
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Miljönämnden 2018-10-22 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, måndag 22 oktober 2018, kl 13:30-15:50 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Sofia Amloh (S), ordf 
Johannes Andersson (V), 1:e v ordf 
Martina Hallström (C), 2:e v ordf, del av 
§ 25 
Eva-Kerstin Lundborg (MP) 
Birgitha Andersson (M) 
Thomas Böhlmark (M) tj. ers del av § 25- 
32  
 
 

Ersättare 
Håkan Ödling (S) 
Jonas Augustsson (MP) 
 
 

  
  
Övriga deltagare Amal Shabibi livsmedelschef, Per Berggren miljöchef, Mats Appel nämndansvarig 

tjänsteman, Eva Lundqvist nämndansvarig tjänsteman, Lovise Muhrbeck 
livsmedelsinspektör, Julia Lundström livsmedelsinspektör, Maria Borg 
livsmedelsinspektör, Emma Bergenrup livsmedelsinspektör, Ingela Börjesson miljö- 
och hälsoskyddsinspektör (del av § 25), Frida Halling miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, Ola Sundin miljö- och hälsoskyddsinspektör (del av § 25).  

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

Johanna Sterner 
Paragrafer 25–32 

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

Sofia Amloh 
 

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

Birgitha Andersson 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljönämnden 
    
Sammanträdesdatum 2018-10-22 Sista dag för överklagande 2018-11-27 
    
Anslag uppsatt den 2018-11-06 Datum för anslags nedtagande                          2018-11-28 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MN § 25 Dnr MN18/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Remissvar angående Livsmedelsverkets förslag 

till ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll 
 

Livsmedelschef 
 

2 Information beträffande vitesföreläggande på 
restaurang 
 

Livsmedelschef 
 

3 Information om oregistrerad verksamhet Livsmedelschef 
 

4 Tillsynsprojekt avfallsverksamhet Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, 
Miljöenheten 
 

5 Tillsynsprojekt större verksamheter Miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, 
Miljöenheten 
 

6 Information om Högvalla 1:1 Miljöchef 
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MN § 26 Dnr 2012–2580 
 
Ansökan om utdömande av vite i ärende gällande föreläggande att följa 
framtagen tidsplan för åtgärd i form av att transportera fordon från 
fastigheten X 
 
Den 17 februari 2017 förelades fastighetsägaren av miljönämnden att senast 
den 1 september 2018 från fastigheten transportera bort de av 
fastighetsägaren 29 redovisade fordon i bilaga 2 till tjänsteskrivelse med 
datum 2017-01-26. Enligt samma beslut skulle densamme senast den 15 
september till nämnden skriftligen redovisa vilka fordon som transporterats 
bort. Föreläggandet förenades med vite. Beslutet har vunnit laga kraft. 
Någon skriftlig redovisning har inte lämnats nämnden före den 16 september 
2018. Miljönämnden föreslås därför fatta beslut om att ansöka om 
utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen. 
 
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 särskild 
ansökan av den myndighet som har beslutat vitesföreläggandet med 
tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten. 
 
Motivering 
Enligt punkt 2 i miljönämndens föreläggande MN § 2 med datum 2017-02-17 
skulle fastighetsägaren transportera bort de av densamme 29 redovisade 
fordon i bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 från fastigheten före 
den 1 september 2018 samt till miljönämnden redovisa vilka fordon som 
transporterats bort senast den 15 september 2018. Miljönämnden bedömer 
att punkt 2 i miljönämndens föreläggande MN § 2 inte uppfyllts då 
fastighetsägaren inte har lämnat någon skriftlig redovisning till nämnden före 
den 16 september 2018. 
 
Vidare går det under miljöenhetens platsbesök den 20 september 2018 att 
konstatera att det förvaras många bilar på fastigheten (fler än 50 bilar på 
fastigheten, se miljönämndens beslut MN § 2). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att hos Mark- och miljödomstolen begära utdömande av vite om 15 000 
kronor från fastighetsägaren av X X med personnummer X. 
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MN § 26 Dnr 2012–2580 
 
Beslut till 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 NACKA 
STRAND (inklusive bilagor) 
X 
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MN § 27 Dnr MN18/2 
 
Delårsrapport 2018 
 
Beställarkontoret har utarbetat förslag till delårsrapport 2018-08-31 för 
Miljönämndens verksamhet. Förslaget ska inarbetas i delårsrapporten för 
hela kommunen.  
 
Delårsrapporten redovisar viktiga händelser i verksamheten, avstämning mot 
budgetens mål, nyckeltal, volymer och det ekonomiska utfallet.  
Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,5 mnkr för 
delåret. Prognosen för helåret visar på en positiv budgetavvikelse med 0,8 
mnkr. Den positiva avvikelsen återfinns inom Nämnd, Livsmedel och 
Miljötillsyn. 
 
Nämndansvarig tjänsteman Mats Appel föredrar ärendet vid beredning i 
nämnden och besvarar fråga. 
 
Nämndansvarig tjänsteman Eva Lundqvist besvarar fråga. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Birgitha Andersson (M). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna ”Delårsrapport 2018-08-31 Miljönämnden”, bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2018-09-21 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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MN § 28 Dnr MN17/25 
 
Uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen för 2018 mellan 
Miljönämnden och avdelningen för samhällsbyggnad 
 
Miljönämndens internöverenskommelse med Samhällsbyggnad för 2018  
ska följas upp tre gånger under året. Den 26 september genomfördes den 
andra 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 2 av internöverenskommelse Miljönämnden - 
Samhällsbyggnad 2018”, bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Nämndansvarig tjänsteman Eva Lundqvist föredrar ärendet vid beredningen i 
nämnden. 
 
Miljöchef besvarar fråga.  
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen för 2018. 
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MN § 29 Dnr MN18/10 
 
Uppföljning nr 2 av internkontrollplan 2018 
 
Antagen internkontrollplan för Miljönämnden 2018 pekar ut tre 
kontrollområden som nämndens internkontroll ska fokusera på. De tre 
områdena är:  

• Uppföljning av beslutade tillsyns- och kontrollplaner. 
• Uppföljning av Personalresurser 
• 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 kontrollplan. Kort sammanfattat så 
konstateras inga avvikelser eller alarmerande upptäckter. 
 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna genomförd uppföljning/kontroll av internkontroll 2018 för 
Miljönämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2018-10-04 
 
Beslut till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
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MN § 30 Dnr MN18/19 
 
Sammanträdesdagar 2019 
 
Kommunledningskansliet har lagt fram förslag på sammanträden för samtliga 
nämnder. För Miljönämnden föreslås sammanträdesdagar för år 2019, enligt 
nedan. Nämndens ärendeberedning sker normalt på onsdagar cirka två 
veckor innan sammanträdet. 
 
4 februari 16 september 
 
1 april 14 oktober 
 
3 juni 9 december 
 
 
Samtliga av nämndens sammanträden sker i Stadshusets B-sal kl.13.30,  
om inte annat anges på kallelsen. Gruppmöten från kl. 12.30. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Birgitha Andersson (M). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att fastställa miljönämndens sammanträdesdagar för år 2019, enligt ovan. 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnad 
Webbredaktör kommunledningskansliet 
Informationen 
Vaktmästeriet 
Ledningssekreterare 
Kommunikationsavdelningen 
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MN § 31 Dnr MN18/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Nr 
 

Från Innehåll Dnr 

1 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

Dom i vilken förvaltningsrätten 
bifaller ansökan om utdömande av 
vite enligt livsmedelslagen delvis 
och förpliktigar 
restaurangverksamheten Chili Nam 
Nam att till staten betala vite med 
60 000 kr. 
 

2017-2910 

2 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

Dom i vilken förvaltningsrätten 
bifaller ansökan om utdömande av 
vite enligt livsmedelslagen och 
förpliktigar restaurangverksamheten 
Chili Nam Nam att till staten betala 
vite med 30 000 kr. 
 

2017-2910 

3 Kammarrätten i 
Jönköping 

Föreläggande att inkomma till 
kammarrätten med skriftligt svar på 
överklagandet i ärende om förbud 
mot saluförande av hönsägg enligt 
livsmedelslagen. 
 

2017-1828 

4 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om PCB-
sanering endast på så vis att tiden 
för fullgörande flyttas fram. 
 

2009-1296 

5 Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Beslut i vilket länsstyrelsen ändrar 
det överklagade beslutet om förbud 
att släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten Näs 1:14 endast på så 
sätt att tidpunkten få förbudet träder 
i kraft bestäms till den 1 april 2020. 
 

2017-381 

6 Länsstyrelsen 
Uppsala län 

Beslut i vilket 
Miljöprövningsdelegation inom 
länsstyrelsen i Uppsala län beslutar 
att avslå ansökan från Nyköpings 
församling om upphävande och 
ändring av villkor för verksamheten 
vid krematoriet på fastigheten 
Anderslund 1:2. 
 

2018-225 
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MN § 31 Dnr MN18/1 
 
7 Länsstyrelsen 

Uppsala län 
Föreläggande om att miljönämnden 
kompletterar ansökan om 
omprövning av tillstånd för 
Björshults avfallsanläggning. 
 

2017-2357 

8 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Beslut i vilket Länsstyrelsen avvisar 
överklagandet av miljönämndens 
förslag till beslut gällande avgift för 
tillsyn av avloppsanläggningen på 
fastigheten Tista 2:9. 
 

2017-504 

9 Nacka tingsrätt 
mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen: 
- Avslutar prövotidsförfarandet i 

mark- och miljödomstolens 
deldom om slutliga villkor för 
förkortade flygvägar för tung 
IFR-trafik vid landning 

- Upphäver den provisoriska 
föreskriften P1 

- Meddelar slutliga villkor enligt 
angiven dom. 
 

2005-776 

10 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 

Underrättelse om tillfälle att yttra 
sig i ärende angående anmälan om 
miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Högvalla 1:1. 
 

2016-2744 

11 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 

Kallelse till sammanträde och syn i 
ärende angående anmälan om 
miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Högvalla 1:1. 
 

2016-2744 

12 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 

Föreläggande att yttra sig i ärende 
om förbud förenat med vite att 
släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått tillräckligt efterföljande 
rening på fastigheten Nilslund 3:2. 
 

2016-445 

13 Nacka tingsrätt, 
mark- och 
miljödomstolen 

Dom i vilken mark- och 
miljödomstolen beslutar att X till 
staten ska betala vite om 15 000 kr. 
 
 

2012-2580 

MN § 31 Dnr MN18/1 
 
14 Svea hovrätt, 

mark- och 
miljööverdomstolen 

Beslut i ärende om föreläggande att 
redovisa föroreningsinnehåll i 
avfallsmassor som lagts ut mellan, 

2017-1552 
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nu fråga om prövningstillstånd, där 
mark- och miljööverdomstolen 
beslutar att inte ge 
prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står 
därför fast. 
 

15 Svea hovrätt, 
mark- och 
miljööverdomstolen 

Beslut i ärende om utdömande av 
vite på fastigheterna XX, nu fråga 
om prövningstillstånd, där mark- 
och miljööverdomstolen beslutar att 
inte ge prövningstillstånd. Mark- 
och miljödomstolens avgörande 
står därför fast. 
 

2013-1770 

16 Medborgare Överklagan av miljönämndens 
beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräckligt efterföljande rening på 
fastigheten Hacketorp 1:5. 
 

2018-391 

17 Medborgare  Överklagan av miljönämndens 
beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräckligt efterföljande rening. 
 

2018-371 

18 Medborgare Överklagan av miljönämndens 
beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått 
tillräckligt efterföljande rening på 
fastigheten Enstaka Långbro 1:14. 
 

2018-434 

19 Medborgare Överklagan av beslut om avgift för 
tillsyn i ärende om lagring och 
spridning av hönsgödsel vid 
fastigheten Husbygård 1:4 
 

2018-1762 

20 Medborgare Överklagan av beslut gällande 
tillstånd för enskild 
avloppsanläggning på fastigheten 
Husby-Berga 1:4. 
 

2016-2617 

21 Medborgare Överklagan av beslut DB 1535 
gällande fastigheten Berga Husby-
Oppunda AB. 
 

2018-1828 

MN § 31 Dnr MN18/1 
 
22 Medborgare Överklagande av beslut DB 1535 

gällande fastigheten Berga Husby-
Oppunda AB. 

2018-1828 
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23 Medborgare Överklagan av beslut om 

föreläggande med försiktighetsmått 
för SMK Nyköping avseende 
fastigheten Arnö 1:3. 
 

2015-199 

24 Medborgare Överklagan av beslut om 
föreläggande med försiktighetsmått 
för SMK Nyköping avseende 
fastigheten Arnö 1:3. 
 

2015-199 

25 Medborgare Överklagan av beslut DB 1420 
gällande skjutbanor på 
fastigheterna Skavsta 8:5 och 
Girsta 2:7. 
 

2018-186 

 
Inlägg i ärendet görs av Birgitha Andersson (M) och Sofia Amloh (S). 
 
Miljchef besvarar fråga. 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MN § 32 Dnr MN18/4 
 
Delegationsärenden 
 
Med stöd av Miljönämndens delegationsordning, antagen 2018-02-05  
§ 4, har beslut fattats enligt förteckning: 
 
Delegationsbeslut 
 

Löpnr DB 

2018-05-12 – 2018-09-12 ECOs: 2018-
1437 – 1887 
samt 1225, 
1416, 1432. 
Ej 1748 
(utgår) samt 
2018–1819, 
1820, 1835, 
1860, 1863, 
1884 (ej 
färdiga) 
 

2018-05-12 – 2018-08-17 MN18/14:2 
 

2018-05-12 – 2018-09-12 OL2: 2018–
0001:2, 2018-
0004-0006 

 
Inlägg i ärendet görs av Jonas Augustsson (MP), Sofia Amloh (S) och Eva-
Kerstin Lundborg (MP). 
 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
Bilaga MN § 32: Delegationslistor 


	Ansökan om utdömande av vite i ärende gällande föreläggande att följa framtagen tidsplan för åtgärd i form av att transportera fordon från fastigheten X
	Lagstöd
	Motivering
	Beslut till

	Delårsrapport 2018
	Beslut till:

	Uppföljning nr 2 av internöverenskommelsen för 2018 mellan Miljönämnden och avdelningen för samhällsbyggnad
	Uppföljning nr 2 av internkontrollplan 2018
	Beslut till:

	Sammanträdesdagar 2019
	Beslut till:

	Anmälningsärenden
	Delegationsärenden

