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 Utdragsbestyrkande 
  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 4 september kl. 13.30 – 13.50 
  
  
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 informations- och beslutsärende samt Inga-Lill 

Claesson nämndregistrator.  
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Therese Larsson  
Paragrafer 30-35 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
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ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2017-09-04 Sista dag för överklagande 2017-09-25 
    
Anslag uppsatt den 2017-09-04 Datum för anslags nedtagande                  2017-09-26 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Therese Larsson 
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MN § 30 Dnr 2017-1986 
 
Löpande vitesföreläggande, på fastigheten X 
 
Efter en ordinarie kontroll av X framkom avvikelser mot lagstiftningens krav 
gällande kylförvaring av livsmedel samt rutin för kontroll av livsmedels 
förvaringstemperaturer. En kommunicering inför ett föreläggande skrevs och 
en kontroll utfördes 1,5 vecka senare i och med en misstänkt matförgiftning. 
Avvikelsen gällande temperaur och övervakning kvarstod varpå ett 
föreläggande att åtgärda avvikelserna skrevs. Inspektörerna tog emot 
information om hur företagaren åtgärdat avvikelserna. Vid uppföljande 
kontroll hade inte de åtgärder som angavs utförts och bristerna kvarstod. 
Miljönämnden bedömer att mer ingripande åtgärder krävs för att förmå 
verksamheten att följa lagstiftningens krav. 
 
Lagstöd 
EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 
om djurhälsa och djurskydd, 54 §. 
 
Livsmedelslagen, SFS 2006:804, 11, 22, 23 och 33 §§. 
 
EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien, punkt 5, kapitel IX, bilaga II. 
 
EG-förordning 178/2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, punkt 1, artikel 17. 
 
Lag om viten, SFS 1985:206, 3§.  
 
Motivering 
Företaget visar återkommande brister med att förvara livsmedel i lämplig 
temperatur samt införa en ändamålsenlig rutin för temperaturkontroll av 
kylförvarade livsmedel. Exempelvis förvarades 60 grams hamburgarna i 
temperaturer högre än 8 grader under en okänd lång period. Om livsmedel 
förvaras i förhöjd temperatur under en längre tid finns det risk att 
sjukdomsframkallande bakterier kan tillväxa och orsaka matförgiftning. Råa 
köttprodukter bör förvaras i högst +4°C. Livsmedel förvarades i för hög 
temperatur under stor del av dagen och personal har inte upptäckt detta. 
Övervakning av temperaturen i kylen har varit eftersatt och därmed inte 
ändamålsenlig.  
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MN § 30 Dnr 2017-1986 
 
 
Enligt lagstiftningens krav får inte livsmedel i vilka patogena mikroorganismer 
kan förökas eller gifter kan bildas förvaras vid temperaturer som kan medföra 
att hälsofara uppstår. Kylkedjan får inte brytas. Dessutom ska företag som 
har ansvar inom livsmedelskedjan se till att livsmedel uppfyller de krav i 
livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska 
kontrollera att dessa krav uppfylls.  
 
Tidigare har företaget haft föreläggande med löpande vite gällande 
förvaringstemperatur, upprättande av instruktioner och instruktioner till 
personal. Se beslut 2015-05-15, DB 483. Beslutet omfattar ett löpande vite 
på 30 000 kr respektive punkt.  
 
Eftersom bristerna är så allvarliga att livsmedelshanteringen inte är säker 
bedömer Miljönämnden att riskerna för konsumenterna är så stora att 
beslutet ska gälla omedelbart. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-24 
 
På ordförandes förslag godkänner nämnden att lägga till en att-sats lydande: 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Miljönämnden beslutar  
 
att förelägga X på fastigheten X med löpande vite enligt följande: 
 
att se till att livsmedel som kräver kylförvaring förvaras i lämplig temperatur 
och förena det med ett löpande vite på 50 000 kr,  
 
att upprätta ändamålsenlig rutin för temperaturkontroll av kylförvarade 
livsmedel och förena det med ett löpande vite om 30 000 kr,  
 
att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
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MN § 30 Dnr 2017-1986 
 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto  
 
Beslut till: 
X  
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MN § 31 Dnr 2014-000418 
 
 
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått tillräcklig efterföljande rening från fastigheten X 
 
Enligt miljöenhetens bedömning kan utsläppen från fastigheten X medföra 
risk för olägenhet för människors hälsa på grund av smittspridningsrisk och 
olägenhet för miljön på grund av näringsämnesutsläpp. Detta eftersom 
tillräcklig efterföljande rening saknas. Beslut om förbud förenat med vite att 
släppa ut avloppsvatten som inte genomgått tillräcklig efterföljande rening 
från fastigheten X togs 2014-11-26, DB nr 1318. Förbudet började gälla 
2016-12-01. Vid tillsyn konstaterades att förbudet inte följs och vitet dömdes 
ut 2017-04-24. Eftersom det fortfarande inte inkommit någon 
tillståndsansökan eller anmälan om ändring till Miljönämnden antas att 
avloppsanläggningen ännu inte åtgärdats. Därför föreslås att ett nytt förbud 
om att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått tillräcklig efterföljande 
rening från X ska träda i kraft från och med 2017-12-01. Då tidigare förbud 
inte följts så föreslås beslutet denna gång förenas med ett vite om 150 000 kr 
som kan dömas ut om förbudet överträds.  
 
Lagstöd 
Enligt 1 kapitlet 1 § miljöbalken (1998:808) ska miljöbalken tillämpas så att 
människors hälsa eller miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 
 
I 2 kapitlet miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller alla 
som avser göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. I 3 § 
finns försiktighetsprincipen som innebär att alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som krävs för 
att åtgärden inte ska medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller 
tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar 
eller andra inrättningar utföras.  
 
Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med 
vite. 
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MN § 31 Dnr 2014-000418 
 
 
 
I 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
anges att det fordras tillstånd för inrättande av avloppsanläggningar till vilka 
vattentoaletter ska anslutas. För övriga avloppsinrättningar fordras anmälan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-23 
 
På ordförandes förslag godkänner nämnden att lägga till en att-sats lydande: 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Martina Hallström (C) yrkar på en ändring av attsats 2 på så vis att förbudet 
gäller från och med 2018-05-01. Birgitha Andersson (M) ansluter sig till 
Martina Hallströms (C) yrkande.  
 
Thomas Böhlmark (M) lämnar ett särskilt yttrande.  
 
Ordföranden ställer, efter nämndens godkännande, proposition på attsats 2 i 
det framskrivna förslaget mot Martina Hallströms (C) ändringsyrkande av 
attsats 2 och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förbjuda XX med personnummer XXXXXX-XXXX att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått tillräcklig efterföljande rening från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten X 
 
att förbudet gäller från och med 2017-12-01, 
 
att förena förbudet med vite om 150 000 kronor, som kan dömas ut om det 
överträds, samt 
 
att sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Martina Hallström (C) och Birgitta Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet.  
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MN § 31 Dnr 2014-000418 
 
 
Bilagor MN § 31 Skriftlig reservation och särskilt yttrande.  
 
 
Bilaga:  
Hur man överklagar, se bilaga A 
 
 
Beslut till: 
XX (med mottagningsbevis) 
Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 
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MN § 32 Dnr MN17/6 
 
 
Budgetunderlag 2018 samt flerårsplan 2019-2020 för Miljönämnden 
 
 
Nämndens styrgrupp och nämndansvarig tjänsteman har i samråd med 
Samhällsbyggnad tagit fram förslag till budget 2018. Förslaget innehåller 
även plan för 2019-2020. Budgetförslaget är utarbetat enligt de anvisningar 
som beslutades av Kommunstyrelsen 2017-04-06. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar avslag till framskrivet 
förslag till förmån för respektive partis kommande budgetförslag.  
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar frågor.  
 
Ordförande ställer, efter nämndens godkännande, proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallström (C) med fleras avslagsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna budgetunderlaget 2018 och flerårsplan 2019-2020 för 
Miljönämndens verksamhet, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-
08-16 
 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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MN § 33 Dnr MN17/2 
 
 
Månadsrapport  
 
En ekonomisk månadsrapport till och med juni har tagits fram.  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S).  
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, besvarar frågor.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med juni 2017. 
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MN § 34 Dnr MN17/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Kommunfullmäktige Beslut att fastställa reviderat 

reglemente för Miljönämnden. 
 

MN17/13 

2 Nävekvarns 
vägförening 

Överklagande av delegationsbeslut 
1539 om föreläggande att redovisa 
föroreningsinnehåll i avfallsmassor. 
 

SHB 2017-
1552 

3 Ulrik Helgstrand Överklagande av delegationsbeslut 
1450, gällande föreläggande om 
försiktighetsmått, C-verksamhet 
flispanna på Rösäng 3:1.  
 

SHB 2017-
1626 

4 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut att Miljönämndens beslut 
2017-03-09 gällande miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten 
Högvalla 1:1 tills vidare inte ska 
gälla. 
 

SHB 2016-
2744 

5 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut 2017-06-13 att avvisa 
överklaganden av Miljönämndens 
beslut 2017-03-09 gällande 
miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Högvalla 1:1. 
 

SHB 2016-
2744 

6 Nacka tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr M 3995-17. Mark- och 
miljödomstolen avvisar XX 
överklagan samt avslår Husby-
Oppunda Sockenförenings 
överklagan av Länsstyrelsens 
beslut 2017-06-13 att avvisa 
överklaganden av Miljönämndens 
beslut 2017-03-09 gällande 
miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Högvalla 1:1.  
 

SHB 2016-
2744 

7 XX Bestridande av faktura från 
Nyköpings kommun gällande 
besiktning av avlopp.  
 

SHB 2017-
509 

8 Kommunstyrelsen Yttrande till Bergsstaten gällande 
ansökan om undersökningstillstånd 
enligt minerallagen, Tunaberg nr 
202.  
 

MN17/12 
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MN § 34 Dnr MN17/1 
 
9 Shafik Malki Överklagan av delegationsbeslut 

1430 om provtagningsplan 
Tystberga bensinstation. 
 

2017-663 

10 Nacka tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr M 2591-17. Mark- och 
miljödomstolen avslår 
överklagande av Länsstyrelsens 
beslut 2017-04-03 att avslå 
överklagandet av Miljönämndens 
beslut om avgift för tillsyn enligt 
MB; Kila Apaltorp 1:1 m.fl.  
 

2016-1884 

11 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 
 

Beslut att bifalla överklagandet och 
upphäva Miljönämndens beslut 
2017-03-13 att förelägga Kjell 
Johansson att kontrollera 
vattenkvaliteten på fastigheten Kila-
Apaltorp 1:1.  
 

SHB 2016-
1884 

12 Diana Hedberg Överklagan av delegationsbeslut 
1428 om avslut av ärende gällande 
besprutning av åkermark kring 
Tystberga skola.  
 

2017-1607 

13 Kommunfullmäktige Beslut att anta program för 
uppföljning av och insyn i 
verksamhet som drivs av privat 
utförare. 
 

MN16/39 

14 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut att ändra det överklagade 
beslutet där Miljönämnden 2016-
10-13 förelagt Per Widén om 
försiktighetsmått för 
avloppsreningsverk på fastigheten 
Ärsta 1:2 på så sätt att 
försiktighetsmått 2 får ett nytt andra 
stycke.  
 

2016-1726 

15 NCC Industry AB Överklagande av Miljönämndens 
beslut 2017-04-07 om 
försiktighetsmått, utifrån anmälan 
om krossning, sortering och 
vidareförädling av berg, morän eller 
andra jordarter på fastigheterna 
Stenbro 1:8 och Helgona-Svansta 
1:2. 
  

2016-1912 
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16 Länsstyrelsen i 

Södermanlands län 
Överlämnande av överklagande av 
Länsstyrelsens beslut 2017-05-08 
till Mark- och miljödomstolen för 
prövning, angående förbud att 
släppa ut avloppsvatten.  
 

2014-565 

17 Nacka tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Slutgiltigt beslut i mål nr M 6814-
16. Mark- och miljödomstolen 
undanröjer Miljönämndens beslut 
2015-12-07 angående 
föreläggande om försiktighetsmått 
för SMK Nyköping gällande 
verksamhet på fastigheten Arnö 1:3 
och återförvisar ärendet till 
nämnden för fortsatt handläggning.  
 

2015-199 

18 Nacka tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr M 1179-17. Mark- och 
miljödomstolen förpliktar XX och 
XX att till staten betala vite om 
25 000 kr vardera, utifrån förbud att 
släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten XX.  
 

2014-522 

19 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut att avslå överklagande av 
Miljönämndens beslut 2017-04-11 
att avslå ansökan om befrielse från 
hämtning av hushållsavfall på 
fastigheten Hånö Säteri 1:4.  
 

2017-551 

20 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut att ändra det överklagade 
beslutet fattat av Miljönämnden 
2016-10-20 gällande att förbjuda 
XX att fr o m 2017-11-01 släppa ut 
avloppsvatten på fastigheten XX på 
så vis att tidpunkten för när 
förbudet ska börja gälla bestäms till 
2018-06-01.   
 

2014-565 

21 Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

Beslut att ändra det överklagade 
beslutet fattat av Miljönämnden 
2016-10-07 gällande att ta ut 
tillsynsavgift om 24 750 kr av 
Nyköpingsvägens Fastighets AB, 
på så vis att avgiften bestäms till 
22 950 kr.  
 

2016-743 
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MN § 34 Dnr MN17/1 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Birgitha 
Andersson (M).  
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar frågor.  
 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 35 Dnr MN17/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2016-06-13 § 28, 
har beslut fattats enligt förteckning:  
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

2017-03-22 – 2017-05-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2017-
1178-1299 
samt 2017-
1150, 1160 
och 1166. Ej 
2017-1203, 
1209, 1210, 
1278, 
1290,1295 
och 1296. 

 
Beslut om att utse Tomas Wieslander, kommunjurist, 
till nämndens personuppgiftsombud har fattats på 
delegation av nämndordförande 2017-04-03.  
 

 
MN17/4 

2017-05-04 – 2017-08-11 År 2017-
1300-1600. Ej 
2017-1568, 
1581 1592,  

  
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP).  
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar frågor.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 35 
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