
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2018-02-05 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  
 

  
Plats och tid Stadshuset, sal B, måndag 5 februari 2018 kl 13.30- 15.00  
  
  
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 Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, Per Berggren miljöchef, Anna Selander tf 

miljö- och samhällsbyggnadschef, Amal Shabibi livsmedelschef, Helene Holmqvist 
livsmedelsinspektör. 

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

Johanna Sterner 
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 2018-02-05 Sista dag för överklagande 2018-02-26 
    
Anslag uppsatt den 2018-02-05 Datum för anslags nedtagande                           2018-02-27 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MN § 1 Dnr MN18/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Återkommande problematik, restauranger Amal Shabibi 

 
2 Avrapportering kontrollköp 2017 Helene 

Holmqvist 
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MN § 2 Dnr 2016-1523 
 
Föreläggande förenat med vite om undersökning och borttagande av 
massor på fastigheten X  
 
Miljönämnden beslutade den 1 juli 2016 att förbjuda X att lägga upp 
avfallsmassor på fastigheten X samt att förelägga densamme att redovisa 
befintliga avfallsmassors ursprung och innehåll av föroreningar samt vart 
massorna som lagts upp i täktområdet avsågs flyttas, senast den 16 augusti 
2016. X förelades också att flytta massorna som lagts upp i täktområdet till 
en godkänd plats senast den 16 november 2016. Beslutet överklagades. 
 
Länsstyrelsen och därefter Mark- och miljödomstolen ändrade beslutet så att 
datumen för när åtgärderna skulle vidtas bestämdes till 20 september 2017 
resp. 20 januari 2018. 
 
Miljönämnden har inte fått in några uppgifter om massorna av X. 
Miljöenheten har vid besök den 17 oktober 2017 konstaterat att delar av 
massorna fortfarande är kvar i täkten. 
 
Eftersom området där massorna ligger består av genomsläpplig mark där 
eventuella föroreningar snabbt kan nå grundvattnet är upplagsplatsen 
olämplig för avfallsmassor. Miljönämnden bedömer därför att ett nytt 
föreläggande bör riktas mot X med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ 
miljöbalken. Föreläggandet bör förenas med ett vite om 40 000 kr med stöd 
av 26 kap. 14 § miljöbalken. 
 
Lagstöd 
Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§ 
miljöbalken.  
 
9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden 
och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.  
 
14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.  
 
21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de 
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också 
för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet.  
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MN § 2 Dnr 2016-1523 
 
22 § Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars 
är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen. 
 
Motivering 
Schaktmassor som någon vill göra sig av med räknas som avfall (enligt klass 
17 i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927). Mellanlager och deponering 
av avfall kräver anmälan till Miljönämnden eller tillstånd enligt miljöbalken 
från Miljöprövningsdelegationen. Användning av avfall i anläggningsändamål 
kräver anmälan till Miljönämnden om inte föroreningsrisken från avfallet är 
mindre än ringa – vilket innebär att massorna ska vara i princip helt rena från 
föroreningar. 
 
Något tillstånd eller godkännande för mottagande av massor i täkten finns 
inte. Det finns inte heller något godkännande för mottagande av massor på 
de två andra upplagsytorna. 
 
Täkten ligger inom en isälvsavlagring där marken är genomsläpplig. Detta 
gör att det är stor risk för att föroreningar når grundvattnet. Miljönämnden 
bedömer därför att området inte är lämpligt för vare sig mellanlagring eller 
deponering av massor som kan vara förorenade. Upplagsplatsen norr om 
täkten är i kommunens eget kartsystem markerat som riksintresse för 
naturvård. Platsen öster om täkten är inte markerad som skyddsvärd, 
däremot finns det kärrmark nordväst om upplagsytan. 
 
Miljönämnden bedömer att massornas ursprung och föroreningsinnehåll 
behöver utredas och redovisas för att med utgångspunkt i det underlaget 
kunna bestämma hur massorna ska tas omhand. Platsen dit massorna 
flyttas ska vara godkänd för ändamålet.  
 
Sista datumen för åtgärderna i Mark- och miljödomstolens dom har 
passerats utan att uppgifter redovisats till nämnden och delar av massorna 
ligger kvar i täkten.  
 
Miljönämnden beslutar mot bakgrund av ovanstående om ett nytt 
föreläggande som ska förenas med vite.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-19. 
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MN § 2 Dnr 2016-1523 
 
På ordförandes förslag godkänner nämnden att lägga till en att-sats lydande: 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M). 
 
Per Berggren, miljöchef, föredrar ärendet inför nämnden. 
 
 
Miljönämnden beslutar  
 
att förelägga X, persnr: X: 
 
att senast den 19 april 2018 redovisa de befintliga avfallsmassornas 
ursprung, analysresultat vad gäller innehåll av föroreningar eller om massor 
inte provtas och analyseras, dokumentation om varför de inte provtagits och 
på vilken grund de betraktas som rena (t ex pga vilken markanvändning som 
förekommit på platsen där massorna kommer ifrån) för alla tre 
upplagsplatserna på fastigheten X,  
 
att senast den 19 april 2018 redovisa vart massorna som lagts upp i 
täktområdet avses att flyttas, 
 
att senast den 19 augusti 2018 flytta massorna som lagts upp i täktområdet 
till en plats som är godkänd för detta, 
 
att förena detta beslut om föreläggande med ett vite om 40 000 kr om 
beslutet inte verkställs inom utsatt tid, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Beslut med mottagningsbevis till: 
X 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
 
Kopia till: 
Akten 
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MN § 3 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. Nytt beslut om förbud med vite togs 2017-09-04, MN § 31, 
och det förbudet trädde ikraft 2017-12-01.  
 
En ansökan om anstånd gällande avloppsanläggning lämnades in till 
Miljönämnden 2017-11-27. I denna framkommer att fastighetsägaren inte 
kunnat åtgärda avloppsanläggningen på grund av en rad olyckliga 
omständigheter och att han önskar få förbudsdatumet framflyttat till tidigast 
den 1 maj 2018 för att ha en möjlighet att kunna få till stånd en ny 
avloppsanläggning. Miljönämnden har senare meddelat att 2018-06-01 är ett 
bättre datum om det blir en vinter och vår med riklig nederbörd. Därför 
föreslås att tidigare meddelat beslut med nr MN § 31 upphävs och att ett nytt 
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått tillräcklig 
efterföljande rening från X ska träda i kraft från och med 2018-06-01. 
Förbudet förenas med ett vite om 150 000 kr som kan dömas ut om förbudet 
överträds. 
 
Motivering 
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.  
 
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 
2018-06-01. 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.  
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MN § 3 Dnr 2014-000418 
 
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. 
 
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 2018-01-12.  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
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MN § 3 Dnr 2014-000418 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att upphäva tidigare meddelat beslut nr MN § 31 som är daterat 2017-09-04, 
 
att förbjuda X med personnummer X att släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått tillräcklig efterföljande rening från befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten X, 
 
att förbudet gäller från och med 2018-06-01, 
 
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. 
 
 
Bilaga: 
Hur man överklagar 
 
Beslut till: 
X (med mottagningsbevis) 
Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 
Akten 
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MN § 4 Dnr MN17/19 
 
Revidering av Delegationsordningen för Miljönämnden 
 
Miljönämndens delegationsordning behöver uppdateras bland annat för att 
det tillkommit nya lagar, lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, samt att titulatur har ändrats. Det har även på 
livsmedelsenhetens ansvarsområde införts löpande vite på delegation till 
livsmedelschefen. Nämndansvarig tjänsteman och produktionens 
enhetschefer har med anledning av ovanstående tagit fram förslag till ny 
delegationsordning. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Amal Shabibi livsmedelschef, och Per Berggren miljöchef besvarar fråga. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta delegationsordningen för Miljönämnden, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2018-01-10. 
 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnad 
Webredaktör kansli (digitalt) 
Systemansvarig Platina 
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MN § 5 Dnr mn16/29 
 
Uppföljning 3 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 en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat  
och stämt av utförd uppföljning/kontroll mot gällande plan. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Birgitha Andersson (M) och 
Sofia Amloh (S). 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna genomförd uppföljning/kontroll av Internkontroll 2017 för 
Miljönämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2018-01-11. 
 
 
Beslut till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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MN § 6 Dnr MN16/23 
 
Uppföljning nr 3 av internöverenskommelsen för 2017 mellan 
Miljönämnden och Samhällsbyggnad 
 
Miljönämndens internöverenskommelse med Samhällsbyggnad för 2017  
ska följas upp tre gånger under året. Den 15 december genomfördes den 
tredje uppföljningen. Vid mötet deltog ordförande, 1e vice ordförande, 
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 3 av internöverenskommelse 
Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2017”, bilaga  
till tjänsteskrivelsen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M), Martina Hallström (C) och 
Sofia Amloh (S). 
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, besvarar fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning nr 3 av internöverenskommelsen för 2017  
mellan Miljönämnden och Samhällsbyggnad från den 15 december 2017,  
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2018-01-23. 
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MN § 7 Dnr MN18/5 
 
Verksamhetsberättelse 2017 för Miljönämnden 
 
Beställarkontoret har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse 2017 för 
Miljönämndens verksamhet. 
 
Verksamhetsberättelserna beskriver större händelser under året, avstämning 
mot budgetens mål samt det ekonomiska utfallet.  
 
Miljönämnden gör ett bättre utfall än budgeterat. Det beror framför allt på att 
nämnden dels fått tillbaka produktionsmedel från Samhällsbyggnad då de 
haft vakanser inom personalen. Samt att kostnaderna för kurser och 
konferenser samt konsultarvoden blivit lägre än budgeterat. Uppfyllelsen av 
nämndens mål får anses som god. 
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, föredrar ärendet inför nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Eva-Kerstin Lundborg (MP), 
Birgitha Andersson (M), Sofia Amloh (S) och Jonas Augustsson (MP). 
 
Anna Selander, tf miljö- och samhällsbyggnadschef, besvarar fråga. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna Verksamhetsberättelse 2017 för Miljönämndens verksamhet, 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22. 
 
 
Beslut till: 
Webredaktör kansli (digitalt) 
Kommunstyrelsen 
Systemadministratör Maria Hamnevik (endast paragrafens beslutsdel) 
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MN § 8 Dnr MN18/1 
 
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen bifaller 
överklagandet och upphäver det 
överklagade beslutet fattat av 
Miljönämnden den 18 augusti 2017 
om förbud att saluföra hönsägg 
som saknar märkning med 
producentkod. 
 

2017-1828 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
försiktighetsmått 2,11,12 samt 20 
men i övrigt avslår bolagets 
yrkanden i överklagandet av 
Miljönämndens beslut om anmälan 
enligt miljöbalken gällande 
fastigheterna X. 
 

2016-1912 

3 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om förbud 
förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräcklig efterföljande rening på 
fastigheten X endast på så sätt att 
tidpunkten för när förbudet börjar 
gälla bestäms till den 1 december 
2019. 
 

2017-704 

4 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om förbud 
förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräcklig efterföljande rening på 
fastigheten X endast på så sätt att 
tidspunkten för när förbudet börjar 
gälla bestäms till den 1 december 
2019. 
 
 

2016-445 
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MN § 8 Dnr MN18/1 
 
5 Länsstyrelsen 

Södermanlands län 
Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om förbud 
förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräcklig efterföljande rening på 
fastigheten X endast på så sätt att 
tidpunkten för när förbudet börjar 
gälla bestäms till den 1 december 
2019. 
 

2017-495 

6 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om förbud 
förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
längre rening än slamavskiljning på 
fastigheten X endast på så sätt att 
tidpunkten för när förbudet börjar 
gälla bestäms till den 1 december 
2019. 
 

2017-355 

7 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om förbud 
förenat med vite att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
längre rening än slamavskiljning på 
fastigheten X endast på så sätt att 
tidpunkten för när förbudet börjar 
gälla bestäms till den 1 december 
2019. 
 

2017-638 

8 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Domslut i vilket Mark- och 
miljödomstolen förpliktigar Tekniska 
Divisionen i Nyköpings kommun att 
till staten betala 25 000 kronor i 
vite. 
 

2016-188 

9 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Domslut i vilket Mark- och 
miljödomstolen förpliktigar Tekniska 
Divisionen i Nyköpings kommun att 
till staten betala 10 000 kronor i 
vite. 
 

2016-192 

10 Svea Hovrätt. 
Mark- och 
miljööverdomstolen 

Protokoll från mål i vilket Mark- och 
miljödomstolen beslutar att inte ge 
prövningstillstånd i ärende gällande 
utdömande av vite. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står 
därför fast. 
 

2014-396 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2018-02-05 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 8 Dnr MN18/1 
 
11 Lars Lallerstedt Bestridande av faktura för 

inspektion av avloppssystem vid 
fastigheten Tista 2:9. 

2017-504 

    
 
 
Inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S), Martina Hallström (C) och Sofia 
Amloh (S). 
 
Per Berggren, miljöchef, och Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, 
besvarar nämndens frågor. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 9 Dnr MN18/4 
 
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2016-06-13  
§ 28, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

2017-11-22 – 2017-12-31 ECOs: 2017- 
2014 till 2178 
samt 1716, 
1752 och 
1941. Ej 
2051, 1645 
och 1911.  
 
 

2017-11-22 – 2017-12-31 OL2: 2017- 
0007-0008 

 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Håkan Ödling (S) och Birgitha Andersson (M). 
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar fråga.  
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
 
Bil MN § 9 Delegationslistor 
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