
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-04-07 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Fredagen den 7 april 2017 kl 13:30 i Stadshuset sal-B  
  
  
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 Deltagare under respektive informationsärende samt Mats Appel, Per Berggren, 

Maria Forsell, Eva Johansson och Ingela Börjesson. 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Joel Lundgren 
Paragrafer 12-20  

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2017-04-07 Sista dag för överklagande 2017-05-05  
    
Anslag uppsatt den 2017-04-13 Datum för anslags nedtagande 2017-05-08 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Joel Lundgren 
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MN § 12 Dnr MN17/3 
 
 
Informationsärenden 
 
1 Tillsynsprojekt tandläkare 2016 

 
Sophia Sandås 

2 Tillsynsprojekt lack och lösningsmedel 2016 
 

Frida Halling 

3 Tillsynsprojekt betongverksamhet 2016 
 

Bo Gustaver 

4 Tillsynsprojekt fordonstvättar 2016 
 

Christine Haglind 

5 Tillsynsprojekt barnkoll 2016 om kosmetiska 
produkter 

Anna Jonsson 
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MN § 13 Dnr 2016-2527 
 

Beslut om miljösanktionsavgift gällande märkning på kosmetiska 
produkter på Lekia i Nyköping (Södertälje Leksaks AB) på fastigheten 
Stenbocken 1 
 

Under ett tillsynsbesök på Lekia i Nyköping (Södertälje Leksaks AB) 
inspekterade miljöenheten fyra olika kosmetiska produkter som riktats till 
barn. Syftet med tillsynen var att undersöka om företag som tillhandahåller 
den här produktkategorin känner till och följer märkningsreglerna i förordning 
(EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (kosmetikaförordningen). 

Brister uppmärksammades på tre av fyra produkter och två av produkterna 
hade brister som medför miljösanktionsavgift då de saknade produktens 
funktion och/eller särskilda försiktighetsåtgärder på svenska. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-21 

 
 
Miljönämnden beslutar 

att verksamheten Lekia i Nyköping genom företaget Södertälje Leksaks AB 
med organisationsnummer 556198-7024 ska betala miljösanktionsavgift om 
10 000 kronor.   

 

 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild 
betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 45 dagar efter delgivningen 
av detta beslut. Beloppet ska betalas även om beslutet överklagas. Se 
bifogad information från Kammarkollegiet.  
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MN § 13 Dnr 2016-2527 
 

 
 
Beslut till: 
Lekia (Södertälje Leksaks AB), Stenbocksvägen 9a, 611 67 NYKÖPING  
 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Information från Kammarkollegiet om betalning av miljösanktionsavgift. 
Fotobilaga 
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MN § 14 Dnr 2016-2380 

 
Beslut om miljösanktionsavgift gällande märkning på kosmetiska 
produkter på Åhléns i Nyköping på fastigheten Hotellet 25  
 

Under ett tillsynsbesök på Åhléns i Nyköping inspekterade miljöenheten fyra 
olika kosmetiska produkter som riktats till barn. Syftet med tillsynen var att 
undersöka om företag som tillhandahåller den här produktkategorin känner 
till och följer märkningsreglerna i förordning (EG) nr 1223/2009 om 
kosmetiska produkter (kosmetikaförordningen).  

Brister uppmärksammades på samtliga produkter och tre av produkterna 
hade brister som medför miljösanktionsavgift då de saknade produktens 
funktion och/eller särskilda försiktighetsåtgärder på svenska. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20 
 
 

Miljönämnden beslutar 

att Åhléns AB, organisationsnummer 556797-8126, ska betala 
miljösanktionsavgift om 15 000 kronor.   

 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild 
betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 45 dagar efter delgivningen 
av detta beslut. Beloppet ska betalas även om beslutet överklagas. Se 
bifogad information från Kammarkollegiet. 
 

Beslut till: 
Åhléns AB, Servicekontoret, 118 90 Stockholm 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
Information från Kammarkollegiet om betalning av miljösanktionsavgift.  
Fotobilaga 
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MN § 15 Dnr 2016-1912 
 

Anmälan om krossning, sortering och vidareförädling av berg, morän 
eller andra jordarter på fastigheterna Stenbro 1:8 och Helgona-Svansta 
1:2  

 
NCC Industry AB har till Miljönämnden lämnat in en anmälan enligt 9 kap. 6 
§ miljöbalken om uppställning av mobil kross- och sorteringsanläggning, 
vidareförädling, lagerhållning och utleverans av berg, morän eller andra 
jordarter inom fastigheterna Stenbro 1:8 och Helgona-Svansta 1:2. 

Anmälan gäller tillsvidare för beredning av mark för annat arbete inom 
område för detaljplan Påljungshage etapp 2. Produktionen uppgår till 
300 000 - 500 000 ton förädlade ballastprodukter per år. Behovet styrs av 
nödvändig framdrift av detaljplaneområdet. 

Verksamheten ger miljöpåverkan i form av buller, damning och transporter. 
På området kommer även borrning, sprängning, skutknackning, upplag av 
krossmaterial att bedrivas.  

NCC framför att eftersom projektet ej är att bedöma som täktverksamhet, 
utan en entreprenad, anser bolaget att det ska bedömas och styras som en 
sådan. 

Kommunen har kungjort ärendet och det har kommit in yttrande från grannar 
som motsätter sig den anmälda förändringen med utökade arbetstider, högre 
buller- och vibrationsnivåer. Länsstyrelsen har bl.a. framfört att det finns 
arkeologiska lämningar kvar som behöver tillståndsprövas. 
Räddningstjänsten har bl.a. påpekat att verksamheten ligger nära gränsen 
för Seveso-anläggning.  

Bolaget har bemött synpunkterna. 

Det finns sedan tidigare beslut från Miljönämnden för NCC:s verksamhet på 
platsen där verksamheten regleras i enlighet med praxis för industriell 
verksamhet. Miljönämnden bedömer att eftersom verksamheten är av stor 
omfattning och får förmodas pågå över flera år framöver ska gällande 
försiktighetsmått kvarstå, med vissa justeringar. 
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MN § 15  Dnr 2016-1912 

 

Beslutunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-27 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
och Jonas Augustsson (MP),  
  
Miljöchef Per Berggren och Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ingela 
Börjesson svarar på fråga. 

 
Miljönämnden beslutar  
 
att förelägga NCC Industry AB att iaktta följande försiktighetsmått: 
 

Allmänt 
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska 

verksamheten bedrivas enligt anmälan. Verksamheten får bara 
bedrivas t.o.m. den 31 december 2025.  
 

2. Alla berörda ska informeras innan sprängning. Sprängning ska 
ske mitt på dagen vid fasta klockslag.  

 
3. På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller 

allmänheten på annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna 
att beträda området. 

 
4. Verksamhets- och brytningsområdet ska märkas ut på ett väl 

synligt sätt och med under verksamhetstiden varaktiga 
markeringar. De delar av omgivande skog som enligt gällande 
detaljplan ska skyddas ska märkas ut särskilt. 

 
5. Ingen verksamhet får bedrivas inom 50 meter ifrån de 

kvarvarande fornlämningarna i sydöstra hörnet av området vid 
Påljungshage utan tillstånd enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen 
(1988:950). 

 
6. Vegetationen omkring verksamhetsområdet ska till skydd för 

insyn bibehållas väsentligen oförändrad under uttagstiden. 
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MN § 15  Dnr 2016-1912 

 
7. Transporter 

Vid transporter mellan verksamhetsområdet och väg 53, 
Eskilstunavägen, ska väg E4 användas istället för väg 809, 
Svanstavägen/Kocksängsvägen, och väg 808, Hargsvägen.  
 

8. Transporter mellan sprängplatsen och upplagsplatsen ska i 
första hand ske på den östra vägen inom verksamhetsområdet.  

 
Buller och arbetstider 
9. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger 

upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 
 

50 dB(A)  dagtid vardagar (mån-fre) (kl. 06.00-18.00) 
40 dB(A)  nattetid   (kl. 22.00-06.00) 
45 d(A)  övrig tid  
 
De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar 
och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. 
Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då verksamheten 
pågår. Beräkningarna ska uppdateras vid väsentliga 
förändringar av verksamheten, t ex av maskinutrustning och 
placering, som kan medföra ökade bullernivåer, eller om det 
framkommit berättigade klagomål på buller från verksamheten. 
 

10. Verksamheten får endast bedrivas helgfria vardagar mellan kl. 
06.30 och 18.00. Borrning, sprängning, skutknackning, 
krossning och sortering får inte påbörjas före kl. 07.00. 
Transporter får endast gå ut från området helgfri vardagar 
mellan 06.30 och 16.00. Om särskilda skäl föreligger kan 
miljönämnden tillfälligt medge andra arbetstider.  
 

11. Borrning, sprängning, skutknackning, krossning och sortering 
får inte äga rum mellan den 15 juni och 15 augusti.  

 
12. Särskilt bullrande/störande verksamheter såsom krossning och 

skutknackning ska skärmas av för att reducera bullerspridning. 
Avskärmning ska finnas på plats senast när krossningen 
återupptas. Borrning ska ske med bullerdämpad borrigg. 
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MN § 15  Dnr 2016-1912 

 
Vibrationer och luftstötvåg 
13. Vibrationer till följd av sprängningarna får i kringliggande 

bostäder inte överstiga riktvärdet 4 mm/s som högsta 
svängningshastighet i vertikalled mätt i sockel. Luftstötvågor vid 
kringliggande bostäder får inte överstiga 120 Pa, uttryckt som 
frifältsvärde.  

 
De angivna värdena ska kontrolleras genom kontinuerlig 
mätning. 

 
Utsläpp till luft 
14. Borrutrustning ska vara försedd med anordning för uppsugning 

och uppsamling av damm. Dammet ska omhändertas på ett 
från miljösynpunkt godtagbart sätt så att oavsiktlig spridning inte 
kan ske. 
 

15. Damning från krossar och siktar ska vid behov begränsas 
genom inkapsling eller annan metod som tillsynsmyndigheten 
godkänt.  

 
16. Damning från upplag, transportvägar och transporter ska vid 

behov begränsas genom bevattning eller annan metod som 
tillsynsmyndigheten godkänt, så att människors hälsa och 
miljön inte tar skada. 

 
17. Mätning och dokumentation av radionukleiderna Ra-226, Th-

232 och K-40 koncentration och beräknade aktivitetsindex ska 
utföras på krossprodukterna och finnas tillgänglig för den som 
ska använda krossprodukterna. 

 
Utsläpp till mark och vatten 
18. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt 

under tak och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår.  
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MN § 15  Dnr 2016-1912 

 
19. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad 

som följer av punkt 18, förvaras på tät invallad yta. Invallningen 
ska rymma minst den största behållarens volym samt minst 
10% av summan av övriga behållares volym. Fordonsbränsle 
ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. 
Cisterner ska förses med påkörningsskydd.  

 
20. Tankning och parkering av hjulburna fordon och maskiner får 

efter den 15 maj 2017 endast ske på yta som är särskilt 
iordningställd för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt 
ska ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat under 
hjulburna parkerade enskilda fordon eller maskiner. Larvburna 
kross- och sorteringsverk får tankas på plats under manuell 
kontroll med användning av tankningsmatta eller annat skydd 
mot spill. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt 
tillgänglig.  

 
21. Hantering och användning av sprängmedel ska ske på sådant 

sätt att risken för föroreningsspridning minimeras. 
 

22. Avledande av vatten från sprängplatsen ska ske genom 
sedimenteringsanläggning, försedd med oljeavskiljande 
anordning, innan vattnet leds vidare. 
Sedimentationsanläggningen ska vara ändamålsenligt utförd 
och dimensionerad. Anläggningen ska vara anlagd och i drift 
innan ytterligare sprängningar utförs.  

 
23. Brunnar i Påljungshage ska kontrolleras med avseende på 

vattenkvalitet. 
 

Kontroll av verksamheten 
24. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och 

följas. Förslag till uppdaterat kontrollprogram ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter detta beslut.  

 
25. Bolaget ska ha en utsedd kontaktperson som närboende kan 

kontakta vid eventuella störningar. Kontaktuppgifter och 
förändringar av dessa ska meddelas tillsynsmyndigheten 
kontinuerligt.  
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att beslutet ska delges genom kungörelse. 

att för den tid som gått åt för handläggning av anmälan ta ut avgift för 22 
tillsynstimmar á 900 kronor. Faktura kommer att sändas separat. 
Miljönämnden beslutar även om årsavgift för verksamheten. Enligt taxan är 
avgiften för tillsyn enligt miljöbalken för närvarande 5 400 kr/år för krossning. 
 

 

Beslut till: 
NCC Industry AB, Box 4022, 195 04  ROSERSBERG (med delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Räddningstjänsten 
Närboende som yttrat sig 
Närboende som fick remissen 
 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Delgivningskvitto (endast till NCC) 
Hur man överklagar vid kungörelsedelgivning 
Sändlista närboende 
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MN § 16 Dnr MN2016-2491 

 
Föreläggande med försiktighetsmått gällande Stavsjö 
avloppsreningsverk, fastigheten Stavsjö 2:122  
 
Till Miljönämnden har inkommit en anmälan om ändring av Stavsjö avlopps-
reningsverk på fastigheten Stavsjö 2:122. Nyköpings kommun, Tekniska 
divisionen har för avsikt att renovera och bygga om avloppsreningsverket i 
Stavsjö som är dimensionerat för 700 pe vilket innebär att den är en så 
kallad C-anläggning. Efter ombyggnationen kommer dimensioneringen vara 
densamma. Även utsläppspunkten i Sågkärret kommer att vara oförändrad.  
 
Efter ombyggnationen räknar man med att uppnå en betydligt bättre rening 
av avloppsvattnet och ett beslut om nytt föreläggande med försiktighetsmått 
där utsläppskraven skärps är därför motiverat. Krav ställs nu på 
kvävereningen vilket Stavsjö avloppsreningsverk inte haft tidigare. I 
föreläggandet får verksamheten även strängare krav gällande kontroll än 
tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Jonas Augustsson (MP). 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Forsell, Miljöchef Per Berggren och 
Nämndansvarig tjänsteman Mats Appel svarar på frågor. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar i första hand på 
återvisning av ärendet med motiveringen att nya beräkningar bör göras om 
hur avloppsverkets dimensionering efter renovering står sig över tid. 
Ordföranden ställer ej proposition på yrkandet utifrån att beräkningsgrunden 
bedöms falla utanför Miljönämndens ansvarsområde. I andra hand yrkar 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) på avslag till framskrivet 
förslag. 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. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 
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Miljönämnden beslutar 

att godta ombyggnadsplanen för Stavsjö avloppsreningsverk utan erinran,  

att förelägga Nyköpings kommun, Tekniska Divisionen, med 
organisationsnummer 212000-2940, om följande försiktighetsmått: 
 

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad verksamhetsutövaren 
angivit i anmälan eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat 
framgår av nedanstående. 
 

2. Provtagning av inkommande och utgående avloppsvatten ska ske 
minst 2 gånger per kalenderkvartal. 
 

3. Om halten BOD7 som medelvärde per kalenderkvartal överstiger 10 
mg/liter ska åtgärder vidtas omgående så att värdet kan hållas.  
 
Halten av BOD7 i utgående vatten från reningsverket får dock som 
medelvärde per kalenderår inte överstiga 10 mg/liter. Detta är ett 
begränsningsvärde som inte får överskridas.  
 

4. Om halten totalfosfor som medelvärde per kalenderkvartal överstiger 
0,3 mg/liter ska åtgärder vidtas omgående så att värdet kan hållas.  
Halten av totalfosfor i utgående vatten från reningsverket får dock 
som medelvärde per kalenderår inte överstiga 0,3 mg/liter. Detta är 
ett begränsningsvärde som inte får överskridas. 

 
5. Halten av totalkväve i utgående vatten från reningsverket får som 

medelvärde under kalenderåret inte överstiga 20 mg totalkväve/liter. 
Alternativt ska halten totalkväve som kalenderårsmedelvärde 
reduceras med minst 50 %. Detta försiktighetsmått träder ikraft 2 år 
efter det att ombyggnationen är färdigställd och anläggningen är 
driftsatt, slutbesiktigad samt övertagen och godkänd av Nyköping 
Vatten. 
 

6. För samtliga bräddpunkter på ledningsnätet ska bräddad volym 
kunna redovisas med hjälp av mätning eller beräkning.  
 

7. Samtliga bräddpunkter på ledningsnätet ska vara försedda med 
fungerande larm. 
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8. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, underhållas och 
åtgärdas i syfte att begränsa volymen ovidkommande vatten (dag-, 
läck- och dräneringsvatten) och förhindra utsläpp av obehandlat eller 
otillräckligt behandlat avloppsvatten genom bräddningar. Till grund för 
detta ska det finnas en ändamålsenlig förnyelseplan eller liknande 
som regelbundet uppdateras.  
 

9. I anslutning till utsläppspunkten ska det senast det datum detta 
beslut träder ikraft finnas skyltning som informerar allmänheten om 
att där finns en utsläppspunkt för avloppsvatten.   
 

10. Slamhanteringen vid avloppsreningsverket ska ske på sådant sätt att 
olägenheter i omgivningen inte uppkommer.  
 

11. Flytande kemikalier ska förvaras med sekundärt skydd för spill och 
läckage. Det sekundära skyddet ska rymma hela den största 
behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarade behållares 
volym. 
 

12. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt och användas vid spill av 
flytande kemikalier. Spill ska omedelbart samlas upp och tas om 
hand på lämpligt sätt.  
 

13. Vid större haveri, omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten 
som medför att hela eller delar av anläggningen tas ur drift ska 
åtgärder vidtas för att motverka vattenförorening eller andra 
olägenheter för omgivningen. Samråd ska ske med 
tillsynsmyndigheten vid dessa tillfällen. 
 

14. Om besvärande lukt eller andra olägenheter uppstår i omgivningarna 
till avloppsnätet eller avloppsreningsverket ska åtgärder vidtas för att 
motverka dessa störningar.  
 

15. Buller från verksamheten inklusive transporter inom 
verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde, utomhus vid bostäder än: 
dagtid vardagar (kl. 06-18) 50 dB(A), nattetid (kl. 22-06) 40 dB(A) och 
övrig tid 45 dB(A). Maximala ljudnivåer nattetid (kl. 22-06) får inte 
överskrida 55 dB(A). 
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MN § 16  Dnr MN2016-2491 
 

 
16. Senast den 31 mars varje kalenderår ska en årsrapport avseende 

föregående kalenderår lämnas till tillsynsmyndigheten. I årsrapporten 
ska det finnas en kommenterad sammanfattning av resultaten av 
mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under 
året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och 
människors hälsa. Rapporten ska även innehålla en redovisning av 
de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av 
tekniska installationer. I förekommande fall ska även betydande 
åtgärder som genomförts med anledning av driftstörningar, avbrott, 
olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året 
redovisas om händelsen medfört eller hade kunnat medföra 
olägenhet för miljön eller människors hälsa.  
 
 

att detta beslut träder ikraft 3 månader efter att ombyggnationen är 
färdigställd och anläggningen är driftsatt, slutbesiktigad samt övertagen och 
godkänd av Nyköping Vatten,  
 
att när detta beslut träder ikraft så upphävs de råd som meddelats av Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden i beslut nr 764, daterat 1990-11-23, samt 
 
att för den tid som gått åt för handläggning av anmälan ta ut avgift för 16 
tillsynstimmar á 900 kronor. Faktura kommer att sändas separat. 
 

Bilaga § 16 Skriftlig reservation 

 
 
Beslut till: 
Tekniska divisionen, Nyköping Vatten, Nyköpings kommun, 611 83 
NYKÖPING 
 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 17 Dnr MN16/18 
 
 
Remissyttrande över motion om införande av Rättviksmodellen 
 

 
Allianspartierna i Nyköping har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige  
om att kommunen ska införa den så kallade Rättviksmodellen. Miljönämnden 
har fått motionen på remiss och ska lämna ett yttrande över motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Rättviksmodellen 

Rättviks kommun har infört en modell; framförallt för sin livsmedelskontroll, 
som dels bygger på en fast årlig administrativ avgift baserad på 
myndighetens fasta kostnader i förhållande till antalet 
livsmedelsanläggningar. Sedan har man en rörlig avgift som debiteras först 
efter utförd kontroll och bygger på den rörliga lönekostnaden förknippad med 
alla de moment som innefattas i själva kontrollen. Den debiteras efter att en 
kontroll utförts.  

Den andra delen består i att tillsynen baseras på god kommunikation och 
dialog. 

Om den offentliga kontrollen i Sverige 

Hur den offentliga kontrollen ska finansieras framgår av lagstiftning. 
Bestämmelserna säger att kommunerna är skyldiga att finansiera kontrollen 
med avgifter, inte skatt. För den ordinarie kontrollen ska avgiften tas ut i 
förväg varje år. För extrakontroll ska avgiften tas ut i efterhand efter särskilt 
beslut. Kommunfullmäktige ska besluta om taxa. 

Kontrollen i Nyköpings kommun 

Kontrollintervall för olika anläggningar/verksamheter fastställs i 
Miljönämndens kontrollplan.  

Miljönämnden har under en längre tid arbetat för en förbättrad service  
och information till verksamhetsutövare. Externt och internt framarbetat 
informationsmaterial finns för att kunna ge så bra vägledning som möjligt. 
Materialet finns på flera språk.  
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MN § 17 Dnr MN16/18 
 

Produktionen har ett serviceuppdrag, vilket innebär att produktionen tillsatt 
resurser för att finnas tillgängliga på telefon och mail för att svara på frågor 
och tillhandahålla information. Även vid kontrollerna får verksamhetsutövarna 
olika typer av informationsmaterial om det finns något som är lämpligt. 

Produktionen genomför olika informationsinsatser riktade mot 
verksamhetsutövare med syfte att informera om ny eller kommande 
lagstiftning, generella resultat av kontrollerna och metoder för kommande 
kontroller.  

Pågående översyn av avgiftssystemet 

I november 2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera 
Livsmedelsverkets och kommunernas avgiftsfinansiering av den offentliga 
livsmedelskontrollen. Resultatet publicerades i juni 2015. Statskontoret 
föreslår i sin utvärdering ett antal ändringar i avgiftssystemet. 
Livsmedelsverket kommer under 2017 att genomföra en avgiftsutredning  
där olika modeller för avgiftsuttag inom livsmedelskontrollen kommer att 
beröras.  

 

Inlägg i ärendet görs av Thomas Böhlmark (M) och Sofia Amloh (S),  

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 Anderssons (M) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

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

 
Miljönämnden beslutar 

att som remissvar anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2017-03-24 
 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige 
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MN § 18 Dnr MN17/2 
 
 
Månadsrapport 
 
En ekonomisk månadsrapport till och med februari har tagits fram.  
 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
Miljöchef Per Berggren och tf Livsmedelschef Eva Johansson svarar på 
frågor.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med februari 2017 
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MN § 19 Dnr MN17/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 Länsstyrelsen i 

Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av Miljönämndens 
förbud om att släppa ut 
avloppsvatten på XYZ. 

2016-412 

    
2 Gunnel 

Johansson 
Överklagan av delegationsbeslut 
DB1156 om att avsluta klagomål 
ang ändhållplats för bussar på Arnö. 

2016-1553 

    
3 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagande 
avseende miljösanktionsavgift på 
XYZ. 

2015-1224 

    
4 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken Mark- och 
miljödomstolen ändrar 
Länsstyrelsens beslut och därmed 
fastställer Miljönämndens beslut 
angående beslut om att leda 
avloppsvatten till sluten tank m.m. 
avseende fastigheten XYZ. 

2015-1224 

    
5 Nacka tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 
 

Slutligt beslut i vilket Mark- och 
miljödomstolen avvisar 
överklagandet av Länsstyrelsens 
beslut 2016-08-29 om föreläggande 
om uppstädning på XYZ då detta 
inkommit för sent. 

2013-1770 
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6 Nacka tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 
 

Slutligt beslut i vilket Mark- och 
miljödomstolen avvisar 
överklagandet av Länsstyrelsens 
beslut 2016-10-06 om tillsynsavgift 
på XYZ då detta inkommit för sent. 

2013-1770 

    
7 Sveriges 

kommuner- och 
landsting (SKL) 

Cirkulär 17:10 från SKL om 
förändrad miljöprövningsförordning 
och konsekvenser för taxan inom 
miljöbalkens område. 

MN17/1:6 

    
8 Lars Karlsson Överklagan av Miljönämndens 

beslut om återvinningsanläggning 
på HÖGVALLA 1:1. 

2016-2744 

    
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 20 Dnr MN17/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2013-09-23  
§ 83, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

2017-01-01 – 2017-03-21 År 2014-
2016: 2440, 
2446, 2447, 
2448, 2450.  
År 2017: 
1000-1177, ej 
denna gång 
1166, 1160. 

  
 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Jonas Augustsson (MP), 
Håkan Ödling (S) och Eva-Kerstin Lundborg (MP). 
 
Miljöchef Per Berggren svarar på fråga.  
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 20 delegationslistor 


