 

7. Endast lerduvor som inte innehåller stenkolstjära får användas.  
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MN § 40 Dnr MN2015-2239 
 
 
Avfall och kemiska produkter 
8. På verksamhetsområdet ska det finnas kärl för omhändertagande av 

avfall som kan uppkomma inom området, t.ex. tomhylsor. 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.  

 
Egenkontroll 
11. Ett dokumenterat egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten. 

Programmet ska även omfatta kontrollen av försiktighetsmåtten i detta 
beslut, samt 

 
 

Avgift för handläggning 
att  för den tid som gått åt för handläggning av ärendet ta ut avgift för 12 
tillsynstimmar á 900 kronor. Avgiften ska betalas av Sörmland & Sörmland 
Shooting AB (556608-4314) Faktura på 10 800 kronor kommer att sändas 
separat. Verksamheten har sedan tidigare ett beslut om årlig tillsynsavgift. 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 

 

Bilaga 1 MN § 40 skriftlig reservation 
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MN § 40 Dnr MN2015-2239 
 

Beslut till: 
Akten 
Sörmland & Sörmland Shooting AB, Lunds Gård, 611 92 Nyköping 
Maud och Carl Wachtmeister, Christineholm, Stora Huset, 611 94 Nyköping 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 41 Dnr MN2015-733 
 

Föreläggande med försiktighetsmått för Björkviks jä gargilles skjutbana 
på fastigheten Virå 3:1   
 

I samband med en inspektion på skjutbanan år 2014 uppmärksammades att 
de beslut Miljönämnden tidigare fattat för verksamheten inte 
överensstämmer med pågående verksamhet. Miljöenheten uppmanade 
Björkviks jägargille att göra en nyanmälan och den 2 mars 2015 inkom 
anmälan.   

På platsen finns sex stycken skjutbanor för kula och hagelskytte. Under 
ledning av Björkviks jägargille bedriver Virå bruk skytte vid konferenser, 
träningsjakt innan fågeljakt samt vid försäljning av vapen. Jägargillet bedriver 
tränings- och tävlingsskytte, vid utbildning, för jägare och utbildning av 
ekipage. Under 2015 sköts ca 35 000 – 40 000 stycken kula- och hagelskott. 
Av dessa var 5 000 – 10 000 stycken träning inför jakt och 5 000 – 10 000 
stycken organiserat övningsskytte vid Virå bruk. Resterande skott var från 
jägargillet. Deras senaste anmälan gäller 75 000 skott per år.    

Ett förslag till beslut har skickats för synpunkter till verksamheten och till 
närboende och flera yttranden har inkommit. De flesta synpunkter från de 
närboende har varit gällande tider för verksamheten samt störande buller. En 
bullerberäkning har tagits fram för de närliggande fastigheterna som visar att 
ljudnivån från de mest bullrande banorna är mellan 68-70 dB hos de 
närboende. Ljudnivån har jämförts med Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från skjutbanor. 

Miljönämnden föreslås härmed att fatta ett beslut med försiktighetsmått för 
verksamheten samt att upphäva de äldre besluten.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-08. 
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MN § 41 Dnr MN2015-733 
 
 
Miljö- och hälsoskyddshandläggare Anna Jonsson föredrar ärendet för 
nämnden och svarar på frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Eva-Kerstin Lundborg (MP).  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar på att i första hand 
återvisa ärendet för vidare beredning och i andra hand att avslå framskrivet 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Martina 
Hallströms (C) och Birgitha Anderssons (M) återvisningsyrkande och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Andersson (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Thomas Böhlmark (M) lämnar särskilt yttrande vilket vid tidpunkt för justering 
ej har inkommit. 

 
Miljönämnden beslutar 

att  förelägga Björkviks jägargille (818500-8896) om följande försiktighetsmått 
för verksamheten på fastigheten Virå 3:1  

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 skjuttider ska finnas tydligt anslagna till allmänheten 
och information om planerade skyttetävlingar ska finnas tydligt 
anslagna till allmänheten i god tid.  
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MN § 41 Dnr MN2015-733 
 

Buller 
3. Skjutning inom verksamhetsområdet får endast ske  

 
• Helgfri onsdag  klockan 13:00-21:00 
• Helgfri torsdag  klockan 13:00-21:00 
• Helgfri fredag  klockan 08:00-18:00 
• Helgfri lördag   klockan 08:00-16:00  

 
• Samt söndagar under september klockan 09:00-16:00 

 
 

Övriga tider är det förbjudet att skjuta. Medgivande för enstaka 
tävlingar kan ges efter samråd med tillsynsmyndigheten.   

 
4. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 

högre maximal ljudnivå dB(A) Impuls som frifältsvärden utomhus vid 
bostäder än 70 dB (A) Impuls. Värdet gäller i varje punkt utomhus vid 
bostäder.  
 
Mätningar ska göras vid förändringar i verksamheten som kan medföra 
ökande bullernivåer, vid klagomål eller på tillsynsmyndighetens 
begäran. Ljudnivån ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som 
frifältsvärden.  

 
Föroreningar 

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. Området ska städas minst en gång per år så att det inte ser för skräpigt 
ut. Även del av de använda lerduvorna som bidrar till nedskräpningen 
ska pockas upp. 

  
7. Endast lerduvor som inte innehåller stenkolstjära får användas.  
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MN § 41 Dnr MN2015-733 
 

Avfall och kemiska produkter  
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.  

 
Egenkontroll 

11. Ett dokumenterat egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten. 
Programmet ska även omfatta kontrollen av försiktighetsmåtten i detta 
beslut.  
 

 
Tidigare beslut 
att upphäva delegationsbeslut nr 587 daterat 1990-08-28, delegationsbeslut 
nr 187, daterat 1991-04-17, delegationsbeslut nr 46 daterat 2002-02-12 samt 
delegationsbeslut nr 283 daterat 1994-11-08, samt  
 
Avgift för handläggning  
att  för den tid som gått åt för handläggning av anmälan ta ut en avgift för 12 
tillsynstimmar á 900 kronor. Avgiften ska betalas av Björkviks jägargille 
(818500-8896). Faktura på 10 800 kronor kommer att sändas separat. 
Verksamheten har sedan tidigare ett beslut om årlig tillsynsavgift.  
 

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

Bilaga 1 MN § 41 skriftlig reservation 
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MN § 41 Dnr MN2015-733 
 

 

Beslut till: 
vasken@live.se 
christerrydin@swipnet.se 
ruth@rrregs.com 

 
Monika och Lars-Erik Olofsson, Viltstigen 26, 147 52 Tumba  
 
Mariann Rut Leonardi, 12622 FAIRBROOK RD SAN DIEGO CA 92131 
U.S.A 
 
Rolf Helge Andersson och Gerd Ebba Elisabet Andersson , 
BLOCKSTENSGATAN 14 LGH 1002, 603 86 NORRKÖPING 
 
Holmens Bruk aktiebolag, Holmen AB Box 5407, 114 84 Stockholm  
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 42 Dnr MN16/19 
 

Revidering av taxa inom miljö- och livsmedelsområde t 

 
Enligt regeringsbeslut beträffande offentlig kontroll skall den finansieras 
genom avgifter (taxor) och att avgifterna skall ge full täckning för kostnader  
för denna kontroll. Det vill säga att taxorna för miljö- och livsmedelstillsyn  
skall vara 100 procent självfinansierade utan att man tillför skattemedel.  
Så ser det inte ut i någon kommun i Sverige idag. Ambitionen i många 
kommuner är dock att reglera relationen mellan den självfinansierade  
delen och den skattefinansierade delen. I Nyköpings kommun har miljö- 
taxan inte höjts på tre år och den har inte heller indexuppräknats under  
denna period. 

Förslaget är att förändra taxorna inför år 2017 och med detta öka den själv-
finansierade delen av taxorna. Taxan för livsmedelstillsyn höjs från 900 till 
1 300 kronor per timme. Därmed hamnar självfinansieringen på 53 procent. 
Taxan för miljötillsyn höjs från 900 till 1 100 kronor per timme. Därmed 
hamnar självfinansieringen på 64 procent.  

 
 
Nämndansvarig tjänsteman Tommy Carlsson föredrar ärendet för nämnden. 

Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Håkan Ödling (S), Eva 
Kerstin Lundborg (MP) och Sofia Amloh (S). 

Miljöchef Per Berggren och tillförordnad Livsmedelschef Eva Johansson 
svarar på frågor. 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 
förslag. 
 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Andersson (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Thomas Böhlmark (M) lämnar särskilt yttrande vilket vid tidpunkt för justering 
ej har inkommit. 
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MN § 42 Dnr MN16/19 
 

Miljönämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nedanstående taxor för år 2017 

− taxan för livsmedelstillsyn till 1 300 kronor per timme 

− taxan för miljötillsyn till 1 100 kronor per timme 

att  dessa förändringar skall gälla från och med 2017-01-01 
 

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

 

Bilaga 1 MN § 42 skriftlig reservation 

 

 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

Systemadministratör Platina Maria Hamnevik 
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Delårsrapport 2016-08-31 för Miljönämnden 

 
Beställarkontoret har utarbetat förslag till delårsrapport 2016-08-31 för miljö-
nämndens verksamhet. Förslaget ska inarbetas i delårsbokslutet för hela 
kommunen. 

Delårsrapporten beskriver större händelser under perioden, avstämning mot 
budgetens mål och det ekonomiska utfallet.  

Verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse med 121 tkr för 
perioden. Prognosen för helår pekar mot en positiv budgetavvikelse på 235 
tkr. 

 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 

Miljöchef Per Berggren svarar på fråga.  

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna förslag till delårsrapport 2016-08-31 för Miljönämnden, bilaga 
till tjänsteskrivelsen daterad 2016-09-13 

 

 

 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi 
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MN § 44 Dnr MN16/16 
 

Beslutsattestanter för miljönämnden 

 
På grund av personalförändringar inom beställarkontoret behöver 
attestförteckningen med beslutsattestanter förändras. Beställarkontoret har 
från och med 2016-09-26 en tillförordnad chef. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  anta attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2016-09-
26  

att  beslutet gäller från och med 2016-10-17 

 

 

Beslut till: 

Ekonomi 
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MN § 45 Dnr MN16/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet 
av Miljönämndens förbud förenat 
med vite gällande utsläpp på RÅGÖ 
1:1. 

2015-321 

    
2 Länsstyrelsen  Länsstyrelsen beslutar avslå 

privatpersons överklagande av 
Miljönämndens beslut om 
föreläggande vid vite om 
uppstädning på fastigheterna XYZ. 

2013-1170 

    
3 Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar avslå 

privatpersons överklagande om 
Miljönämndens beslut att avsluta 
ärende ÖSTER 1:1 gällande 
trafikbuller på Ringvägen. 

2015-2499 

    
4 Sveaskog Överklagande av Miljönämndens 

beslut gällande föreliggande om 
avhjälpningsåtgärder för TUNA 
SÖRBY 5:2,5,7 och KUNGSTORP 3 

2009-16 

    
5 Magnus 

Uppman 
Överklagande av beslut om avgift 
efter tillsyn för Västra skolan, 
LÄROVERKET 16. 

2016-282 

    
6 Anders Lundin Överklagan av Miljönämndens 

beslut gällande massorna på 
HUSBYGÅRD 1:4 uppkomna av 
Svevias släntning av väg 53. 
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MN § 45 Dnr MN16/1 
 
  

 
  

7 XYZ  Överklagan av miljösanktionsavgift 
för bad-, disk- och 
tvättvattenanläggning (BDT) på 
XYZ. 

2015-1224 

    
8 XYZ 

 
Överklagan av beslut om extra 
avgift för kontroll av livsmedel. 

2016-1783 

    
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 46 Dnr MN16/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

 
Löpnr DB 

  
2016-07-23 – 2016-09-14 1706-1920 

Utgår: 1747, 
1777, 1830, 
1898. 

 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Håkan Ödling (S) och Jonas 
Augustsson (MP).  
 
Miljöchef Per Berggren och tf Livsmedelschef Eva Johansson svarar på 
frågor.  
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 46 Delegationslistor 


