
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-03-09 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset sal-B torsdagen den 9 mars kl 13:30 – 14:00 
  
  
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) 
Jonas Augustsson (MP) 
Thomas Böhlmark (M) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Kommunjurist Tomas Wieslander, Miljöchef Per Berggren, Nämndansvarig 

tjänsteman Mats Appel och tf Livsmedelschef Eva Johansson. 
 
 

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

Joel Lundgren 
Paragrafer 10-11 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum  2017-03-09 Sista dag för överklagande  2017-03-30  
    
Anslag uppsatt den  2017-03-09 Datum för anslags nedtagande 2017-03-31 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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MN § 10 Dnr 2016-2744 

Återvinningsanläggning på fastigheten Högvalla 1:1,  beslut med 
anledning av anmälan enligt 9 kapitlet 6 § miljöbal ken (1998:808) 

  
Swerock AB har anmält till Miljönämnden att företaget har för avsikt att 
bedriva verksamhet intill den bergtäkt vid Högvalla, 3 km söder om Råby, 
som var i drift till 2011. Den planerade verksamheten uppges omfatta flera 
punkter i Miljöprövningsförordningen nämligen: 
 

• krossning och sortering av berg, grus och jord 
• mellanlagring av avfall främst i form av jordmassor 
• återvinning av jordmassor och liknande för anläggningsändamål 
• biologisk behandling av avfall i form av växtdelar och trä  

 

Samtliga punkter har beteckningen C i Miljöprövningsförordningen. Det 
innebär att anmälan ska göras till kommunens miljönämnd innan sådan 
verksamhet startas. När en anmälan har inkommit och ärendet är tillräckligt 
utrett ska Miljönämnden besluta om något av följande:  
 

1. förelägga om försiktighetsmått  
2. besluta om förbud  
3. förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 

kapitlet 6 § Miljöbalken.  
4. underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder 

någon åtgärd från nämndens sida 
 

Flera yttranden har inkommit under beredningen av ärendet. Många av de 
som bor nära platsen befarar stora störningar och önskar att miljönämnden 
beslutar om förbud. Länsstyrelsen påpekar att grundvattnet måste skyddas. 
Miljöenheten föreslår att verksamheten ska tillåtas förutsatt att de 
försiktighetsmått som beslutas efterlevs.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27 
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MN § 10 Dnr 2016-2744 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Sofia Amloh (S), Martina 
Hallström (C), Jonas Augustsson (MP), Eva-Kerstin Lundborg (MP) och 
Håkan Ödling (S). 
 
Miljöchef Per Berggren och Kommunjurist Tomas Wieslander svarar på 
frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 

att  verksamheten får bedrivas i den omfattning som anges i anmälan och 
förelägger Swerock AB med organisationsnummer 556081-3031 om följande 
försiktighetsmått för verksamheten på fastigheten Högvalla 1:1 i Nyköpings 
kommun: 

 

1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten bedrivas 
enligt anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig. Högst 
150000 ton material får årligen föras in, bearbetas och hanteras.  

 

2. Anmälan och därmed detta beslut omfattar:  

a. krossning och sortering av entreprenadberg, betong, tegel och asfalt 

 

b. tillverkning av bränsleflis genom återvinning av rivningsvirke, stubbar 
etcetera och genom återvinning och bearbetning av avfall från bygg- 
och anläggning  

 

c. kompostering av rötter som inte kan användas till bränsleflis; buskar, 
växter och annat organiskt material; park- och trädgårdsavfall  

 

d. hantering och tillverkning av jordprodukter, anläggande av vägar, 
planer och hanteringsytor samt insynsskydd av återvunnet avfall 
såsom betong, tegel, asfalt, jord, stenmaterial  

 

e. anläggande av en bullervall  

  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-03-09 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 10 Dnr 2016-2744 
 

3. Endast massor som innehåller föroreningshalter upp till följande nivåer får 
användas för anläggningsändamål:  

Ämne Halter i 
mg/kg TS 

Utlakning C0 LS 
0,1 l/kg 
(mg/l) 
 

Utlakning L/S = 
10 
l/kg 
(mg/ kg) 

Arsenik  10 0,01 0,09 

Bly  20 0,05 0,2 

Kadmium  0,2 0,01 0,02 

Koppar  40 0,2 0,8 

Krom tot  40 0,2 1 

Kvicksilver  0,1 0,001 0,01 

Nickel  35 0,1 0,4 

Zink  120 1 4 

Klorid  - 80 130 

Sulfat  - 70 200 

PAH-L  0,6 - - 

PAH-M 2 - - 

PAH-H 

 

Totalt extraherbara 

alifatiska kolväten 

 

Totalt extraherbara 
aromatiska 
kolväten  

0,5 

 

85 

 

 

30 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 
 
- 
 
 
- 
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4. Massor som tas emot för att återvinnas och lämnas ut från området får 
endast innehålla föroreningshalter upp till Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning.    

5. Massor som innehåller PCB får inte tas emot. 

6. Massorna ska kontrolleras med avseende på föroreningsinnehåll innan de 
tas in på området. Föroreningsinnehållet ska styrkas med analysprotokoll 
eller på annat sätt. Alternativt kan föroreningsinnehållet styrkas t ex genom 
dokumentation av att massorna kommer från platser som aldrig blivit utfyllda, 
där miljöfarlig verksamhet aldrig pågått och där förvaring av kemiska 
produkter aldrig skett. 

7. Om avfall som planeras att tas emot kan förmodas innehålla andra farliga 
ämnen än de som framgår av detta beslut ska bolaget göra en 
riskbedömning i det enskilda fallet. 

8. Vid utlämning av massor som innehåller föroreningshalter över gränsen för 
mindre än ringa risk, ska Swerock AB kontrollera att mottagaren av 
massorna har anmält användning av avfall för anläggningsändamål till 
miljönämnden eller motsvarande i den kommun där anläggningen ska 
utföras. Om mottagaren har tillstånd enligt miljöbalken för användning av 
avfallet för anläggningsändamål får också utlämning ske. 

9. Swerock AB ska föra anteckningar över: 

a) mängd, typ, verksamhet på platsen som massorna kommer ifrån, 
fastighet, föroreningsinnehåll, avfallslämnare, transportör och datum för 
mottagande för varje leverans av massor till anläggningen  

b) mängden mottagna överskottsmassor till anläggningen sammanställt för 
varje kalenderår, uppdelat på massor mindre än ringa risk respektive 
över mindre än ringa risk 

c) mängden avyttrat material från anläggningen sammanställt för varje 
kalenderår  

d) mängden material som använts för anläggningsändamål inom 
anläggningen sammanställt för varje kalenderår, uppdelat på massor 
mindre än ringa risk respektive över mindre än ringa risk 

e) mängd, typ, ursprung, föroreningsinnehåll, transportör, mottagare och 
datum för varje utleverans av massor från anläggningen. 
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10. De uppgifter som anges i punkt 9b-9d ska sammanställas årsvis och 
redovisas till Miljönämnden följande år före utgången av mars månad. 
 

11. Förorenade massor får inte mellanlagras i avvaktan på resultat från 
provtagning/analys. 
 

12. Avfallsfraktioner får inte blandas så att föroreningshalter ”späds ut”. Om 
halterna är för höga för att materialet ska kunna användas till återvinning 
eller i anläggningsändamål på platsen, ska materialet istället tas omhand i 
särskild anläggning med tillstånd för detta. 
 

13. Buller från verksamheten får inte överskrida de nivåer som anges i 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
rapport 6538, april 2015. I vägledningen anges att ljudnivån, Leq, mätt som 
eller omräknad till, frifältsvärde inte ska överstiga: 

dagtid, måndag till fredag klockan 06-18 50 dBA 
vardagkväll klockan 18-22 45 dBA 
lör-, sön- och helgdag klockan 06-18 45 dBA 
nattetid, klockan 22-06 alla nätter 40 dBA 
 
Nivåerna i tabellen avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor 
och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra 
ytor för utevistelse i bostadens närhet. Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 
dBA) får inte förekomma nattetid. 
 

14. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt under tak och 
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
  

15. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad som följer av 
punkt 14, 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.  
 

16. Ytor som används för upplag, körytor och liknande ska förses med tätning så 
att nederbördsvatten inte i annat än obetydlig omfattning tränger ner i 
marken.  
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17. Allt avrinnande vatten från området ska ledas till sedimentationsdamm som 
även ska utgöra oljeavskiljare. Dammen ska dimensioneras så att 
sedimentation sker även vid de största flöden som förekommer årligen 
(statistiskt). Det ska vara säkerställt att ingen avrinning sker från 
verksamhetsområdet till intilliggande täktsjö. 
 

18. Egenkontrollprogram och de handlingar som anges i förordning 1998:901 om 
verksamhetsutövares egenkontroll ska finnas innan verksamheten påbörjas.   

 

att  för den tid som gått åt för handläggning av anmälan ta ut avgift för 60 
tillsynstimmar á 900 kronor   

att  klassa in Swerock AB med organisationsnummer 556081-3031 i 
miljönämndens taxa enligt följande: 

Klassnings-
kod 

Avgifts-
grupp 
och 
antal 
timmar 

Beskrivning Reduk-
tion 

Årsavgift 
efter 

reduktion 

90.110 

90.140 
90.40 

90.80 

10.50  

 

03:4=8 

02:4=6 
01:4=4 

02:4=6 

02:4=6 

 

Mekanisk bearb avfall  

Avfall kan förorena ringa risk 
M-lagring avfall >10t ensk tillfäll 

Sortering avfall 
Sort. el kross berg mm >30 dag  

(I taxan används den lydelse av 
Miljöprövningsförordningen 
hade 2012.)  

0 

75% 
75% 

75% 
75% 

7200 

1350 

900 

1350 
1350 

   Sum-
ma 

12150 

 

att Swerock AB med organisationsnummer 556081-3031 ska betala fast årlig 
tillsynsavgift från och med år 2018 om verksamheten har startat då.  

att  detta beslut ska kungöras samt  

att  kostnaden för kungörelse ska betalas av Swerock AB.    
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Beslut till: 
 
Swerock AB, Jan Persson, Box 145, 195 23 MÄRSTA (inkl. bilagor) 
Alla som lämnat yttrande och uppgett adress (inkl. bilagor)  
SHB Bygglovenheten (har ärende gällande samma verksamhet) 
Länsstyrelsen 
Informationen i Stadshuset och SHB receptionen (se kungörelse) 
Publicering på kommunens hemsida 
Akten 
 
 
Bilagor: 
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar vid kungörelsedelgivning 
Kungörelsedelgivning, manus 
 

 

Information 

Kungörelse ska ske inom 10 dagar från det att beslutet om kungörelse-
delgivning har fattats. Kungörelsen ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar 
och Södermanlands Nyheter. 
 

Delgivning anses enligt delgivningslagen ha skett två veckor efter beslutet 
om kungörelsedelgivning om kungörandet har skett inom 10 dagar. Det blir 
då den 23 mars 2017. Därefter räknas tre veckor för överklagandetid. Det 
innebär att sista dagen för överklagande är den 13 april 2017.  
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Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 Kommunfullmäktige, 

Nyköpings kommun 
Beslut från sammanträde  
2017-02-14 om avslag på motion 
rörande att mäta bullernivån i 
kommunala förskolor 

MN17/1:4 

    
2 Kommunstyrelsen, 

Nyköpings kommun 
Beslut från sammanträde i 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 om 
produktionens 
internöverenskommelser samt 
detaljbudget 2017. 

MN17/1:2 

    
3 Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) 
Meddelande om att SKL 18 nov 
2016 beslutat att ställa sig bakom 
målet om ett rökfritt Sverige 2025, 
som innebär att minska rökningen 
till mindre än 5 procent i befolkning 
till nämnda år. 

MN17/1:3 

    
4 Länsstyrelsen, 

Södermanlands län 
 
 

Rörande Miljönämndens förbud om 
att släppa ut avloppsvatten på XYZ 
beslutar Länsstyrelsen att ändra 
beslutet endast på så sätt att 
tidpunkten då förbudet träder i kraft 
bestäms till 1 april 2017. 

2015-1324 

    
5 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 
 
 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen avslår 
överklagande och därmed 
upprätthåller Miljönämndens 
tillsynsavgift avseende 
fastigheterna XYZ 

2013-1770 

  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-03-09 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 11  Dnr MN17/1 
 
 
    
6 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen avslår 
överklagande och därmed 
upprätthåller Miljönämndens beslut 
om föreläggande att vid vite vidta 
åtgärder på XYZ 

2013-1770 

    
7 XYZ 

 
Privatperson överklagar beslut DB 
2420 rörande utsläpp av bad- disk- 
och tvättvatten.   

2014-570 

 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP). 
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att  lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
 


