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Plats och tid Stadshuset sal B, måndag 16 april 2018, kl 13.30- 15.55 
  
  
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 Kerstin Ström 

administratör Miljöenheten del av § 10 och Thom Zetterström gruppledare § 10. 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Johanna Sterner 
Paragrafer §§ 10-17 

    
    
 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 2018-04-16 Sista dag för överklagande 2018-05-21 
    
Anslag uppsatt den 2018-04-26 Datum för anslags nedtagande                  2018-05-22 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MN § 10 Dnr MN18/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Information om dataskyddsförordningen (GDPR) Projektledare 

Therese 
Larsson och 
personupp-
giftsombud 
Henrik 
Forslund 
 

2 Tillsynsprojekt plasttillverkare 2017 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
Ingela 
Börjesson 
 

3 Tillsynsprojekt jordbruk 2017 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
Ingela 
Börjesson 
 

4 Tillsynsprojekt vårdlokaler 2017 Miljö- och 
hälsoskydds-
handläggare 
Anna 
Jonsson 
 

5 Tillsynsprojekt bensinstationer 2017 Miljö- och 
hälsoskydds-
inspektör 
Christine 
Haglind 
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MN § 11 Dnr 2017-2357 
 
Begäran om omprövning av tillstånd enligt miljöbalken för Björshults 
avfallsanläggning på fastigheten Upplaget 1 
 
Sammanfattning 
Björshults avfallsanläggning har ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken från 
1986. Beslutet speglar inte verksamheten som den bedrivs idag och som 
den planeras inför den närmaste framtiden. Dessutom finns ett villkor i 
tillståndet om att trädridån kring deponin ska behållas och den har delvis 
avverkats i olika omgångar. Även frågan om ekonomisk säkerhet för deponin 
behöver ses över. 
 
Miljönämnden bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att nu gällande 
tillstånd för avfallsanläggningen behöver uppdateras och begär därför 
omprövning av tillståndet hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 
 
Bakgrund 
Björshults avfallsanläggning har ett tillståndsbeslut från 
Koncessionsnämnden för miljöskydd daterat 4 juli 1986. Renhållningen 
ansökte om utökad deponering och fick ett nytt tillstånd från 
Miljöprövningsdelegationen i Södermanlands län den 12 oktober 2010. 
Beslutet överklagades och ändrades i vissa delar av Mark- och 
miljödomstolen den 31 oktober 2011. Det nya tillståndet har inte tagits i 
anspråk av Renhållningen.  
 
I tillståndet för avfallsanläggningen finns ett villkor (13) om att befintliga 
skogsridåer ska behållas kring upplagsområdet. Intill verksamheten finns ett 
detaljplanelagt område, för att upprätta ett område för industri, lager och 
upplag. Planen vann laga kraft den 5 februari 2016. I samband med 
skogsavverkning i november 2016 på det planerade nya industriområdet 
togs en del av avfallsområdets villkorade skogsridå bort. Miljöenheten 
uppmärksammade detta i samband med en inspektion av 
avfallsanläggningen den 11 november 2016. Tidigare har även skog tagits 
ner för att kunna använda marken till golfbana i norr och 
masshanteringsanläggning i sydost. 
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 24 kap. 5 § 1, 4, 6, 12 p. och 7 § miljöbalken.  
 
5 § I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får 
tillståndsmyndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om 
tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om 
verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra 
bestämmelser eller meddela nya sådana 
 
1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller den 
kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, 
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MN § 11 Dnr 2017-2357 
 
4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts, 
 
6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt, 
 
12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 15 kap. 
35 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad som 
behövs. 
 
7 § Ansökan om prövning som avses i 3–6 §§ får göras hos mark- och 
miljödomstol av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
länsstyrelsen. 
 
En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras av 
en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med stöd av 
26 kap. 3 § fjärde stycket.  
 
Motivering 
Det gällande tillståndsbeslutet enligt miljöbalken för Björshults 
avfallsanläggning från 1986 speglar inte verksamheten som den ser ut idag. 
För närvarande tas mycket små mängder deponiavfall emot årligen och det 
finns planer på att flytta den befintliga återvinningscentralen från platsen. 
Verksamheten avser också att ta fram en sluttäckningsplan för deponin 
under 2018. Frågan om höjden av deponin, inklusive sluttäckning, är inte 
prövad i tillståndet. 
 
I tillståndet finns ett villkor om att befintliga skogsridåer ska behållas kring 
upplagsområdet, men trots detta har skog vid flera tillfällen avverkats i 
anslutning till deponin. 
 
I samband med omprövning behöver även frågan om ekonomisk säkerhet för 
avfallsanläggningen ses över. 
 
Miljönämnden bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att nu gällande 
tillstånd för avfallsanläggningen behöver uppdateras och begär därför 
omprövning av tillståndet hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28. 
 
Ingela Börjesson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, föredrar ärendet inför 
nämnden samt besvarar frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och Eva-
Kerstin Lundborg (MP). 
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MN § 11 Dnr 2017-2357 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län begära 
omprövning av tillståndet daterat den 4 juli 1986 för Björshults 
avfallsanläggning på fastigheten Upplaget 1, Nyköpings kommun, org. nr: 
212000-2940. 
 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen, 751 86 Uppsala 
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MN § 12 Dnr 2018-100 
 
Tillverkning av betong och betongvaror på fastigheten Enstaberga 
1:107, beslut med anledning av anmälan från Enstaberga Cementgjuteri 
AB enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 
 
Sammanfattning  
Enstaberga Cementgjuteri AB anmälde år 2009 tillverkning av varor av 
betong på fastigheten Enstaberga 1:50 (numera Enstaberga 1:107). Inom 
samma fastighet bedriver bolaget betongtillverkning sedan 1992. 
 
Tillverkning av mer än 500 ton betong eller varor av betong per kalenderår är 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen. 
 
Miljönämnden beslutade den 9 mars 2009 om försiktighetsmått för bolagets 
verksamhet. Miljönämndens beslut överklagades av ett flertal närboende. 
Länsstyrelsen beslutade den 5 november 2009 att ”bifalla överklagandena 
och återförvisa ärendet till miljönämnden för ytterligare utredning”. Av 
Länsstyrelsens beslut framgår bl.a. att anmälan bör kompletteras med en 
bullerutredning som visar vilka ljudnivåer som kan förväntas vid de 
närliggande bostäderna samt att försiktighetsmåtten om arbetstider, buller 
och vite bör utformas på ett sätt som konkret beskriver gällande villkor.  
 
Miljönämnden genomför årliga inspektioner på Enstaberga Cementgjuteri. 
Frågor gällande bl.a. åtgärder för att begränsa störningar i form av buller och 
damning har varit återkommande inom ramen för tillsynen och bolaget har 
också vidtagit ett flertal åtgärder för att begränsa störningarna. Miljönämnden 
har gjort en översyn av besluten för de tre betongtillverkare som finns i 
kommunen och har begärt in uppgifter från Enstaberga Cementgjuteri för att 
kunna bedöma vilka försiktighetsmått som kan vara aktuella att föreskriva för 
verksamheten. 
 
Detta beslut omfattar både tillverkning av varor av betong och tillverkning av 
betong. Miljönämnden ska nu ta ställning till vilka försiktighetsmått som ska 
gälla. 
 
Bakgrund 
Bolaget meddelade 2018 att produktionen av betongvaror uppgår till cirka 
10 000 ton per år. Inom samma fastighet bedriver bolaget betongtillverkning 
som 2018 uppgick till cirka 28 000 ton per år.  
 
Produktionen av betong och betongvaror sker dagtid kl. 06:00-17:00, men 
normalt kl. 07:00-16:00. Lastning av bilar kan behöva ske tidigare än kl. 
07:00 och efter 16:00 vid högsäsong. 
 
I samband med detaljplanearbetet för fastigheten gjordes 2009 en 
bullerutredning (rapport 547029 A från ÅF-Ingemansson, 2009-08-17). I den 
konstaterades att industribullret översteg 50 dB(A) vid de fyra närmast 
belägna bostadshusen. För att minska industribullret till högst 50 dB(A) 
föreslog bullerutredningen en 3 m hög bullerskyddsvall mellan industrin och 
de fyra bostadshusen. Den i bullerutredningen föreslagna bullerskyddsvallen   
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MN § 12 Dnr 2018-100 
 
har uppförts. Effekten av den drygt 3 meter höga bullerskyddsvallen har 
därefter beräknats. Utgående från de 2009 beräknade bullernivåerna utan 
bullerskyddsvall konstateras att industribullret vid de fyra närmast belägna 
bostadshusen har minskat med mer än 6 dB(A). Industribullret på grund av 
verksamheten på cementgjuteriet är vid samtliga bostadshus nu lägre än 50 
dB(A). 
 
Damning kan uppstå i samband med transporter. För att motverka detta har 
en stor del av markytan hårdgjorts med betong. Detta arbete kommer att 
fortsätta och hela ytan beräknas vara hårdgjord under 2018. Ytan vattnas 
regelbundet under sommarhalvåret och sopas med särskild sopmaskin. 
 
Lagstöd 
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska enligt 27 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, den myndighet som 
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud 
enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att 
ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Om sådana åtgärder inte 
beslutas ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att 
ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. 
 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och 
dess föreskrifter ska följas. 
 
Miljöbalken (1998:808) innehåller allmänna hänsynsregler som alla som 
bedriver verksamhet ska följa. Enligt 2 kap. 3 § ska alla som bedriver 
verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att det uppstår skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Motivering 
Produktion av betong har bedrivits inom området sedan 1992. 
Miljönämndens bedömning är att störningar från verksamheten sker främst i 
form buller från transporter till och från samt inom anläggningen och vid 
betongtillverkningen. Byggnaden för tillverkning av betongvaror har 
lokaliserats och utformats för att begränsa störningarna. Bolaget har uppfört 
en bullerskyddande vall mot de närmaste bostäderna. Åtgärderna har enligt 
bullerutredningen medfört att bullernivåerna vid de närmaste bostäderna 
ligger under Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat 
verksamhetsbuller. Området är planlagt för industriändamål och 
produktionen bedrivs endast dagtid, vanligtvis kl. 06:00-17:00. Miljönämnden 
bedömer utifrån ovanstående att verksamhetens lokalisering är lämplig. 
 
Bolaget har i anmälan uppgett att produktionen uppgår till cirka 28 000 ton 
betong per år och produktionen av betongvaror uppgår till cirka 10 000 ton 
per år. Enligt Miljönämnden bör ett särskilt försiktighetsmått att om 
produktionen ökar så ska Miljönämnden informeras om detta och eventuella 
ytterligare störningar som ökningen kan medföra. Detta för att tydliggöra  
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MN § 12 Dnr 2018-100 
 
omfattningen av verksamheten samt att underlätta tillsynen och 
uppföljningen av att verksamheten i stort bedrivs i enlighet med vad som 
angetts i anmälan. 
 
Kemiska produkter och farligt avfall, fast och flytande, ska förvaras och 
hanteras på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppstår. 
 
Bolaget har låtit göra en uppdaterad bullerutredning då bullerskyddsvallen nu 
har uppförts. Beräkningarna visar att industribullret vid de fyra närmast 
belägna bostadshusen har minskat med mer än 6 dB(A) och är vid samtliga 
bostadshus nu lägre än 50 dB(A). 
 
Ett försiktighetsmått för buller bör dock finnas som baserar sig på 
Naturvårdsverkets vägledning för buller från industrier. I de fall verksamhet 
pågår endast del av en period beräknas den ekvivalenta ljudnivån för den tid 
under vilken verksamheten pågår. Till verksamhet räknas även utrustning 
som alstrar buller då annan verksamhet ej bedrivs, exempelvis fläktar. 
Trafikbuller som uppstår på industritomten betraktas som industribuller och 
värderas och beräknas in i ljudnivån från industrin. Bullernivåerna ska 
kontrolleras genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och 
beräkningar. Mätningar ska göras vid förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökade bullernivåer eller på tillsynsmyndighetens begäran.  
 
Damm från verksamhetens område, upplag och vägar, riskerar störa 
närboende och ska därför begränsas. Körytor bör hårdgöras och hållas så 
fria från damm som det är möjligt. 
 
Syftet med egenkontrollen är att verksamheten ska planera och kontrollera 
sin verksamhet så att den inte påverkar människors hälsa och miljön negativt 
samt att miljöbalkens regler och beslut uppfylls. 
 
Karina Widén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, föredrar ärendet inför 
nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Martina Hallström (C). 
 
Per Berggren, miljöchef, besvarar frågor. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förelägga Enstaberga Cementgjuteri AB om följande försiktighetsmått för 
verksamheten på fastigheten Enstaberga 1:107, 
 
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten 

bedrivas enligt anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig.  
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MN § 12 Dnr 2018-100 
 
2. Om produktionen av betong ökas till mer än 35 000 ton per år eller 

produktionen av betongvaror ökar till mer än 12 000 ton per år ska 
miljönämnden informeras om detta och om vilka ytterligare störningar 
det kan medföra.  
 

3. Produktion av betong och betongvaror får endast ske kl. 06:00-18:00. 
 
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt under tak 

och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska därtill förvaras 
på tät invallad yta eller motsvarande skydd. Invallningen ska rymma en 
volym som motsvarar den största behållarens volym samt minst 10 % av 
summan av övriga behållares volym.  
 

5. 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 dB(A) övrig tid  

 
Om hörbara toner eller impulser märks, ska de ovan angivna värdena 
sänkas med 5 dB(A). Momentana ljud nattetid (kl. 22-06) får inte 
överskrida 55 dB(A) vid bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge 
”fast”. 
 
Bullernivåerna ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som 
frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska baseras på tidsperioder som är 
representativa för verksamheten. Mätningar ska göras vid förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på 
tillsynsmyndighetens begäran.  

 
6. Damning från upplag, transportvägar och transporter ska vid behov 

begränsas genom bevattning eller annan metod. 
 
7. Ett dokumenterat egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten. 

Programmet ska även omfatta kontrollen av försiktighetsmåtten i detta 
beslut.  

 
att beslut 2013-04-29 om årsavgift ska fortsätta gälla. 
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MN § 12 Dnr 2018-100 
 
Beslut till: 
Enstaberga Cementgjuteri AB, Stockvägen 6, 611 75 ENSTABERGA 
Ägarna av fastigheterna Enstaberga 1:68 och 1:70, Anderbäck 3:3, 3:4, 3:5 
och 3:6, Enstaberga 1:51, Hagbytorp 1:19, 1:20 och 1:3, se ägarförteckning 
Länsstyrelsen 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 13 Dnr MN18/9 
 
Beslutsattestanter 
 
På grund av personalförändringar inom beställarkontoret behöver 
attestförteckningen med beslutsattestanter förändras. Den tidigare ersättaren 
har slutat på kontoret och en ny anställd har börjat. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2018-03-
26, samt 
 
att beslutet gäller från och med 2018-05-01. 
 
Beslut till: 
Ekonomiavdelningen 
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MN § 14 Dnr MN18/10 
 
Internkontrollplan 2018 
 
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den  
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 
 
Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig 
styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar 
förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att 
verksamheten har en hög rättsäkerhet. 
 
Beställarkontoret har tillsammans med nämndens presidium, upprättat  
ett förslag till internkontrollplan 2018 för Miljönämnden. Internkontrollplanen  
är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen 
visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på 
Miljönämndens verksamhet. 
 
Nämnden internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie 
verksamheten. Detta visas tydligast genom täta kontakter mellan produktion 
och nämndansvariga tjänstemän, sex presidiemöten samt tre uppföljningar 
av internöverenskommelsen. Där det sistnämnda redovisas skriftligen 
tillbaka till nämnden. 
 
I föreslagen internkontrollplan finns det tre utpekade områden för specifik 
internkontroll 2018. Detta är kontrollområden som anses behöva en djupare 
kontroll/insyn än den internkontroll som bedrivs inom Bygg- och teknik-
nämndens verksamhet. 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplanen för 2018, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2018-04-04 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2018-04-16 

 ______________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

MN § 15 Dnr MN18/2 
 
Ekonomisk rapport per mars 2018 
 
En ekonomisk uppföljning (månadsrapport) har tagits fram för Miljönämnden 
per mars månad. 
 
Månadsrapporten har skickats ut separat till nämndens ledamöter inför 
sammanträdet. 
 
Mats Appel, nämndansvarig tjänsteman, föredrar ärendet inför nämnden. 
 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M) och Sofia Amloh (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per mars 2018. 
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MN § 16 Dnr MN18/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 
 

Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Föreläggande om yttrande 
angående överklagande av beslut 
om provtagningsplan och utökad 
provtagning på fastigheten Nälberga 
2:2. 
 

2017-663 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen avslår 
överklagande av miljönämndens 
beslut om avgift enligt miljöbalken 
avseende fastigheterna Bergtuna 
1:2 och Stora Kungsladugården 2:1 
i Nyköpings kommun. 
 

2017-1163 

3 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen avvisar 
överklagande av beslut om 
nedsättning av årlig tillsynsavgift 
avseende fastigheten Stora 
Kungsladugård 2:1 i Nyköpings 
kommun. 
 

2017-2051 

4 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet 
avseende beslut angående 
avhjälpandeåtgärd på fastigheterna 
Tuna-Sörby 5:2, 5:5, 5:7 och 
Kungstorp 3:1 i Nyköpings kommun. 
 

2009-000016 

5 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom av mark- och miljödomstolen 
angående utdömande av vite där X 
till staten ska betala vite om 20 000 
kr. 
 

2016-896 

6 Nacka Tingsrätt, 
Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande förbud att släppa ut 
avloppsvatten på fastigheten Svärta 
gård 2:26 i Nyköpings kommun där 
mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet samt ändrar det 
överklagade beslutet på så sätt att 
tidpunkten för när förbudet ska börja 
gälla bestäms till den 31 december 
2018. 
 

2014-570 
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MN § 16 Dnr MN18/1 
 
7 Nacka Tingsrätt, 

Mark- och 
miljödomstolen 

Dom gällande avgift för 
handläggning av klagomål på 
fastigheten Nyköpings 
Bergshammars-Ekeby 6:61 i vilken 
mark- och miljödomstolen, med 
ändring av länsstyrelsens beslut, 
fastställer Miljönämnden i 
Nyköpings kommuns beslut 
 

2016-1248 

8 X Överklagan av Miljönämndens 
beslut att påföra miljösanktionsavgift 
för att enskild avloppsanläggning 
inrättats utan anmälan på fastighet 
X  
 

2018-3 

9 X Överklagan av delegationsbeslut om 
förbud om att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
längre rening än slamavskiljning 
från fastighet Näs 1:14 
 

2017-381 

10 X Överklagan om Miljönämndens 
beslut om förbud om att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
längre rening än slamavskiljning 
från fastighet Halla-Väsby 4:5 
 

2017-721 

11 X 
 

Överklagan av delegationsbeslut 
1035 om förbud förenat med vite att 
släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått längre rening än 
slamavskiljning från fastighet X 
 

2017-380 

12 Klöverns Strand 
AB 

Överklagan av delegationsbeslut 
2124 om PCB-sanering i fastigheten 
Ana 11, byggnad P6 
 

2009-1296 

13 Rösängs gård 
AB 

Överklagan av delegationsbeslut 
1236 om tillstånd för yrkesmässig 
spridning av växtskyddsmedel inom 
vattenskyddsområde på fastighet 
Fjällskär 3:7 

2018-425 

 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 17 Dnr MN18/4 
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2016-06-13  
§ 28, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 

Löpnr DB 

2018-01-01 – 2018-03-22 OL2: 2018- 
0001-0003 
 

2018-01-01 – 2018-03-22 ECOs 2018-
1001-1297 
samt 2051, 
dock ej 1083, 
1204, 1225, 
1171, 1274 
eller 1283 

 
 
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Birgitha Andersson (M), 
Thomas Böhlmark (M) och Eva-Kerstin Lundborg (MP). 
 
Livsmedelschef Amal Shabibi och miljöchef Per Berggren besvarar frågor. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 


