
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  
 

  
Plats och tid Stadshuset, sal B, måndag 16 oktober, kl 13.30- 14.30 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Sofia Amloh (S), ordf 
Johannes Andersson (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 Tomas 

Wieslander kommunjurist, Peter Knutsson beställarchef, Karina Widén miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, Karolina Lindh livsmedelsinspektör, Maria Forsell miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  

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

Johanna Sterner 
Paragrafer 36, 39-46 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2017-10-16 Sista dag för överklagande 2017-11-13 
    
Anslag uppsatt den 2017-10-23 Datum för anslags nedtagande                          2017-11-14 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  
 

 
Plats och tid 

Stadshuset, sal B, måndag 16 oktober, kl 13.30- 14.30 

  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Sofia Amloh (S), ordf 
Johannes Andersson (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 Tomas 

Wieslander kommunjurist, Peter Knutsson beställarchef, Amal Shabibi 
livsmedelschef, Per Berggren miljöchef, Mats Appel nämndansvarig tjänsteman, 
Karina Widén miljö- och hälsoskyddsinspektör, Karolina Lindh livsmedelsinspektör, 
Maria Forsell miljö- och hälsoskyddsinspektör  

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

Johanna Sterner 
Omedelbar justering 
paragrafer 37-38- 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 

Omedelbar justering §§ 37-38 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2017-10-16 Sista dag för överklagande 2017-11-06  
    
Anslag uppsatt den 2017-10-16 Datum för anslags nedtagande 2017-11-07 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

 
MN § 36  Dnr MN17/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Revidering av reglemente för Miljönämnden Mats Appel 
   
   
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 37 Dnr 2014-000396 
 
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått längre gående rening än slamavskiljning 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 
längre gående rening än slamavskiljning saknas. Beslut om förbud förenat 
med vite att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått tillräcklig 
efterföljande rening från fastigheten X togs 2014-10-06, DB nr 1014. 
Förbudet började gälla 2016-11-01. Vid tillsyn konstaterades att förbudet inte 
följs och vitet dömdes ut 2017-08-24. 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 längre gående rening än 
slamavskiljning från X ska träda i kraft från och med 2018-05-31. Då tidigare 
förbud inte följts föreslås beslutet denna gång förenas med ett vite om 
75 000 kr per fastighetsägare som kan dömas ut om förbudet överträds.  
 
Datumet för när förbudet föreslås gälla från har setts över utifrån de 
synpunkter som framkommit vid presidiemöte samt vid tidigare 
sammanträden i liknande ärenden. Sakkunniga bedömer att rimlig tid ges att 
åtgärda avloppsanläggningen om förbudet skulle träda i kraft 2018-04-01. Då 
ordföranden bedömer det av vikt att nämnden är enig i denna fråga föreslås 
att förbudet ska gälla från och med 2018-05-31.   
 
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. 
 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 37 Dnr 2014-000396 
 
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. 
 
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. 
 
Motivering 
Eftersom det fortfarande inte inkommit någon tillståndsansökan eller 
anmälan om ändring till Miljönämnden antas att avloppsanläggningen ännu 
inte åtgärdats. Enligt Miljöenhetens bedömning kan utsläppen från 
fastigheten medföra risk för olägenhet för människors hälsa på grund av 
smittspridningsrisk och olägenhet för miljön på grund av 
näringsämnesutsläpp.  
 
På ovanstående grund föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning 
från X ska träda i kraft från och med 2018-05-31. Då tidigare förbud inte följts 
föreslås beslutet denna gång förenas med ett vite om 75 000 kr per 
fastighetsägare som kan dömas ut om förbudet överträds.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30. 
 
En ny version av förslaget till beslut har distribuerats vid gruppmöte inför 
sammanträdet.  
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar att attsats 2 gällande 
när förbudet ska börja gälla ändras till 2018-10-16.  
 
Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 37 Dnr 2014-000396 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förbjuda Y samt Z att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre 
gående rening än slamavskiljning från befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten X 
 
att förbudet gäller från och med 2018-05-31, 
 
att förena förbudet med vite om 75 000 kronor per fastighetsägare som kan 
dömas ut om det överträds,  
 
att sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret,  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Bilaga: 
Hur man överklagar, se bilaga A 
 
 
Beslut till: 
Y (med mottagningsbevis) 
Z (med mottagningsbevis) 
Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 38 Dnr 2014-000522 
 
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått längre gående rening än slamavskiljning 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 
längre gående rening än slamavskiljning saknas. Beslut om förbud förenat 
med vite att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående 
rening än slamavskiljning från fastigheten X togs 2014-11-26, DB nr 1345. 
Förbudet började gälla 2016-12-01. Vid tillsyn konstaterades att förbudet inte 
följs och vitet dömdes ut 2017-06-01. En tillståndsansökan som är under 
handläggning har inkommit till Miljönämnden. Då beslut ännu inte tagits i 
tillståndsärendet antas att avloppsanläggningen ännu inte är åtgärdad. 
Därför föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått längre gående rening än slamavskiljning från fastigheten X ska 
träda i kraft från och med 2018-05-31. Då tidigare förbud inte följts föreslås 
beslutet denna gång förenas med ett vite om 75 000 kr per fastighetsägare 
som kan dömas ut om förbudet överträds. 
 
Datumet för när förbudet föreslås gälla från har setts över utifrån de 
synpunkter som framkommit vid presidiemöte samt vid tidigare 
sammanträden i liknande ärenden. Sakkunniga bedömer att rimlig tid ges att 
åtgärda avloppsanläggningen om förbudet skulle träda i kraft 2018-04-01. Då 
ordföranden bedömer det av vikt att nämnden är enig i denna fråga föreslås 
att förbudet ska gälla från och med 2018-05-31.   
 
 
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. 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 38 Dnr 2014-000522 
 
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. 
 
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. 
 
Motivering 
En tillståndsansökan som är under handläggning har inkommit till 
Miljönämnden. Då beslut ännu inte tagits i tillståndsärendet antas att 
avloppsanläggningen ännu inte är åtgärdad. Enligt miljöenhetens bedömning 
kan utsläppen från fastigheten medföra risk för olägenhet för människors 
hälsa på grund av smittspridningsrisk och olägenhet för miljön på grund av 
näringsämnesutsläpp.  
 
På ovanstående grund föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning 
från X ska träda i kraft från och med 2018-05-31. Då tidigare förbud inte följts 
föreslås beslutet denna gång förenas med ett vite om 75 000 kr per 
fastighetsägare som kan dömas ut om förbudet överträds.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28 
 
En ny version av förslaget till beslut distribueras vid gruppmötet inför 
sammanträdet.  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar att attsats 2 gällande 
när förbudet ska börja gälla ändras till 2018-10-16.  
 
Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 38  Dnr 2014-000522 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förbjuda Y och Z att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre 
gående rening än slamavskiljning från befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten X,  
 
att förbudet gäller från och med 2018-05-31, 
 
att förena förbudet med vite om 75 000 kronor per fastighetsägare, som kan 
dömas ut om det överträds,  
 
att sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret,  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 
Bilaga: 
Hur man överklagar, se bilaga A 
 
Beslut till:  
Y (med mottagningsbevis) 
Z (med mottagningsbevis) 
Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 
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MN § 39 Dnr 2012-002580 
 
Ansökan om utdömande av vite i ärende gällande föreläggande att följa 
framtagen tidplan för åtgärd i form av att transportera bort fordon från 
fastigheten X 
 
Den 17 februari 2017 förelades fastighetsägaren av Miljönämnden att senast 
den 1 september 2017 transportera bort 50 fordon från fastigheten. Enligt 
samma beslut skulle densamme senast den 15 september 2017 till nämnden 
skriftligen redovisa vilka fordon som transporterats bort. Föreläggandet 
förenades med vite. Beslutet har vunnit laga kraft. Någon skriftlig redovisning 
har inte lämnats till nämnden före den 16 september 2017. 
 
Lagstöd 
Enligt 21 kap 1 § punkt 8 Miljöbalken (1998:808) prövar Mark- och 
miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite enligt ett 
föreläggande som har förenats med vite med stöd av balken, efter särkskild 
ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet med 
tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten. 
 
Motivering 
Med anledning av att fastighetsägaren under telefonsamtal den 22 
september uppger att 50 bilar ännu inte transporterats bort från fastigheten 
och då en skriftlig redovisning inte lämnats nämnden före den 16 september 
2017 bedömer Miljönämnden att föreläggandet ej uppfyllts i den första 
punkten och ansöker därför om utdömande av det förelagda vitet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Jonas 
Augustsson (MP)  
 
Frida Halling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, och Per Berggren, miljöchef, 
besvarar frågor.   
 
På ordförandes förslag enas nämnden om att återvisa ärendet för ytterligare 
beredning. 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att återvisa ärendet för ytterligare beredning 
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MN § 40 Dnr MN17/20 
 
Revidering av avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde  
i kraft den 1 juli 2017. De som säljer e-cigaretter måste bland annat anmäla 
detta till kommunen. Miljönämnden har utsetts till ansvarig nämnd för 
frågorna kopplade till den nya lagstiftningen. I och med detta behöver 
avgifter för tillsyn av e-cigaretter införas. Taxedokumentet ”Avgifter för tillsyn 
och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel” behöver därför 
revideras och kompletteras med behövlig lagtexthänvisning och ny taxa för 
e-cigaretter.  
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Jonas Augustsson (MP), Eva-
Kerstin Lundborg (MP) och Johannes Andersson (V). 
 
Livsmedelschef Amal Shabibi och nämndansvarig tjänsteman Mats Appel 
besvarar nämndens frågor. 
 
Martina Hallström (C) begär ajournering och sammanträdet ajourneras kl 
14.00-14.08. 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) yrkar på ändring av taxan 
på så vis att grundavgiften 900 kr för tillsyn av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare bibehålls men att avgiften för denna tillsyn när den 
genomförs i kombination med tillsyn av ytterligare produkt ändras till ett 
tillägg på max 450 kr. 
 
Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 
förslag mot Martina Hallström (C) och Birgitha Anderssons (M) 
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förslå kommunfullmäktige att anta det reviderade dokumentet  
 Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria  
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, enligt bilaga 
till tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxorna och att de skall gälla  
från och med 2017-12-01. 
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MN § 40 Dnr MN17/20 
 
Martina Hallström (C) och Birgitha Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 
 
Bilaga MN § 40 skriftlig reservation 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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MN § 41 Dnr MN17/17 
 
Delårsrapport 2017-08-31 för Miljönämnden  
 
Beställarkontoret har utarbetat förslag till delårsrapport 2017-08-31 för 
Miljönämnden. Förslaget inarbetas i delårsrapporten för hela kommunen.  
 
Delårsrapporten redovisar viktiga händelser i verksamheten, avstämning mot 
budgetens mål, nyckeltal, volymer och det ekonomiska utfallet.  
 
Verksamheterna redovisar en negativ budgetavvikelse på cirka 600 tkr för 
perioden. Prognosen för helår pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 
1,6 mnkr.  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna Delårsrapport 2017-08-31 Miljönämnden, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2017-09-13 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsen 
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MN § 42  Dnr MN16/29 
 
Uppföljning 2 av Internkontroll 2017 för Miljönämnden  
 
Antagen internkontrollplan för Miljönämnden 2017 pekar ut två 
kontrollområden som nämndens internkontroll ska fokusera på.  
De två områdena är:  

• Uppföljning av beslutade tillsyns- och kontrollplaner.  
• Uppföljning av kompetens generellt och extra koll på 

kompetensområdet animaliska biprodukter samt Ostlänken. 
 
Beställarkontoret har i bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-21 
sammanfattat utförd uppföljning/kontroll mot gällande plan. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna genomförd uppföljning av internkontroll 2017 för Miljönämnden, 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21.  
 
Beslut till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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MN § 43 Dnr MN16/23 
 
Uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen för 2017 mellan 
Miljönämnden och Samhällsbyggnad 
 
Miljönämndens internöverenskommelse med Samhällsbyggnad för 2017  
ska följas upp tre gånger under året. Den 13 september genomfördes den 
andra uppföljningen. Vid mötet deltog nämndansvarig tjänsteman, 
divisionschefen samt produktionens enhetschefer. Vid mötet diskuterades 
framförallt de händelser och eventuella avvikelser som har påverkat eller  
kan komma att påverka nämndens beställning av de olika verksamheterna. 
Resultatet av uppföljningen redovisas i dokumentet ”Uppföljning nr 2 av 
internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2017”, bilaga  
till tjänsteskrivelsen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen för 2017  
mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad, enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2017-09-15.  
 
Beslut till 
Samhällsbyggnad 
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MN § 44 Dnr MN17/22 
 
Sammanträdesdagar för Miljönämnden 2018 
 
Kommunledningskansliet har lagt fram förslag på sammanträden för samtliga 
nämnder. För Miljönämnden föreslås sammanträdesdagar för år 2018, enligt 
nedan. Nämndens ärendeberedning sker normalt på onsdagar cirka två 
veckor innan sammanträdet. 
 
5 februari 
16 april 
4 juni 
10 september 
22 oktober 
10 december 
 
Samtliga av nämndens sammanträden sker i Stadshusets B-sal kl.13.30,  
om inte annat anges på kallelsen. Gruppmöten från kl. 12.30. 
 
Birgitha Andersson (M) gör inlägg i ärendet. 
 
Rättelser görs gällande de två sista sammanträdesdagarna för 2018. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att med ovan ändring fastställa miljönämndens sammanträdesdagar för år 
2018. 
 
Beslut till: 
Ledningssekreterare 
Samhällsbyggnad 
Maria Hamnevik 
Webbredaktör kansli 
Kommunikation 
Information 
Vaktmästeriet 
 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 45 Dnr MN17/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i ärende 505-1083-2017. 
Länsstyrelsen ändrar det 
överklagade beslutet från 
Miljönämnden 2017-01-10 gällande 
förbud att släppa ut avloppsvatten 
på fastigheten Svärta Gård 2:26, 
endast på så sätt att tidpunkten för 
när förbudet ska börja gälla 
bestäms till den 1 september 2018. 
 

2014-570 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i ärende 505-4466-2017. 
Länsstyrelsen avvisar 
överklagandet av Miljönämndens 
underrättelse om förslag till beslut 
gällande fastigheten Tista 3:1om 
bland annat att ta ut en 
tillsynsavgift för tillsyn av 
avloppsanordning. 
 

2017-509 

3 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i ärende 505-3988-2017 om 
att avslå överklagandet av 
Miljönämndens beslut 2017-06-13 
att avsluta ärende avseende 
anmälan om spridning av 
växtskyddsmedel vid Sulsta 3:6. 
 

2017-1607 

4 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr. M 1627-17. Mark- 
och miljödomstolen avslår 
Miljönämndens ansökan om 
utdömande av vite gentemot 
Nyköpings kommun gällande 
förbud mot att släppa ut sanitärt 
avloppsvatten på fastigheten X 
  

2014-506 

5 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr. M 3202-17. Mark- 
och miljödomstolen avslår X 
överklagande av Länsstyrelsens 
beslut gällande Miljönämndens 
beslut 2016-10-20 om förbud mot 
att släppa ut avloppsvatten från 
fastigheten X. 
 

2014-565 
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6 

 
Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

 
Dom i mål nr. M 1205-17. Mark- 
och miljödomstolen förpliktigar X att 
till staten betala vite om 25 000 kr 
vardera för överträdelse mot 
vitesförbudet gällande utsläpp av 
avloppsvatten på fastigheten X 
 

 
2014-396 

7 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i mål nr. M 3232-17. Mark- 
och miljödomstolen förpliktigar X att 
till staten betala vite om 20 000 kr 
för att ej ha följt Miljönämndens 
beslut om att ta bort och skrota en 
båt inom fastigheten X. 
 

2016-896 

8 Nyköpings 
kommun, 
Kommunfullmäktige 

Svar på motion om att ta fram 
regelverk på miniminivå för fri- och 
lekytor på kommunala skolor. 
 

2017-2328 

9 X Överklagan av DB 1623 avseende 
förbud att sälja hönsägg utan 
producentkod i enlighet med 
gällande handelsnormer. 

2017-1828 

 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
Livsmedelschef Amal Shabibi besvarar frågor. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2017-10-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 46 Dnr MN17/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2016-06-13  
§ 28, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

 
Löpnr DB 

  
2017-08-14 – 2017-09-20 År 2017- 

1701, 1702, 
1711, 1568, 
1581 samt 
1601-1699. Ej 
1673, 1645. 

 
 
Inlägg i ärendet görs av Thomas Böhlmark (M), Håkan Ödling (S), Jonas 
Augustsson (MP), Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
Livsmedelschef Amal Shabibi och miljöchef Per Berggren besvarar frågor.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bil MN § 46 
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