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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2017 – till
nämndsammanträdet i januari
Nämnden lägger förteckningen daterad 9 januari 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2016 gällande komplettering av
årsplan 2017 för Eskilstuna kommun att kompletteringar till årsplan 2017 antas
enligt Socialdemokraternas, Centerpartiet och Moderaternas förslag.
MRN/2016:147
2. Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 gällande val till kommunala
uppdrag 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. Mark- och miljödomstolens dom 2 december 2016 förpliktigar NN att till staten
betala vite om 10 000 kr pga. ej åtgärdad bristfällig ventilation i byggnad 504 och
505 på Stenkvista skolan 1 i Eskilstuna. MHH-MRN.2015.96
4. Länsstyrelsens beslut 6 december 2016 avvisar överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun föreläggande om
försiktighetsåtgärder för motorsportverksamhet; Kjula-Åstorp 2.1; nu fråga om
avvisning. Mot bakgrund av att överklagandet redan prövats av Länsstyrelsen den
26 oktober 2016 ska det nu aktuella, identiska, överklagandet avvisas. MMMMRN.2015.1818
5. Länsstyrelsens beslut 6 december 2016 avslår överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommuns beslut att avsluta ärende om
ljudnivåmätning. Boende på fastigheten Disponenten 9 klagade hos Miljö- och
räddningstjänstnämnden på störande buller från bergvärmepump gällande
grannfastigheten Disponenten 10. Det har inte framkommit annat än att
standardiserade mätmetoder har använts vid det aktuella mätningstillfället. De

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-10 10 00
E-post

Webbplats

Mobiltelefon

uppmätta ljudnivåerna kan därför inte anses utgöra en olägenhet för människors
hälsa i miljöbalkens mening. Överklagandet avslås därför. MHH-MRN.2016.2180
6. Miljöprövningsdelegationens beslut 7 december 2016 gällande föreläggande om
komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av ett kraftvärmeverk
samt fortsatt verksamhet vid biobränsleterminal på fastigheterna Kjula-Åstorp 2:1
och Ribbingelund 2:4 m.fl. i Eskilstuna kommun. Om kompletteringarna inte
kommer in inom angiven tid kan Miljöprövningsdelegationen komma att avvisa
ansökan. MMM-MRN.2013.3534
7. Länsstyrelsens beslut 8 december 2016 gällande överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun beslut om avgift för tillsyn. Miljöoch räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun beslutade den 7 september
2016 att föreningen RodnKustom Scandinavia skulle påföras en avgift om 62 300
kr med anledning av tillsyn av föreningens verksamhet. Resultatet av
bullmätningar under 2015 visade att högsta tillåtna ljudnivåer överskreds vid ett
flertal bostadshus. Enligt Länsstyrelsen framstår den sammanlagda
handläggningstiden som oskäligt lång i förhållande till ärendets karaktär. Avgiften
bör därför sättas ned med fem timmar, motsvarande 4 450 kr. MMMMRN.2015.1818
8. Miljöprövningsdelegationens beslut 8 december 2016 gällande tillstånd enligt 9
kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad verksamhet
vid Lilla Nybyavfallsanläggning på fastigheten Vilsta 3:31 i Eskilstuna kommun.
MMM-MRN.2015.3273
9. Länsstyrelsens beslut 12 december 2016 angående miljöpåverkan från planerad
verksamhet på fastigheten Ekeby 2:30, Eskilstuna kommun. Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB planerar att ansöka om tillstånd för mellanlagring, sortering,
och återvinning av avfall på fastigheten Ekeby 2:30. Samråd med länsstyrelsen och
Miljö- och räddningstjänstnämnden har hållit den 23 augusti 2016.
Tillsynsmyndigheten har under samrådet uppgett att de anser att verksamheten
inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan. MMM-MRN.2016.1917
10. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande reviderad taxa för
räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst antas
samt en övergång från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för
kommunalverksamhet (PKV) i och med 2017 års taxa. MRN.2016.118
11. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande reviderad taxa för
verksamhet inom miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun, antas. Den reviderade taxan börjar gälla
från och med den 1 januari 2017. MRN.2016.114
12. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 angående förändring av
personalförmånen friskvård. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets
regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen
friskvårdsbidrag får användas till. MRN.2016.148
13. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande
samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna. Med 58 JA-röster för
bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 12 NEJ-röster för bifall till
Solveigs Pohjolas (V) med fleras förslag samt 7 ledamöter som avstår från att
rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Jimmy Janssons
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(S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag.
MRN.2016.107
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