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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2017 – till
nämndsammanträdet i februari
Nämnden lägger förteckningen daterad 7 februari 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Länsstyrelsens beslut 9 januari 2017 gällande överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun beslut den 23 november 2016,
§ 108; Odlaren S:13 föreläggande om åtgärder förenat med vite – nu fråga om
inhibition. Länsstyrelsen beslutar att Miljö- och räddningstjänstnämndens beslut
den 23 november 2016 tills vidare inte ska gälla. Detta beslut kan överklagas till
Mark- och miljödomstolen. Enligt 29 § förvaltningslagen (1986:223, FL) får en
myndighet som ska pröva ett överklagande bestämma att det överklagade beslutet
tillsvidare inte ska gälla (så kallad inhibition) MRN.2016.133, MMM.2015.1865
2. Mark- och miljödomstolens dom 17 januari 2017 avslår överklagandet gällande
upphävandet om avgift för tillsyn på 14 127 kr. MRN.2013.97, MMM.2009.1789
3. Länsstyrelsens beslut 24 januari 2017 avslår överklagandet av Miljö- och
räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun beslut om avgift för tillsyn; RåbyÖsterby 2:33. Bolaget som nämnden utövar tillsyn över har yrkat på att avgiften
ska sättas ned till 3115 kr motsvarande 3,5 timmars handläggningstid. Med hänsyn
härtill och vad som övrigt framkommit bedömer Länsstyrelsen att 9 timmars
handläggningstid är en skälig tidsåtgång i ärendet. MMM.2015.2183
4. Mark- och miljödomstolens dom 26 januari 2017 gällande ansökan om utdömande
om vite förpliktar Nya Bil och MC Skroten i Eskilstuna KB att till staten betala
vite om 10 000 kr. MRN.2016.51, MMM.2016.847
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5. Mark- och miljödomstolens dom 26 januari 2017 gällande föreläggande om att
lämna förslag på bullerdämpande åtgärder m.m. vid bergtäktsverksamheten på
fastigheten Balsta 5:1 i Eskilstuna kommun. Mark- och miljödomstolen ändrar
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 16 juni 2016 endast på så sätt att
tiden för när föreläggandet ska vara uppfyllt bestäms till senast den 26 mars 2017.
MMM.2015.605
6. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2 februari 2017 gällande klagomål avseende
uppförande av vindkraftverk på Kafjärden på fastigheterna Hammarby 19:1,
Ramshammar 1:11 och Sundbyholm 2:14 i Eskilstuna kommun; nu fråga om
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.
Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. MMM.2016.1002

