
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-02-17 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset sal-B, fredagen den 17 februari 2017, kl 13:30 - 16:00 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande  

Sofia Amloh (S), ordf 
Sandra Falkhäll (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
 
 

Ersättare  
Håkan Ödling (S) 
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Föredragande under respektive informationsärende samt Per Frostbygd 

(Gruppledare SD), Mats Appel, Per Berggren, Eva Johansson, Mats Dryselius  
och Frida Halling.  

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

Joel Lundgren 
Paragrafer 1-9 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2017-02-17 Sista dag för överklagande  2017-03-14  
    
Anslag uppsatt den  2017-02-21 Datum för anslags nedtagande 2017-03-15 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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MN § 1 Dnr MN17/3 
 
Informationsärenden 
 
 
1 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, 

masshantering Högvalla 
 

Bo Gustaver 
 

2 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, krossning  
vid Påljungshage 
 

Ingela Börjeson 

3 Tillsynsprojekt Jordbruk 2016 
 

Ingela Börjeson 

4 Tillsynsprojekt Skolor 2016 
 

Anna Jonsson 

5 Tillsynsprojekt Avloppsreningsverk 2016 
 

Maria Forsell 
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MN § 2 Dnr 2012-2580 
 

XYZ 
 
Miljönämnden tog 2012 emot klagomål på att det fanns upp mot 150 bilar 
och annat skrot uppställt på fastigheten XYZ. Efter kommunikation med 
fastighetsägaren XYZ 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 under åren 2013-14. Vid 
uppföljande inspektion under år 2015 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 uppföra. Miljönämnden 
förelägger fastighetsägaren att inkomma med uppgifterna i april 2016 och 
uppgifterna inkommer i november. Då Miljönämnden ser att det finns en risk 
för att arbetet som beskrivs i den framtagna tidplanen kan dra ut på tiden 
beslutar nämnden att fastighetsägaren ska följa framtagen tidplan. 

 

Motivering 
Miljönämnden gör bedömningen att fastigheten delvis är nedskräpad i strid 
mot 15 kapitlet 26 § miljöbalken. För att kunna driva ärendet vidare anser 
miljönämnden att det krävs beslut om att den framtagna tidplanen ska följas.  
Utan beslutet anser miljönämnden att det finns risk för att arbetet med att 
rensa upp på fastigheten drar ut på tiden. Vidare bedömer miljönämnden att 
det är nödvändigt att fastighetsägaren till nämnden skriftligen redovisar vilka 
fordon som transporterats bort. 

I redovisad tidplan framgår att det totalt förvaras cirka 130 fordon på 
fastigheten. Miljönämnden bedömer att antalet fordon är stort och att antalet 
fordon på fastigheten behöver begränsas. 

Då tidigare beslut i ärendet inte efterlevts bedömer miljönämnden att detta 
föreläggande ska förenas med vite. 
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MN § 2 Dnr 2012-2580 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 
 

 

Miljönämnden beslutar 

att  förelägga XYZ med personnummer XYZ på fastigheten XYZ att efter att 
beslutet vunnit laga kraft följa den tidplan som lämnats in till miljönämnden 
den 15 november 2016 genom att: 

1. Transportera bort de av fastighetsägaren 50 redovisade fordon i 
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 från fastigheten före 
den 1 september 2017 samt till miljönämnden skriftligen redovisa 
vilka fordon som transporterats bort senast den 15 september 2017. 
 

2. Transportera bort de av fastighetsägaren 29 redovisade fordon i 
bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 från fastigheten före 
den 1 september 2018 samt till miljönämnden skriftligen redovisa 
vilka fordon som transporterats bort senast den 15 september 2018. 
 

3. Från och med den 1 september 2018 inte förvara fler än 50 fordon 
avsedda både för privat bruk och tävlingsverksamhet på fastigheten. 
Fordonen ska förvaras på ett organiserat och kontrollerbart sätt. 

att  föreläggandet förenas med ett vite om 15 000 kronor för var och en av 
punkterna 1-2 ovan som inte uppfyllts inom utsatt tid. 
 
 
 
Beslut till: 
XYZ 
 
Kopia till: 
Akten 
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MN § 2  Dnr 2012-2580 
 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse med bilaga 1 - lista med 50 bilar, samt bilaga 2 - lista med 
29 bilar 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 3 Dnr MN17/7 
 

Remissvar rörande Policy för social sammanhållning i Nyköpings 
kommun 
 

Strategi- och projektenheten ha tagit fram ett förslag till policy. Förslaget har 
skickats ut till berörda för yttrande. 

Social sammanhållning är sedan 2016 ett av fem prioriterade målområden i 
Nyköpings Vision 2030. I policyn definieras begreppet social 
sammanhållning för Nyköpings kommun. Definitionen grundar sig på den 
definition som Framtidskommissionen presenterade 2013: ”Ett samhälle som 
präglas av social sammanhållning är ett samhälle där människor känner 
gemenskap och tillit till varandra, de upplevda avstånden och konflikterna 
mellan grupper är små, toleransen för olikheter är stor och det finns en stark 
känsla av tillhörighet, delad identitet och att man delar ett gemensamt öde.” 

I policyn har fem fokusområden prioriterats för målområdet social 
sammanhållning. Det är områden inom vilka de kommunala verksamheterna 
och bolagen genom sin verksamhet i hög utsträckning kan främja social 
sammanhållning.  

 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 

 

Miljönämnden beslutar 

att  anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08 som 
nämndens remissvar avseende Policy för social sammanhållning i Nyköpings 
kommun 

 

Beslut till: 

Kommunsstyrelsen (KK16/740) 
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MN § 4 Dnr MN17/5 
 

Verksamhetsberättelse 2016 för Miljönämnden 
 

Beställarkontoret har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse 2016 för 
Miljönämndens verksamheter. 

Verksamhetsberättelsen beskriver större händelser under året, avstämning 
mot budgetens mål samt det ekonomiska utfallet.  

Miljönämnden gör ett lite bättre utfall än budgeterat. Det beror på att 
nämnden dels fått tillbaka produktionsmedel från Samhällsbyggnad och dels 
att kostnaderna för nämndens administration blivit lägre än budgeterat. 
Nämndens intäkter är något högre än budget. Detta beror på högre intäkter 
från inventeringen av enskilda avlopp. Uppfyllelsen av nämndens mål får 
anses som god 

 

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

Tf Livsmedelschef Eva Johansson svarar på fråga. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2016 för Miljönämnden enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-02-06 

 

 

Beslut till: 
Kommunsstyrelsen  
Maria Hamnevik (Webb) 
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MN § 5 Dnr MN15/18 
 

Sammanfattning av genomförd internkontroll 2016 för  Miljönämnden  
 
Antagen internkontrollplan för Miljönämnden 2016 (MN 2016-02-01, § 6)  
pekar ut två kontrollområden som nämndens internkontroll ska fokusera på. 
De två områdena är:  

• Uppföljning av beslutade tillsyns- och kontrollplaner.  

• Uppföljning av kompetens inom områdena tobak och Ostlänken. 

Beställarkontoret har i en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat och stämt 
av utförd kontroll mot gällande plan. 

 

Miljönämnden beslutar 

att  godkänna sammanfattning av genomförd internkontroll 2016 för 
Miljönämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-02-06 

 

 

Beslut till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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MN § 6 Dnr MN16/37 
 

Yttrande samt förslag till beslut till kommunfullmä ktige gällande 
Revidering av taxa för miljönämndens verksamhet enl igt miljöbalken 
 

Ärendet gäller revidering av taxa för miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken. Ärendet var uppe till beslut i kommunfullmäktige 2016-11-08.  
Ärendet blev återremitterat till nämnden för klargörande om vilka kostnader 
som skall täckas av taxan. 

Klargörande av kostnader görs i bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-01-
30 benämnd Yttrande till återremiss Revidering av taxa för miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken. 

Revidering av årsavgiften föreslås gälla från och med andra kvartalet 2017. 
Beräkningen av den årsavgift som skall utdebiteras 2017 föreslås ske genom 
att man tar ut 25 procent av avgiften enligt den gamla taxan för de tre första 
månaderna på året och 75 procent enligt den nya taxan för de nio resterande 
månaderna.  

Förslag 
Förslaget är att förändra taxan från och med 2017-04-01 och med det öka 
självfinansieringen av taxan. Taxan för miljötillsyn höjs från 900 till 1 100 
kronor per timme.  Årsavgiften 2017 skall basera sig på 25 procent enligt 
gamla taxan och 75 procent på den nya taxan. 

 
Ordföranden föreslår att sista att-satsen om att beslutsparagrafen förklaras 
omedelbart justerad stryks. 

Nämndansvarig tjänsteman Mats Appel samt Miljöchef Per Berggren svarar 
på frågor.  

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 
förslag.  

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag med redovisad förändring att stryka sista att-satsen om omedelbar 
justering mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Anderssons (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag 
med nämnda förändring. 

Thomas Böhlmark (M) lämnar särskilt yttrande. 
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MN § 6 Dnr MN16/37 

 
Miljönämnden beslutar 

att anta yttrande, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-30, över 
återremissen av Revidering av taxa för miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken 

att  föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan för miljötillsyn till 1 100 
kronor per timme för år 2017 

att  föreslå kommunfullmäktige att denna förändring skall gälla från och med 
2017-04-01 

att  föreslå kommunfullmäktige att årsavgiften 2017 debiteras enligt 
föreslagen modell 

 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligen 
mot beslutet  
 
 
Bilaga 1 MN § 6 Skriftlig reservation 
Bilaga 2 MN § 6 Särskilt yttrande 
 
 

 

 

 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (KK16/772)  
Kommunfullmäktige 
Akten 
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MN § 7 Dnr MN16/38 
 

Yttrande samt förslag till beslut till kommunfullmä ktige gällande 
Revidering av taxa för Nyköpings kommuns offentliga  kontroll av 
livsmedel 
 
Ärendet gäller revidering av taxa för Nyköpings kommuns kostnader för 
offentlig kontroll enligt EU bestämmelser inom livsmedels- och foderområdet, 
livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. Ärendet var uppe till beslut i 
kommunfullmäktige 2016-11-08. Ärendet blev återremitterat till nämnden för 
klargörande om vilka kostnader som skall täckas av taxan. 

Klargörande av kostnader görs i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
30 benämnd Yttrande till återremiss Revidering av taxa för Nyköpings 
kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 

Revidering av årsavgiften föreslås gälla från och med andra kvartalet 2017. 
Beräkningen av den årsavgift som skall utdebiteras föreslås ske genom att 
man tar ut 25 procent av avgiften enligt den gamla taxan för de tre första 
månaderna på året och 75 procent enligt den nya taxan för de nio resterande 
månaderna.  

 
Förslag 
Förslaget är att förändra taxan från och med 2017-04-01 och med det öka 
självfinansieringen av taxan. Taxan för livsmedelstillsyn höjs från 900 till 
1300 kronor per timme.  Årsavgiften 2017 ska basera sig på 25 procent 
enligt gamla taxan och 75 procent på den nya taxan. 

 
Ordföranden föreslår att sista att-satsen om att beslutsparagrafen förklaras 
omedelbart justerad stryks. 

Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 
förslag.  

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag med redovisad förändring att stryka sista att-satsen om omedelbar 
justering mot Martina Hallströms (C) och Birgitha Anderssons (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag 
med nämnda förändring. 
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MN § 7 Dnr MN16/38 

 
Thomas Böhlmark (M) lämnar särskilt yttrande. 
 
 
Miljönämnden beslutar 

att  anta yttrande, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-30, över 
återremissen av Revidering av taxa för Nyköpings kommuns offentliga 
kontroll av livsmedel 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan för livsmedelskontroll  
till 1 300 kronor per timme för år 2017 

att  föreslå kommunfullmäktige att denna förändring skall gälla från och med 
2017-04-01 

att  föreslå kommunfullmäktige att årsavgiften 2017 debiteras enligt 
föreslagen modell 

 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligen 
mot beslutet  
 
 
Bilaga 1 MN § 7 Skriftlig reservation 
Bilaga 2 MN § 7 Särskilt yttrande 
 
 

 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (KK16/772)   
Kommunfullmäktige 
Akten 
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MN § 8 Dnr MN17/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 Nyköpings 

kommun 
Svar på medborgarförslag om att 
bygga bullerpank i Högbrunn mellan 
Winges väg och motorvägen, 
KK16/539. 

2011-1400 

    
2 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet 
av Miljönämndens beslut att avslå 
anmälan om bullerstörning vid 
Nyköping Öster 1:1. 

2015-2499 

    
3 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen ger SVAFO tillstånd 
till utökad mellanlagring av 
radioaktivit avfall, användning av 
schaktmassor på HÅNÖ SÄTERI 
1:9. 

2015-2231 

    
4 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
Miljönämndens föreläggande med 
försiktighetsmått för skjutbana på 
fastigheten LUND 3:4 endast på så 
vis att Sörmland & Sörmland 
Shooting AB föreläggs att tre veckor 
innan större tävlingar skriftligen 
informera klaganden. 

2015-2239 

    
5 Länsstyrelsen  Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 

överklagandet av Miljönämndens 
besluta om förbud att släppa ut 
avloppsvatten på XYZ. 

2016-610 
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MN § 8 Dnr MN17/1 
 
    
6 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut om årlig avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken på MATERIALET 2. 

2016-2139 

    
7 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län  

Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av avgift för extra 
kontroll enligt livsmedelslagen vid 
XYZ på XYZ 

2016-1783 

    
8 Nyköpingsvägen 

Fastighets AB 
Överklagande av Miljönämndens 
beslut om avgift rörande brister på 
fastighet på Nyköpingsvägen. 

2016-1248 

    
9 Martin Fall Överklagan om Miljönämndens 

beslut (DB 1015) av om att inte vidta 
åtgärder utifrån anmäld 
nedskräpning på en rad fastigheter 
intill Nyköpingsån. 

2016-2636 

    
10 XYZ  Överklagan av beslut XYZ 

angående avloppsanläggning på 
fastighet XYZ 

2016-412 

    
11 XYZ Överklagan av beslut XYZ rörande 

besiktning. 
2014-565 

    
    
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 9 Dnr MN17/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

  
2016-11-04 – 2016-12-31 2145-2449.  

Ej nr 2420, 
2446, 2447, 
2448, 2450, 
2260. 

 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Eva Kerstin Lundborg (MP) 
och Håkan Ödling (S). 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på frågor. 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 9 Delegationslista 


