
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2016-11-28 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset sal-B, måndagen den 28 november 2016, kl 13:50-17:10 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

Sofia Amloh (S), ordf 
Sandra Falkhäll (V), 1:e v ordf §§47-del 
av 50 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) §§47–50, 
53-57.  
Birgitha Andersson (M) 
Håkan Ödling (S) tj ers del av §§50-57 
Jonas Augustsson (MP) tj ers §§51-52 

Ersättare  
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Per Berggren, 

Mats Appel och Eva Johansson.  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Joel Lundgren 
Paragrafer 47-57 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2016-11-28 Sista dag för överklagande  2016-12-28  
    
Anslag uppsatt den  2016-12-06 Datum för anslags nedtagande 2016-12-29 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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MN § 47 Dnr MN16/3 
 
 
Informationsärenden 
 
 
1 Redovisning av kartläggning av 

vattenskyddsområden 2016 
 

Anna Jonsson 

   
2 Provtagning av livsmedel 

 
Amal Shabibi 

   
3 Info till företagare om material i kontakt med 

livsmedel 
 

Mokhtar Kashwa 
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MN § 48 Dnr MN16/30 
 

Tillsynsplan 2017 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 2017-19, som är en bilaga till 
tillsynsplanen.  
 
Ambitionsnivån för 2017 är den samma som för 2016. 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 

 
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 för nämnden och svarar på frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Jonas Augustsson (MP), 
Sofia Amloh (S), Håkan Ödling (S) och Birgitha Andersson (M). 
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MN § 48 Dnr MN16/30 

 

Miljönämnden beslutar  

att anta Tillsynsplan 2017 med behovsutredning enligt miljöbalken enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse  
 

 
 
Beslut till: 
Akten 
Beställarkontoret 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor 
Tillsynsplan 2017 med behovsutredning enligt miljöbalken 
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MN § 49 Dnr MN16/32 
 

Tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och r eceptfria läkemedel 
2017  

 
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 2017. Tillsynsplanen beskriver hur den planerade tillsynen av 
försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel ska genoföras under 
2017. 

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.   

 

 

Tf livsmedelschef Eva Johansson föredrar ärendet för nämnden och svarar 
på frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Martina Hallström (C) och Jonas 
Augustsson (MP). 

 

 

Miljönämnden beslutar 

att  anta tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 
för 2017, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07. 
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MN § 49 Dnr MN16/32 
 

 

Beslut till: 

Beställarkontoret, Maria Hamnevik 

Akten 

 
Bilaga 

Tillsynsplan 2017 för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. 
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MN § 50 Dnr MN16/31 
 

Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukt er 2017 

 
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 2017 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.  

 

Tf Livsmedelschef Eva Johansson föredrar ärendet för nämnden och svarar 
på frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Thomas Böhlmark (M), Sofia Amloh (S), Håkan 
Ödling (S), Jonas Augustsson (MP), Birgitha Andersson (M), Eva-Kerstin 
Lundborg (MP) och Martina Hallström (C). 

 

Miljönämnden beslutar 

att  anta kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2017, 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2016-11-07.  

 

Beslut till: 

Akten 

Beställarkontoret, Maria Hamnevik 

 

Bilagor 

Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2017. 
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MN § 51 Dnr MN16/35  
 

Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings 
kommun 

 
Nyköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen i Södermanlands län om 
skyddsjakt efter vitkindad gås om högst 20 individer under år 2017 i 
områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till 
Segelsällskapets båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom 
Hamnområdet, området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. 
Nyköpings kommun ansöker även om skyddsjakt på 10 individer i 
Nävekvarns hamnområde, vid fotbollsplanen/Hyttvallen samt området kring 
Svalbergsgården i Nävekvarn (fastigheten Nävekvarn 5:29).  

 
 
 

Miljönämnden beslutar 

att  ansöka om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i enlighet med bifogad 
ansökan 

 

 

Beslut till: 
Länsstyrelsen 
Helena Göransson, Tekniska divisionen 
Akten 
 

 

Bilaga:  Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings 
kommun 
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MN § 52 Dnr MN16/33 
 

Sammanträdesdagar för Miljönämnden 2017 

 
Kommunledningskansliet har lagt fram förslag på sammanträden för samtliga 
nämnder. För Miljönämnden föreslås sammanträdesdagar för år 2017, enligt 
nedan. Nämndens ärendeberedning sker normalt på torsdagar cirka två 
veckor innan sammanträdet. 
 
17 februari 
7 april 
29 maj 
4 september 
16 oktober 
11 december 
 
Samtliga av nämndens sammanträden sker i Stadshusets B-sal kl.13.30, om 
inte annat anges på kallelsen. Gruppmöten från kl 12.30. 
 
 

 

Miljönämnden beslutar 

att  fastställa miljönämndens sammanträdesdagar för år 2017, enligt ovan. 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik (webb) 
Vaktmästeriet 
Ledningssekreterare  
Webbredaktör 
Kommunikation 
Information 
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MN § 53 Dnr MN16/27 
 

Internbudget för Miljönämnden 2017 

 
Nämndens styrgrupp och nämndansvarig tjänsteman har i samråd med 
utförarna tagit fram internbudget för Miljönämndens verksamhet 2017. 
Internbudgeten utgår från de budgetramar för nämnderna som beslutades av 
Kommunfullmäktige 2016-10-11. 

Internbudgeten redovisar mål för verksamheterna och viktigare 
omständigheter för nämndens verksamhet. Internbudgeten är mer nedbruten 
och på en högre detaljnivå än fullmäktigebudgeten.  

 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag med 
hänvisning till respektive partis i Kommunfullmäktige framlagda budget. 

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. 

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

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

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna internbudget 2017 för Miljönämnden, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2016-11-10. 

 

Bilaga 1 MN § 53 skriftlig reservation 
 
 
Beslut till: 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen 
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MN § 54 Dnr MN16/23 
 

Internöverenskommelse med Samhällsbyggnad 2017 

 
En internöverenskommelse mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad har 
tagits fram för år 2017.  
 
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 19 984 tkr 
för år 2017. Intäkterna för nämnden beräknas till 8 300 tkr.  
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag med 
hänvisning till respektive partis i Kommunfullmäktige framlagda budget. 

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 tiden för justering ej 
har inkommit. 

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

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna internöverenskommelse mellan Miljönämnden och 
Samhällsbyggnad för år 2017 avseende verksamheterna Miljö- och 
hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive animaliska biprodukter, Folköl, 
tobak och receptfria läkemedel samt intern och extern service, 
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2016-11-10. 
 

Bilaga 1 MN § 54 skriftlig reservation 
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MN § 54 Dnr MN16/23 
 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Maria Hamnevik (webb) 
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MN § 55 Dnr MN16/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med oktober har tagits fram.  
 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med oktober 2016 
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MN § 56 Dnr MN16/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 Anders Nensén, 

Butikschef 
Överklagande av 
delegationsbeslut om förbud med 
löpande vite för Spelhagens 
Matmarknad AB gällande att på 
marknaden släppa ut livsmedel 
som märkts om med senare 
datum. 

2016-2142 

    
2 Per Widén,  

Syskonen Widén 
Äresta gård 

Överklagande av Miljönämndens 
delegationsbeslut DB2061 och 
1747 rörande föreläggande om 
försiktighetsmått för reningsverk 
och avloppsanläggningar på 
fastigheten ÄRSTA 1:2 

2016-1726 

    
3 XYZ Klagan på avgift rörande 

delegationsbeslut DB 1839 om 
gödselspridning på XYZ. 

2016-1884 

    
4 Maud och Carl 

Wachtmeister 
Överklagande av nämndens 
beslut 2016-10-03 rörande 
bullernivåer på skjutbana, LUND 
3:4. 

2015-2239 

    
5 XYZ  Överklagande av beslut DB 1901 

gällande enskilt avlopp på XYZ. 
2016-610 

    
6 XYZ Överklagande av Miljönämndens 

beslut om förbud förenat med vite 
gällande avloppet vid X, DB 1860. 

2016-258 
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MN § 56 Dnr MN16/1 
 
    
7 XYZ Överklagande om att anlägga nytt 

avlopp på XYZ. 
2016-605 

    
8 Göran Bjärle, 

StegoPlast 
Vakuumformning AB 

Överklagan av beslut DB 1865 om 
att StegoPlast Vakuumformning 
AB bedriver en miljöfarlig 
verksamhet som är klassad som 
C-anläggning.   

2016-2139 

    
9 Gustaf Colliander, 

Nyköpingsvägen 
Fastighets AB 

Överklagande av avgift rörande 
åtgärd av brister på fastighet på 
Nyköpingsvägen. 

20116-743 

    
10 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Inhibitionsbeslut från 
Länsstyrelsen om att 
Miljönämndens beslut den 1 juli 
2016 gällande schaktmassor, 
uppkomna av Svevias släntning 
av väg 53, på HUSBYGÅRD 1:4 
tills vidare inte ska gälla, bortsett 
från förbudet mot att lägga upp 
avfallsmassor på tre angivna 
platser på fastigheten. 

2016-1523 

    
11 Länsstyrelsen 

Södermanlands län  
Länsstyrelsen upphäver 
Miljönämnden i Nyköping 
kommuns beslut från 17 juni 2016 
rörande förbud vid vite om att leda 
avloppsvatten till sluten tank m.m. 
på XYZ. 

2015-1224 

    
12 Länsstyrelsen 

Södermanlands län  
Länsstyrelsen beslutar att avslå 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut om tillsynsavgift för XYZ. 

2013-1770 

    
13 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Meddelande om planerad revision 
av livsmedelskontrollen i 
Nyköpings kommun.  

MN16/24 
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MN § 56 Dnr MN16/1 
 
    
14 Svea Hovrätt, Mark- 

och 
miljööverdomstolen  

Mark- och miljööverdomstolen ger 
inte prövningstillstånd gällande 
enskild avloppsanläggning på 
XYZ. 

2015-1224 

    
15 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Länsstyrelsen avslår 
överklagande av Miljönämndens 
beslut om tillsynsavgift på XYZ. 

2016-13 

    
16 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut 2015-12-07 om förläggande 
av försiktighetsmått för ARNÖ 1:3. 

2015-199 

    
17 Högsta 

förvaltningsdomstolens 
beslut 

Högsta förvaltningsdomstolens 
meddelar inte prövningstillstånd i 
ärende med klagande Gumshallen 
AB rörande förbud enligt 
strålskyddslagen. 

2015-
000007 

    
    
    
    
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Birgitha 
Andersson (M). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 57 Dnr MN16/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

 
Löpnr DB 

  
2016-09-15 – 2016-11-03 1921-2144, 

samt 1747, 
1777, 1830, 
1898. 

  
  
  
  
  
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Håkan Ödling (S), Sofia 
Amloh (S), Martina Hallström (C) och Eva-Kerstin Lundborg (MP). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 57 Delegationslista 


