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§ 116
Protokollsjustering
Beslut
Per-Olof Eriksson (L) utses att justera dagens protokoll.
---
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MRN/2016:22

§ 117
Komplettering av överklagande i Mål M 10493-16
gällande slutliga villkor för dagvatten i nya
tillståndsbeslutet för kraftvärmeverket på fastighet
Vattumannen 9 i Eskilstuna kommun.
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar nedanstående komplettering till
överklagandet av Mark- och miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt deldom
den 9 september 2016, mål nr M 8-14.

Bakgrund till förslaget
Den 9 september meddelade Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt deldom i
mål nr M 8 – 14 gällande tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt drift av
kraftvärmeverk på fastigheterna Vattumannen 5, 9, och 11 samt vattenverksamhet på
fastigheterna Gredby 1:1 och Vattumannen 9 i Eskilstuna kommun.
Den 28 november 2016 överklagade Miljö- och räddningstjänstnämnden deldomen
och begärde anstånd att få inkomma med en komplettering i överklagandet.
Den 8 december 2016 förelade Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt att
Miljö- och räddningstjänstnämnden ska komplettera överklagandet senast
den 30 december 2016.
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Komplettering av överklagande
KLAGANDE
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

MOTPART
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

AVGÖRANDE SOM ÖVERKLAGAS
Mark- och miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt deldom den 9 september 2016,
mål nr M 8-14
PRECISERING AV YRKANDE
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun (nämnden) önskar precisera
sitt yrkande enligt följande.
Nämnden yrkar i första hand
1.
att utredning U4 med förslag till slutliga villkor för dagvattenhantering och
släckvatten ska lämnas till mark- och miljödomstolen,
2.
att bemyndigandet D3 upphävs.
Nämnden yrkar i andra hand, för det fall att Mark- och miljööverdomstolen trots allt
finner att utredning U4 ska lämnas till tillsynsmyndigheten, att det i beslutet regleras
vad tillsynsmyndigheten ska vidta för åtgärder med anledning av att U 4 med förslag
till slutliga villkor ska lämnas till tillsynmyndigheten.
BEGÄRAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND
Miljö- och räddningstjänstnämnden (nämnden) i Eskilstuna kommun hemställer om
att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd på följande grunder.
Det finns anledning att betvivla riktigheten av mark- och miljödomstolen beslut, på de
grunder som åberopas nedan samt i nämndens tidigare skrivelse.
Det går inte att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till utan att prövningstillstånd meddelas, då Mark- och miljödomstolen inte
har motiverat varför utredning U4 ska lämnas in till tillsynsmyndigheten istället för till
prövningsmyndigheten och då Mark- och miljödomstolen inte tycks ha tagit ställning
till om de villkor som tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela är av mindre vikt.
Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
då den överklagade domen inför en ny konstruktion där uppskjutna frågor skjuts bort
från tillståndsmyndigheten och till tillsynsmyndigheten. En sådan ny ordning bör inte
införas utan att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen.
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SKÄL
Det sägs inte uttryckligen i domen vilken myndighet som ska fastställa slutliga villkor i
de frågor som ska behandlas i utredning U4. Nämnden är i vart fall inte rätt instans för
att meddela slutliga villkor enligt 22 kap. 27 § miljöbalken, eftersom Mark- och
miljödomstolen är prövningsmyndighet. Den överklagade domen kan dock tolkas som
att Mark- och miljödomstolen anser att det är nämnden som ska besluta om dessa.
Denna oklarhet bör åtgärdas, i första hand genom att domen ändras på så sätt att
utredning U4 ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen.
Utöver detta hänvisar nämnden till tidigare redovisade skäl.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till: Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen via mail
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

7(31)

2016-12-14

MRN/2016:122

§ 118
Remissvar till KS, VA-plan Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) lämnar följande yttrande
(en kortare förklarande text till varje punkt finns nedan)
1. MRN:s respektive miljökontorets inbördes roller bör förtydligas.
2. Om kretsloppsfrågan inte involveras i VA-planen anser MRN att detta måste
lyftas separat och utredas vidare för att på så sätt få fram en kretsloppsstrategi
för Eskilstuna kommun.
3. Både en aktuell karta och en tillhörande informationstabell bör finnas
tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida.
4. Det är orimligt att åtgärdstakten är olika beroende på kommande lösning kommunalt VA eller enskilt VA.
5. Det finns risk att VA-planen kan generera mer arbete för miljökontoret med
små avlopp inom de utpekade utbyggnadsområdena. Insatser som, beroende
på teknikval, kan innebära att behovet av kommunal VA-utbyggnad minskar.
6. Gillberga skola bör, om den ansluts till det kommunala nätet, anslutas av VAhuvudmannen.
7. Det är bra att de fastigheter som har temporära VA-lösningar i avvaktan på
den uteblivna utbyggnaden längs Mälarstranden följs upp.
8. VA-ledningarna som finns mellan Vallby kyrka och Eneby bör färdigställas så
att anslutning till ledningarna blir möjlig.
9. Även nya byggprojekt bör presenteras i VA-planen.
10. VA-planen bör även visa var större underhållsarbeten planeras på VA-nätet.
11. De högst prioriterade områdena bör uppfylla vissa kriterier.
12. Det är viktigt att varje blivande utbyggnadsområde presenteras tydligt.
13. Det förvaltningsövergripande samarbetet runt VA-frågorna måste förbättras.
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14. Skydd av ytvatten uppströms Hyndevads vattenintag under och efter åtgärder i
närområdena.
15. Att öka antalet fastigheter som försörjs av en vattentäkt som helt saknar en
reservvattentäkt är riskabelt. MRN anser att arbetet med att lösa behovet av
reservvatten måste påskyndas.
16. Kommunens ambition bör vara hög då det gäller nya avtalsanslutningar för
enskilda fastigheter i de fall som det är tekniskt rimligt och
gemensamhetsanläggningar bör inte vara ett krav för anslutning.
17. Övertagande av ledningar från avtalsanslutna fastigheter bör prioriteras lågt
och skjutas på framtiden.
18. MRN bedömer att det behövs ökade resurser i form av mer personal berörda
arbetsplatser i kommunen för att intentionerna i VA-planen ska kunna
realiseras.
19. Slamtransporterna som nu ökar kan bli effektivare genom att fler
tömningsställen iordningställs.
20. Övrigt. Slutligen finns några oklarheter som bör ses över i textmaterialet.
Dessa är listade efter övriga punkter nedan.

Ärendet
Förslag till VA-plan för Eskilstuna kommun har sänts på remiss till olika instanser
inom kommunkoncernen bl.a. miljökontoret samt till länsstyrelsen. Till förslaget hör
ett antal bilagor. Remissen, förslaget till VA-plan samt alla tillhörande dokument hittas
under punkt 17 i kommunstyrelsens protokoll från 2016-10-11. Länk finns nedan.
Dokumenten har tagits fram av representanter från kommunledningskontoret,
stadsbyggnadsförvaltningen, miljö-, och räddningstjänstförvaltningen samt Eskilstuna
Energi och Miljö AB. Förslaget beskriver vilka VA-lösningar som planeras för olika
områden med befintlig bebyggelse samt konsekvenserna av förslaget.
Utbyggnadsområden
Förslaget pekar ut 12 områden med totalt 800 fastigheter och föreslår att dessa i
enlighet med 6§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ansluts till det
kommunala VA-nätet inom en 10-årsperiod.
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Utredningsområden
Förslaget pekar även ut fyra områden med totalt 141 fastigheter som benämns som
utredningsområden. Dessa kommer efter utredningens slut att betraktas som antingen
utbyggnadsområden, bevakningsområden eller enskila VA-områden.
Bevakningsområden
I förslaget finns två områden som benämns som bevakningsområden. Dessa har idag
enskild VA-försörjning och kommer enligt förslaget till VA-plan sannolikt att behålla
den strukturen.
Enskilt VA-område (gemensamhetsanläggningar)
Det finns dessutom fyra områden belägna långt från det allmänna
verksamhetsområdet med 26-56 fastigheter vardera som idag har privata större
reningsanläggningar. Enligt VA-planeförslaget kommer dessa sannolikt att fortsätta att
drivas på detta sätt.
Områden med avtalsanslutning
VA-nät (gemensamhetsanläggningar) som ägs av samfällighetsföreningar men även
enskilda fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet med privata
ledningar. Områdena kommer enligt förslaget på sikt att involveras i det kommunala
verksamhetsområdet.
Mindre husgrupper i närheten av allmänt verksamhetsområde
Denna kategori består av 14 områden bestående av 5-18 fastigheter vardera som är
belägna inom 100 meter från kommunala ledningsnätet. Flera av dessa kommer att
anslutas enligt förslaget.
Områden som tidigare ingick i Mälarstrandsutbyggnaden
Områden där anslutning till det kommunala VA-nätet tidigare planerades men där
utbyggnad uteblev. Utredning om ev åtgärder kommer att ske under remisstiden.
Inventering och sanering av enskilda avlopp (miljökontoret)
Målet är att samtliga enskilda avlopp ska vara åtgärdade 2021. Detta framgår även av
"Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014-2021".
Konsekvenser av VA-planen
Arbetet med VA-planen ska bidra till uppfyllelse av följande nationella miljömål: giftfri
miljö, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, hav i balans, levande kust och
skärgård, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö samt myllrande våtmarker.
Livskvaliteten och möjligheten till etablering av nya bostäder och verksamheter ökar
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

10(31)

2016-12-14

med en trygg VA-försörjning. VA-planen kommer att generera kostnader för personal
och anslutningsarbete men fler abonnenter på det allmänna nätet ger även intäkter.
Utan VA-plan försvåras kommunens utveckling och långsiktiga planering utifrån
miljö-och hälsobehoven. Bebyggelse kan då tillåtas på olämpliga plaster där VAtjänster saknas. Om Vattentjänstlagen inte efterlevs kommer länsstyrelsen kunna
förelägga kommunen att vidta åtgärder. Utan förebyggande planering kan
klimatförändringarna medföra stora konsekvenser för vattenförsörjning och
avloppshantering.

Så har MRN bedömt förslaget till ny VA-plan för Eskilstuna
Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) välkomnar förslaget till ny VA-plan för
Eskilstuna kommun. Hittills har VA-planeringen ofta upplevts som både otydligt och
svårtillgänglig vilket genererat frustration hos alla parter. Prioriteringen av vilka
områden som har involverats i det kommunala VA-nätet har inte motsvarat de
områden som haft störst behov eller nytta av utbyggnaden. Planerad utbyggnad har
ibland blivit kraftigt fördröjd och i några fall helt uteblivit. Det har dessutom varit
svårt att få tag i information om byggstart respektive tid då arbetet blivit färdigställt
för olika utbyggnadsprojekt. VA-utbyggnaden har även under de senaste åren haft
väldigt låg takt.
Enligt "Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014-2021" ska alla små avlopp i kommunen
vara åtgärdade 2021. Miljökontoret kommer under perioden därför att fortsätta med
fokus på de åtta pågående saneringsområdena, starta nya minisaneringsområden i
husgrupper där det råder stora problem med den enskilda VA-försörjningen samt att
inventera och ställa åtgärdskrav för övriga ännu ej kontrollerade undermåliga enskilda
avlopp i kommunen.

Förklarande texter till punkterna i yttrandet
1.

Förtydligande MRN:s och miljökontorets av roller
Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) vill förtydliga att MRN är den
myndighet som ansvarar för tillsynen över de små (enskilda)
avloppsanläggningarna i kommunen. Miljökontoret, utför på delegation, denna
tillsyn och kan kräva åtgärder då bristfällig rening konstateras. Miljökontoret
handlägger även ansökningar och anmälningar och fattar beslut om små avlopp

2.

VA-plan saknar intentioner om avloppsfraktioner i kretslopp
Om kretsloppsfrågan inte involveras i VA-planen anser MRN att detta måste
lyftas separat och utredas vidare för att på så sätt få fram en kretslopps-strategi
för Eskilstuna kommun. Enligt ”Riktlinjer för VA-planering i Eskilstuna” ska
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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kommunen ha en ”Strategi för kretsloppsanpassade lösningar för enskilda
avlopp”.
Sedan år 2004 har miljökontoret ställt krav om att 70 % av fosforn som leds till
avloppsanläggningarna ska fångas upp och kunna återföras till jordbruksmark.
För att möjliggöra detta ställs krav på 90-95% fosforreduktion för samtliga
enskilda avlopp i kommunen. MRN ser det som angeläget att det inte bara är på
fastighetsägarna som det ställs krav om kretsloppsanpassning. Kommunen har
själv ett stort ansvar då det gäller att omhänderta de utsorterade
avloppsfraktionerna från enskilda avlopp. Det är hög tid att kommunen
möjliggör kretslopp av dessa fraktioner, som består av kemikaliefällt slam,
koncentrerat WC-vatten och fosforfilter. Det är i dagsläget avloppsfraktioner
från över 1500 fastigheter, och fler blir det, med koncentrerat näringsinnehåll
som fastighetsägarna får betala extra för att få fram men som kommunen idag
inte tar vara på. En kretsloppsstrategi för enskilda avlopp förutsätter flera
inblandade parter. Denna fråga bör därför lyftas separat och utredas vidare då
den av MRN bedöms vara stor och viktig eftersom den bl.a. berör kommunens
trovärdighet inför medborgarna samt hänsynen till kommande generationer.
3.

Önskas; Karta och tillhörande tabell som kontinuerligt uppdateras på
kommunens hemsida
Att uppdaterad information om VA-planeringen ska finnas i Eskilstunakartan
och därmed vara tillgänglig för såväl politiker, anställda och allmänheten ser
MRN som mycket positivt. Det kommer att bidra till ökad tydlighet och därmed
minska risken för missförstånd. Nämnden anser dock att kartan inte kan tala
helt för sig själv och att den därför behöver kompletteras med ett textdokument.
En nackdel med VA-planedokumentet med tillhörande bilagor är att det
uppfattas som onödigt tungt och svåröverblickbart. Nämnden önskar därför att
informationen sammanställs i en tabell som placeras på kommunens hemsida
och som visar respektive områdes VA-plan och att detta dokument i likhet med
kartan uppdateras regelbundet så att det framgår i viket skede i tidplanen
området befinner sig i. Informationen bör länkas till den aktuella kartan i
Eskilstunakartan.

4.

Orimligt att åtgärdstakten är olika beroende på lösningen - kommunalt
VA eller enskilt VA.
I ”Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014-2021” anges att miljö- och räddningstjänstnämnden ska ansvara för att kartlägga och åtgärda samtliga enskilda
avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav. Detta uppdrag går
inte hand i hand med den tidplan som presenterats i förslaget till ny VA-plan.
Tidplanen för anslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet i VAplanen sträcker sig fram till och med år 2026 vilket överskrider Vattenplanens
tidplans slutdatum för de enskilda avloppen med fem år. Samtidigt ingår flera
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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områden med enskilda avlopp som miljökontoret länge bedömt har stora
problem med sin VA-situation inte i tioårsplanen för utbyggnad, utan har istället
benämnts som utredningsområden eller bevakningsområden. MRN anser
därmed att den föreslagna åtgärdstakten som avser att ansluta ca 800 fastigheter
till det kommunala VA-nätet under den kommande tioårsperioden är för låg, då
den bara motsvarar ca 80 fastigheter per år.
5.

VA-planen kan generera mer arbete för miljökontoret i de utpekade
utbyggnadsområdena
MRN befarar att VA-planen kommer att generera ökade arbetsinsatser rörande
enskilda avlopp från miljökontorets sida i de områden som nu pekats ut som
blivande verksamhetsområden. Detta eftersom det erfarenhetsmässigt brukar bli
mer intressant att riva befintliga hus och bygga nytt och bygga ut byggnader då
ett befintligt bostadsområde ska involveras i det kommunala
verksamhetsområdet för VA. Arbetet kommer att bestå av bedömning av
huruvida befintliga avlopp kan användas fram till anslutning är möjlig och om
detta inte är möjligt diskutera förutsättningarna för andra lösningar under tiden
fram till anslutning. Att höja den VA-standarden med hjälp av enskilda avlopp
för många fastigheter i ett område som blivit utpekat som utbyggnadsområde
men där utbyggnaden ligger långt fram i tiden kan, beroende på teknikval,
innebära att behovet av kommunal VA-utbyggnad minskar.

6.

Gillberga skola bör, om den ansluts till det kommunala nätet, anslutas av
huvudmannen
Gillberga skola har i likhet med övriga fastigheter i närområdet problem med sin
vattenförsörjning men det finns dock inte några planer på utbyggnad dit enligt
föreslagen VA-plan. MRN vill i sammanhanget poängtera att om det ändå
kommer att byggas VA-ledningar till Gillberga skola är det önskvärt att detta
görs via VA-huvudmannen och inte via annan part vilket vi sett exempel på då
VA-ledningar byggdes till Vallby skola. MRN anser att det är viktigt att fler
fastigheter längs en sådan ledning får möjlighet att anslutas och inte enbart
skolan vilket inte är möjligt om ledningen inte dimensionerats för flera
fastigheter och inte heller hör till verksamhetsområdet för VA.

7.

Mälarstranden
I de områden där utbyggnaden inte genomfördes längs Mälarstranden finns
temporära avloppslösningar som är onormalt kostsamma att använda i längden.
MRN välkomnar en genomgång av dessa områden.
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8.

Vallby kyrka och Eneby
I områdena finns ett högt bebyggelsetryck samtidigt som det finns många
bristfälliga avlopp. VA-ledningar har byggts mellan Vallby kyrka och Eneby
dock utan att arbetet slutförts. MRN anser att arbetet bör färdigställas så att
anslutning till ledningarna blir möjlig.

9.

Nya byggprojekt bör presenteras i VA-planen
I förslaget finns bara utbyggnadsplanerna för VA för befintliga
bebyggelsegrupper med. Eftersom bebyggelsetrycket är högt och det därför bör
finnas flera kända kommande byggprojekt under den närmaste femårsperioden
bör dessa områden också finnas med i VA-planen. Detta är angeläget ur flera
aspekter men ur miljökontorets perspektiv främst eftersom det kan finnas
befintliga fastigheter nära ett planerat byggprojekt som på så sätt hamnar
närmare det kommunala VA-nätet och därmed inte bör lösa VA-situationen
enskilt utan istället involveras i det kommunala VA-nätet.

10.

VA-planen bör visa var större underhållsarbeten planeras
Det befintliga VA-nätet är på sina ställen underdimensionerat eller mycket
gammalt och är därför i stort behov av att bytas ut. Detta kan troligen bli
aktuellt om fler områden ska kunna anslutas till det befintliga VA-nätet.
Områden som hittills inte haft möjlighet att anslutas till det kommunala VAnätet trots att fastighetsägarna velat detta kan med nya rör i huvudnätet få andra
möjligheter till anslutning. Nämnden anser därför att planerade större ändringar
på VA-nätet ska finnas med i VA-planen.

11.

Kriterier som bör säkerställas för de högst prioriterade områdena
Att VA-planen verkligen blir det stöd för den fortsatta VA-planeringen av
Eskilstuna som alla är i behov av nu förutsätter, anser MRN, att de områden
som hamnar i första prioritet, d.v.s. utbyggnad inom de närmsta 5 åren, har de
förutsättningar d.v.s. detaljplan och annat, som är nödvändigt för att utbyggnad
ska vara möjlig rent praktiskt.

12.

Tydlighet i presentationen av varje nytt utbyggnadsområde
Områden som fastställs som nya verksamhetsområden måste även vara tydligt
presenterade geografiskt, med förutom karta även en lista över berörda
fastigheter, med tillhörande tidplan från start till färdigställande när de
presenteras för kommunfullmäktige. Såväl länsstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet över kommunens VA-arbete, som allmänheten ska kunna ta
del av informationen och förstå vad det handlar om.
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13.

Det förvaltningsövergripande samarbetet runt VA-frågorna måste
förbättras
En orsak till att VA-utbyggnaden i ett område dröjer beror ofta på att det inte
finns någon fastställd detaljplan. Bättre samarbete, och framförhållning mellan
kommunens olika aktörer är därför en förutsättning för att VA-planen ska
kunna realiseras.

14.

Skydd av ytvatten uppströms Hyndevads vattenintag under och efter
åtgärdsarbetet
Att kommunens huvudvattentäkt, Hyndevad, alltid har bästa skydd är
nödvändigt. Ökat skydd ska bl.a. uppnås genom att de områden som är belägna
alldeles uppströms vattenverket nu efter lång väntan kommer att anslutas till det
kommunala VA-nätet. Vid grävningen kommer dock jordpartiklar,
näringsämnen, och mikroorganismer att frigöras och följa med regnvatten via
diken, bäckar och rör ut i ån. Detta är mycket sårbart då kommunen samtidigt
saknar en reservvattentäkt. MRN föreslår därför att utloppen i ån från diken,
bäckar och rör under själva grävarbetet och en tid därefter tills jorden läkt igen
bör förses med sedimenteringsskärmar, som gör att frigjorda ämnen och
partiklar som gjort det tillrinnande vattnet grumligt inte blandas med det vatten
som ska ledas in till vattenverket. (Stockholm vatten AB har sedan länge en
skärmsedimenteingsbassäng vid inloppet till sjön Flaten, i Stockholm, som visat gott resultat).

15.

Arbetet med att lösa behovet av reservvatten måste påskyndas.
När verksamhetsområdet för vatten och avlopp utvidgas och fler fastigheter
ansluts till det kommunala VA-nätet ökar även sårbarheten för fler medborgare
om/när Hyndevads vattentäkt skulle få allvarliga störningar. Det är redan idag
en allvarlig situation att kommunens huvudvattentäkt vid behov saknar
ersättningsvatten. Därför måste detta arbete påskyndas anser MRN.

16.

Nya avtalskunder utanför planerade verksamhetsområden
Det kan finnas områden där Vattentjänstlagen ej är tillämplig men där
fastighetsägare på grund av en problematisk VA-situation ändå vill bli kund hos
EEM. MRN föreslår en skrivning med innebörden att kommunen ser positivt
på möjligheten att hjälpa boende och företag att få bra VA-lösningar.
Kommunens ambition bör vara hög då det gäller nya avtalsanslutningar för
enskilda fastigheter i de fall som det är tekniskt rimligt. MRN anser även att
fastighetsägarna inte ska tvingas bilda en gemensamhetsanläggning för att
anslutning ska vara möjlig.
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17.

Att involvera befintliga avtalsanslutna fastigheter i det allmänna VA-nätet
MRN anser att övertagandet av ledningar från avtalsanslutna fastigheter bör
prioriteras lågt och skjutas på framtiden eftersom dessa redan är anslutna till
VA-nätet. Resurserna bör istället fokuseras på fastigheter som behöver en
förbättrad VA-situation

18.

Ökat behov av resurser
MRN bedömer att det behövs ökade resurser i form av mer personal på berörda
arbetsplatser i kommunen för att intentionerna i VA-planen ska kunna
realiseras. Berörda är främst EEM och miljökontoret men även byggkontoret
och kommunledningskontoret kan komma att behöva ha förstärkning.

19.

Ökade slamtransporter föreslås bli effektivare
I takt med att miljökontoret ställer krav på sanering av de små avloppen i
kommunen ökar både antalet tömningstillfällen och mängderna avloppsslam
som ska hämtas av kommunens entreprenör. För att effektivisera slambilarnas
turer och därmed minska antalet långa och tunga transporter på vägnätet, och
inne i tätorterna bör fler tömningsstationer för avloppsslam anordnas på det
befintliga avloppsnätet. Dessa kan bestå av tankar som tjänar som
utjämningsmagasin varifrån slammet sedan kan pumpas vidare till ledningsnätet
med ett lagom stort flöde. (Tömningsstationerna skulle även kunna utvecklas så
att de fungerade som en del i ett blivande kretslopps-system).

20.

Övrigt
VA-plan för Eskilstuna kommun
4
Både rubriken och texten beskriver områden ” i anslutning till” vilket
bör ändas till ”i närheten av”
4:1
Utbyggnad av kommunalt VA längs med Mälarstranden har skett till ett
stort antal fastigheter men inte till samtliga av de som ingick i planerna
från början.
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21.

Ökade slamtransporter föreslås bli effektivare
I takt med att miljökontoret ställer krav på sanering av de små avloppen i
kommunen ökar både antalet tömningstillfällen och mängderna avloppsslam
som ska hämtas av kommunens entreprenör. För att effektivisera slambilarnas
turer och därmed minska antalet långa och tunga transporter på vägnätet, och
inne i tätorterna bör fler tömningsstationer för avloppsslam anordnas på det
befintliga avloppsnätet. Dessa kan bestå av tankar som tjänar som
utjämningsmagasin varifrån slammet sedan kan pumpas vidare till ledningsnätet
med ett lagom stort flöde. (Tömningsstationerna skulle även kunna utvecklas så
att de fungerade som en del i ett blivande kretslopps-system).

22.

Övrigt
VA-plan för Eskilstuna kommun
4
Både rubriken och texten beskriver områden ” i anslutning till” vilket
bör ändas till ”i närheten av”
4:1
Utbyggnad av kommunalt VA längs med Mälarstranden har skett till ett
stort antal fastigheter men inte till samtliga av de som ingick i planerna
från början.

Här finns remissen, förslag till VA-plan med tillhörande dokument:
http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Handlingar-beslut-ochprotokoll/Protokoll-och-foredragningslistor/Kommunstyrelsenssammantradeshandlingar/2016/Kommunstyrelsens-sammantrade-2016-10-11/

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
---
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MRN/2016:140

§ 119
Lokala verksamhetsplaner 2017
Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker :
-

Lokal verksamhetsplan för räddningstjänsten 2017
Tillsynsplan för räddningstjänsten 2017
Lokal verksamhetsplan för miljökontoret 2017
Behovsutredning för miljökontoret 2017-2019
Tillsynsplan enligt miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om särskilda
bestämmelser för gaturenhållning och skyltning
Kontrollplan enligt livsmedelslagen
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa
receptfria läkemedel

Ärendet
I miljötillsynsförordningen samt livsmedelslagstiftningen riktas det krav på att
den operativa tillsynsmyndigheten ska utreda om tillsynsbehovet för
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov dock
minst en gång per år.
Miljö- och räddningstjänstnämndens lokala verksamhetsplaner är två separata
planer; miljökontoret och räddningstjänsten.
Dessa planer är mer detaljerade än den verksamhetsplan och budget för 2017
som fattas beslut om i ett annat ärende på samma nämndsammanträde.
Nämnden föreslås också i detta beslut anta en separat upprättade tillsyns- och
kontrollplaner. Samtliga planer fastställer enheternas fokus för 2017.

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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MRN/2016:117

§ 120
Verksamhetsplan 2017 Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen
Beslut
Till kommunstyrelsen

Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker verksamhetsplan och budget för
2017.

Reservation

Alar Kuutmann (V) reserverar sig mot beslutet och skriftlig reservation
kommer.

Ärendet
Enligt anvisningar från kommunstyrelsen är verksamhetsplanen strukturerad utifrån
kommunfullmäktiges strategiska mål och uppdelad i verksamhetsprocesser med
processmål och ettåriga åtaganden. Dessa är indelade i hållbar utveckling, effektiv
organisation och budget. Nämndens verksamhetsplan sätter övergripande mål som
preciseras i lokala verksamhetsplaner.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och
budget för 2017.
Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
Per-Olof Eriksson (L) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
Fredrik Holmqvist (SD) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
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Propositionsordning

Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut. Ordförande föreslår följande
propositionsordning:
1. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
2. Alar Kuutmann (V) förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
3. Per-Olof Eriksson (L) förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
4. Fredrik Holmqvist (SD) förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och budget för 2017.
Beslutet skickas till: kommunfullmäktige
---
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MRN/2016:144

§ 121
Förslag till yttrande om m4 gruppens AB:s ansökan
om ändring av befintligt tillstånd
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslås lämna följande yttrande:
Ronny Ilhag (MP) deltar inte i beslutet.

Yttrande
Nämnden har inte några invändningar mot att det befintliga tillståndet ändras på det
sätt som bolaget yrkar, d.v.s. att den mängd batterier som får mellanlagras vid ett och
samma tillfälle minskas från 1 200 ton till 40 ton samt att omlastning inte längre
kommer att ske på fastigheten.
Nämnden bedömer även att de villkor som gäller för verksamheten idag i det
befintliga tillståndet ska gälla fortsättningsvis.

Bedömning
Ansökan om ändring innebär att den maximala mängden som lagras under ett och
samma tillfälle kommer att minska drastiskt. Dessutom kommer inte omlastning av
batterier att utföras längre inom anläggningen. Ändringarna innebär sammantaget att
miljöbelastningen från anläggningen kommer att minska. Nämnden har därför inte
några invändningar mot att tillståndet ändras.
När det gäller villkor för verksamheten bedömer nämnden att de villkor som gäller
idag är lämpliga även för den ändrade verksamheten.

Ärendet
m4 gruppen AB har idag ett tillstånd som medger att 1 200 ton småbatterier får lagras
vid ett och samma tillfälle. Tillståndet medger även omlastning av småbatterier.
m4 gruppen AB har nu lämnat in en ansökan till miljöprövningsdelegationen i
Uppsala län (MPD) om att ändra det befintliga tillståndet. Bolaget ansöker om att få
lagra maximalt 40 ton småbatterier vid ett och samma tillfälle. Omlastning kommer
inte längre att ske.
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MPD ger nämnden möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara MPD tillhanda
senast den 5 januari 2016. Miljökontoret har även skickat handlingarna i ärendet till
räddningstjänsten för eventuellt yttrande om risk för brand och behov av eventuella
skyddsåtgärder mot brand.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
Yttrandet skickas till: uppsala@lansstyrelsen.se

---
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MRN/2016:141

§ 122
Digital akt
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att från och med 1 januari 2017, den
digitala akten är att anse som original för vissa tjänsteärenden på myndigheten.
Vartefter system och processer är redo, övergår fler typer av ärenden till att den
digitala akten är original. Detta skall ske på föreskrivet sätt och i enlighet med rutiner
och regelverk överenskomna med vår arkivmyndighet, Eskilstuna stadsarkiv.

Skäl för beslutet
Enligt överenskommelse med Eskilstuna stadsarkiv, får vi tillämpa digital originalakt
för ärenden, så länge det finns en garant för informationens spårbarhet, läsbarhet,
åtkomst samt autenticitet. Vi ska även se till att den digitala informationen kan
överföras till ett format som lämpar sig för digital långtidslagring i så kallat e-arkiv när
det är aktuellt. Vi ska således lagra all inkommen, upprättad och expedierad
information i ärenden endast digitalt i lämpliga format. Vid behov skall det gå att
skriva ut på papper.

Ärendet
Förvaltningen redovisar en överenskommelse med stadsarkivet (yttrande bilagt) om
hur digital originalakt för tjänsteärenden på myndigheten kan införas. Det ska ske på
föreskrivet sätt och i enlighet med rutiner och regelverk överenskomna med vår
arkivmyndighet.
Arkivprocessen handlar om att se till att myndighetens allmänna handlingar hanteras
på rätt sätt under sin tid på myndigheten, från att de är inkomna/upprättade tills de är
gallrade/överlämnade till stadsarkivet för slutförvar. Det långsiktiga målet är snabb
tillgång till korrekt information för förvaltning, företag och allmänhet!
Det handlar om ärenden och handlingar i förvaltningens IT-verksamhetssystem (tex
Castor och Core). Från och med 1 januari 2017 finns vissa ärenden och handlingar
endast digitalt i systemen, med möjlighet att skriva ut på papper vid behov.
Förvaltningen önskar tillämpa digital originalakt på ett med stadsarkivet
överenskommet sätt. Vinsterna skulle vara att vi blir mer effektiva genom att all
information ständigt är tillgänglig för alla behöriga i systemet utan dröjsmål.
Hanteringen av papper är tidskrävande och kostsam. Förvaltningen gör en miljövinst
genom att sluta använda papper.
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Systemen och processerna är förberedda för ett 100% digitalt arbetsflöde för de
ärenden där den digitala akten är original, i Castor används idag digitala signaturer för
beslut. Sedan 2015-05-01 är alla ärenden 100% digitala på miljökontoret, samtidigt
som information finns på papper, vilket innebär dubbelarbete.
Förvaltningen avser att följa Riksarkivets föreskrifter RA FS 2009:1 och RA FS 2009:2
när det gäller filformat.
Förvaltningens dokumenthanteringsplan och administrativa rutiner, som uppdateras
regelbundet, ska harmonieras med beslutet om digital originalakt för ärenden och
handlingar i Castor.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till: Stadsarkivet

---
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MRN/2016:2

§ 126
Delegationsärenden 2016
Beslut
Listorna över delegationsbeslut från 2 november 2016 till och med 30
november 2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:
Charlotte Lindberg
Emil Ringh
Anders Ellow
Henrik Johnsson
Joakim Lundholm
Håkan Malmström
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektör:
Daniel Nordstrand
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörerna:
Andreas Rosen
Anna Frode
Anna Lindberg Jansson
Carl Bylund
Cecilia Rosén
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Gustav Helander
Helén Almberg
Kristina Pers
Lena Hansen
Linda Westerberg
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Lisa Wall
Magdalena Goczkowska
Maria Hansson
Maria Lindberg
Robert Grip
Ulrika Palmblad
Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson
---
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MRN/2016:3

§ 127
Ärenden för kännedom
Beslut

Nämnden lägger förteckningen daterad 1 december 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Länsstyrelsen beslutade 26 oktober 2016 att upphäva Miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut den 18 maj 2016 i den del som avser
punkten 5. I övrigt ska överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommuns föreläggande om
försiktighetsåtgärder för motorsportverksamhet; Kjula-Åstorp 2:1 avslås.
MMM.MRN.2015.1818
2. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2016 gällande val till
kommunala uppdrag (KSKF/2016:2) att inkomna avsägelser beviljas,
samt att val och fyllnadsval genomförs till vakanta platser enligt
protokollsutdrag. För miljö- och räddningstjänstnämndens del är KD:s
plats vakant efter Alara Shwan Taher. MRN.2016.6
3. Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016 att lägga delårsrapport 2
2016 Eskilstuna kommun (KSKF/2016:496) till handlingarna.
MRN.2016.104
4. Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016 gällande
medborgarförslaget ”att förnya kommunens riktlinjer för serveringstider
inom restaurang i centrum, slutet sällskap och utom tätort till samma
riktlinje som ges inom bostadsområde”. Förslaget avslås i avvaktan på
nya riktlinjer för alkoholservering. MRN.2016.61
5. Mark- och miljööverdomstolens beslut 3 november 2016 gällande
prövningstillstånd angående föreläggande att vidta åtgärder i lägenhet på
fastigheten Roddaren 1 i Eskilstuna kommun. Mark- och
miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det
inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.
MMM.MRN.2015.2401
6. Förvaltningsrättens dom 3 november 2016 avslår R & K Amarant AB:s
överklagande gällande en erinran enligt alkohollagen. Vid ett
tillsynsbesök på bolagets serveringsställe uppmärksammades ett flertal
brister såsom alkohol togs med in i toalettutrymmena av gäster, det gick
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inte att beställa mat efter kl. 22:00, prissättningen på alkohol
uppmuntrade köp av drycker med högre alkoholhalt samt att kvitto
endast erbjöds vid fem av nio köp. Det har varit tillräckligt att meddela
bolaget en erinran eftersom det inte rör sig om upprepade överträdelser.
MALT.MRN.2016.413
Miljöprövningsdelegationens beslut 7 november 2016 upphäver tillstånd
enligt miljöskyddslagen för Gense AB:s ytbehandlingsverksamhet på
fastigheterna Legeringen 5 och 6 i Eskilstuna kommun. Eftersom den
verksamhet som tillståndet avsåg inte längre är tillståndspliktigt samt då
verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten föreligger inget hinder
mot att upphäva bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. MMMMRN.2016.1152
Länsstyrelsen beslutade 8 november 2016 att upphäva beslutet om att
åtgärda inomhustemperatur i en lägenhet på Heljestrandsgatan 9A och
återförvisa ärendet till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna
kommun för vidare handläggning. Länsstyrelsen anser sammantaget att
den aktuella mätningen i lägenheten inte ensam kan ligga till grund för ett
förläggande om att vidta åtgärder eftersom mätningen skedde under en
av sommarens varmaste veckor. MHH-MRN.2016.613
Mark- och miljödomstolens domslut 9 november 2016 lagligförklarar
befintlig pumpgrop med pumpar och ledningar samt in- och
utloppsledningar till och från Eskilstunaån inom fastigheterna
Vattumannen 9 och Gredby 1:1 i Eskilstuna kommun. Tillstånder gäller
så länge Eskilstuna Energi och Miljö AB äger fastigheten Eskilstuna Kv.
Vattumannen 9 eller annars är bibehållen rätt att ha de lagligförklarade
anordningarna på fastigheten Eskilstuna Gredby 1:1 MMMMRN.2012.2034
Mark- och miljödomstolens dom 28 november 2016 avslår överklagandet
gällande klagomål avseende bygglov för uppförande av vindkraftverk på
Kafjärden på fastigheterna Hammarby 19:1, Ramshammar 1:11 och
Sundbyholm 2:14 i Eskilstuna kommun. MMM.MRN.2016.1002
Mark- och miljööverdomstolens beslut 28 november 2016 gällande
olägenhet i lägenhet på fastigheten Hövdingen 2 i Eskilstuna kommun,
nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte
prövningstillstånd eftersom det överklagade avgörandet får prövas av
Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen
har gett prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står
därför fast. MHH.2015.2773
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MRN/2016:4

§ 128
Information
Lars Lagebo berättade om brandcellsindelningen på Mälarsjukhuset.
---
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