
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2018-06-04 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  
 

  
Plats och tid Måndag 4 juni 2018, Stadshuset Sal B, kl 13.30- 14.25 
  
  
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 Per Berggren miljöchef, Thom Zetterström gruppledare SD §§ 18, 20- 24, Mats 

Appel nämndansvarig tjänsteman, Anna Jonsson miljö- och hälsoskyddsinspektör 
§§18-19, Hassan Almaghout livsmedelsinspektör § 18, Eva Lundqvist 
nämndansvarig tjänsteman, Amal Shabibi livsmedelschef, Anna Selander 
samhällsbyggnadschef. 

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

Johanna Sterner 
Paragrafer §§ 18-24 

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

Sofia Amloh 
 

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

Martina Hallström 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2018-06-04 Sista dag för överklagande 2018-07-05 
    
Anslag uppsatt den 2018-06-13 Datum för anslags nedtagande                  2018-07-06 

 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MN § 18 Dnr MN18/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Information om provtagningsprojekt Hassan 

AlMaghout 
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MN § 19 Dnr 2015-000199 
 
Föreläggande med försiktighetsmått för SMK Nyköping avseende 
fastigheten Arnö 1:3  
 
SMK Nyköping bedriver verksamhet med folkrace på Björshult. 
Verksamheten har sedan tidigare ett beslut med försiktighetsmått men inkom 
den 29 januari 2015 med en anmälan om utökad verksamhet. Den 7 
december 2015 beslutade miljönämnden om försiktighetsmått för 
verksamheten. Beslutet överklagades först till Länsstyrelsen och därefter till 
Mark- och miljödomstolen som den 31 maj 2017 återförvisade målet för 
fortsatt handläggning. Skäl för beslutet var bland annat att bullerutredningen 
inte var rättvisande för den aktuella verksamheten och några säkra slutsatser 
utifrån rapporten därmed inte kan dras beträffande bullernivåer från 
motorsportbanan. Den 1 september 2017 beslutade miljöenheten att 
förelägga SMK Nyköping om att utföra en bullerutredning vilken inkom den 
30 november 2017.  
 
Den 17 januari 2018 inkom SMK Nyköping med förslag till ändring av 
försiktighetsmått för ytterligare utökad verksamhet. Miljönämnden föreslås 
härmed fatta beslut om föreläggande med försiktighetsmått gällande buller, 
avfall, kemikalier samt egenkontroll för SMK Nyköping.  
 
Lagstöd 
Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 §, 26 kap. 9 §,  
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27  
27 kap. 1 § Miljöbalken samt taxa för miljönämndens verksamhet enligt 
Miljöbalken som antogs av kommunfullmäktige 2017-03-14. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-21. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Jonsson föredrar ärendet vid 
beredning i nämnden samt besvarar nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Martina Hallström (C), Håkan 
Ödling (S) och Birgitha Andersson (M). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att förelägga SMK Nyköping (819000-2355) om följande försiktighetsmått för 
verksamheten på fastigheten Arnö 1:3,  
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MN § 19 Dnr 2015-000199 
 
1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten 

bedrivas enligt anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig.  
 
2. Ett dokumenterat egenkontrollprogram ska finnas för verksamheten. 

Programmet ska även omfatta kontrollen av försiktighetsmåtten i detta 
beslut.  
 

3. Tävlingsverksamhet får bedrivas maximalt 8 helger och maximalt 12 
dagar per år enligt följande begräsningar:  

 
Verksamhet Tider Tider 
 1 maj – 30 juni 

 
1 augusti – 31 oktober 
 

Tävling Fredag, lördag och 
söndag klockan 10-
18. 

Fredag, lördag och 
söndag klockan 10-
18.  

En fredag per år får dock tävlingsverksamheten pågå till klockan 21 samt 
en lördag per år får tävlingsverksamhet pågå till klockan 20.  
 

4. Övrig bilkörningsverksamhet får endast bedrivas enligt följande 
begräsningar: 

 
5. Högtalar- och ljudanläggningar för verksamhetens tävlingstillfällen ska 

utformas så att momentanljud inte överstiger 55 dBA vid bostadsfasad. 

Verksamhet Tider Tider Tider 
 1 januari-31 mars 1 maj – 30 juni 

 
1 augusti – 31 
oktober 
 

Träning Lördag klockan 10-
14 på separat 
plogad banslinga i 
depån (inhägnat 
område). 
Om vädret tillåter, 
dock max 2 
gånger/månad. 

Tisdag klockan 17-
21 
Lördag klockan 10-
14 

Tisdag klockan 
17-21 
Lördag klockan 
10-14 

Övrig 
bilkörning 

Onsdag klockan 
08-15 
Torsdag klockan 
08-15 

Onsdag klockan 08-
15 
Torsdag klockan 08-
15 

Onsdag klockan 
08-15 
Torsdag klockan 
08-15 
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MN § 19 Dnr 2015-000199 
 
6. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 

högre maximal ljudnivå, tidsvägning fast, vid bostadsfasad än.  
• 60 dB(A)  helgfri måndag-lördag  kl. 07.00-19.00 
• 55 dB (A) helgfri måndag-lördag kl 19.00–22.00 
• 55 dB(A) söndag och helgdag kl 07.00-19.00 

 
7. Ljudnivån vid bostadsfasad ska kontrolleras genom immissionsmätningar 

eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som 
frifältsvärden.  Mätningar ska göras vid förändringar i verksamheten som 
kan medföra ökade bullernivåer, vid klagomål eller på 
tillsynsmyndighetens begäran.  

 
8. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt under tak 

och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med 
påkörningsskydd. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande 
flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att 
avdunstningen minimeras.  

 
9. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad som följer 

av punkt 10, förvaras på tät invallad yta eller motsvarande skydd som 
tillsynsmyndigheten kan tillåta. Invallningen ska rymma en volym som 
motsvarar den största behållarens volym samt minst 10 % av summan av 
övriga behållares volym.  

 
10. I depå ska absorberingsmatta eller liknande, vara utplacerat under alla 

tävlingsfordon när dessa står still för att eventuellt spill eller läckage 
omedelbart omhändertas. Vidare ska absorbtionsmaterial finnas på plats 
för att hantera eventuellt spill eller läckage som kan komma att ske vid 
tävling eller träning.  

 
11. De bilar som kör på banan skall uppfylla krav på ljuddämpning som gäller 

enligt svenska bilsportförbundets tävlingsregler för folkrace.  
 

12. Uppsamlingskärl skall finnas för uppsamling av vätskor. Kärlet skall 
rymma minst 1½ gång den mängd vätskor som finns i tävlingsbilen, dock 
minst 10 liter. Kärlet skall placeras där risk för spill eller läckage kan 
uppstå. 

 
13. Tvättning av bil får endast ske där avlopp med oljeavskiljare finns. 
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MN § 19 Dnr 2015-000199 
 
att upphäva delegationsbeslut daterat 2014-11-11 DB nr 1262, 
 
att klassa in SMK Nyköping med organisationsnummer 819000-2355 i 
miljönämndens taxa för årlig tillsynsavgift enligt följande  
 
Klassningskod Avgifts- 

grupp 
Beskrivning Reduktion Årsavgift 

efter 
reduktion 

92.30 01:4 Tävlingsbana m.m. 
för motorfordon  

0[Miljöavggr
ptextalla] 

4400 

   Summa 4400 
 
Handläggare: 
Anna Jonsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Beslut till: 
SMK Nyköping, Box 256, 611 26 NYKÖPING (inkl. bilagor) 
Fastighetsägare enligt förteckning i tjänsteskrivelse daterad 2018-05-21 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningskvitto 
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MN § 20 Dnr MN17/25 
 
Uppföljning nr 1 av internöverenskommelsen för 2018 mellan 
Miljönämnden och Samhällsbyggnad 
 
Miljönämndens internöverenskommelse med Samhällsbyggnad för 2018  
ska följas upp tre gånger under året. Den 14 maj genomfördes den första 
uppföljningen. Vid mötet deltog nämndens 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 1 av internöverenskommelse Miljönämnden - 
Samhällsbyggnad 2018”, bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Nämndansvarig tjänsteman Eva Lundqvist föredrar ärendet vid beredning i 
nämnden. 
 
Miljöchef Per Berggren, livsmedelschef Amal Shabibi och samhällschef Anna 
Selander besvarar fråga.  
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Sofia Amloh (S). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning nr 1 av internöverenskommelsen för 2018, bilaga 
till tjänsteskrivelsen daterad 2018-05-22. 
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MN § 21 Dnr MN18/2 
 
Ekonomisk uppföljning till och med april 2018 
 
En ekonomisk uppföljning (månadsrapport) har tagits fram för Miljönämnden 
till och med april 2018. 
 
Nämndansvarig tjänsteman Mats Appel föredrar ärendet vid beredning i 
nämnden.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med april 2018. 
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MN § 22 Dnr MN18/1 
  
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

Dom i vilken Förvaltningsrätten 
bifaller miljönämndens 
överklagande och upphäver det 
beslutet fattat av Länsstyrelsen i 
Södermanlands län avseende 
ärende om förbud mot saluförande 
av hönsägg enligt livsmedelslagen. 
 

2017-1828 

2 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Underrättelse inför beslut om att 
miljönämnden får tillfälle att yttra sig 
gällande det av Rösängs gård AB 
överklagade beslutet avseende 
ansökan om spridning av 
bekämpningsmedel över 
vattenskyddsområde. 
 

2018-425 

3 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen 
upphäver miljönämndens beslut om 
provtagningsplan och utökad 
provtagning på fastigheten 
Nälberga 2:2 i Nyköpings kommun. 
 

2017-663 

4 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen 
upphäver miljönämndens beslut om 
att förelägga Nävekvarns 
vägförening att redovisa 
föroreningsinnehåll i avfallsmassor. 
 

2017-1552 

5 Nacka Tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 
 

Föreläggande om att miljönämnden 
ska yttra sig i ärende angående 
tillstånd till produktion av 
slaktkyckling på fastigheten 
Nyköping Rösäng 3:1. 
 

2017-1626 

6 Nacka Tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 
 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen avslår 
överklagandet av miljönämndens 
beslut om miljösanktionsavgift för 
inrättande av avloppsanläggning. 
 

2018-3 

7 Nacka Tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen förpliktigar 
fastighetsägare att till staten betala 
vite om 36 000 kronor. 

2013-1770 
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MN § 22 Dnr MN18/1 
 
8 Svea Hovrätt, mark- 

och 
miljööverdomstolen 

Protokoll från föredragning i 
Stockholm varpå mark- och 
miljödomstolen fattar beslutet att 
inte ge prövningstillstånd i ärende 
gällande avhjälpandeåtgärd. Mark- 
och miljödomstolens avgörande 
står därför fast. 
 

2009-16 

9 Fastighetsägare Överklagande av beslut DB 1326 
gällande avloppsanläggning. 
 

2016-246 

10 Runtuna 
Bygdegårdsförening 

Överklagan av beslut DB 1377 
gällande enskild 
avloppsanläggning och förbud mot 
att släppa ut avloppsvatten. 
 

2014-333 

11 Nyköpings 
Jaktskytteklubb 

Överklagan av beslut gällande 
skjutbana på Skavsta 8:5 
 

2018-186 

12 Fastighetsägare Överklagan av beslut om avslag på 
ansökan om eget 
omhändertagande av 
fosforbindande material på 
fastigheten Husby-Berga 1:3. 
 

2018-1322 

13 Fastighetsägare Överklagan av beslut om förbud 
förenat med vite om att släppa ut 
avloppsvatten på fastigheten 
Tystberga-Rogsta 1:21. 
 

2016-612 

14 Fastighetsägare Överklagan av miljönämndens 
beslut gällande tillverkning av 
betong och betongvaror på 
fastigheten 1:107. 

2018-100 

 
 
Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Eva-Kerstin Lundborg 
(MP). 
 
Livsmedelschef Amal Shabibi och miljöchef Per Berggren besvarar 
nämndens frågor.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 23 Dnr MN18/4 
         
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2018-02-05  
§ 4, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
 
Delegationsbeslut 
 

Löpnr DB 

2018-03-23 – 2018-05-11 
 

ECOs: 2018- 
1298-1436 
samt 1083, 
1171, 1274, 
1283, 1288, 
ej 1204 
(utgår), 1225, 
1416, 1432 
(ej färdiga) 

  
 
 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Eva-Kerstin Lundborg 
(MP), Birgitha Andersson (M), Martina Hallström (C), Sofia Amloh (S) och 
Thomas Böhlmark (M). 
 
Miljöchef Per Berggren och livsmedelschef Amal Shabibi besvarar fråga. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 23: Delegationslista 
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MN § 24 
 
Övrigt 
 
Ordförande önskar nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig 
sommar. 
 
Andre vice ordförande tackar å oppositionens vägnar ordförande, ledamöter, 
ersättare och tjänstemän och önskar likaså glad sommar. 
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