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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2017 – till
nämndsammanträdet i juni
Nämnden lägger förteckningen daterad 5 juni 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktiges beslut 27 april 2017 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 blir
Lena Blomkvist ersättare efter Michaela Wallbom. MRN.2017:6
2. Kommunfullmäktiges beslut gällande årsredovisningen 2016 för Eskilstuna
kommun där kommunledningskontoret har med skrivelse 4 april överlämnat
årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun, detaljer finns att läsa i
protokollsutdraget. MRN.2017:77
3. Länsstyrelsens beslut avslår överklagandet av Miljö- och räddningstjänstnämndens
i Eskilstuna kommun beslut om yttrande; Öja-Hult 2:1 m.fl. Enligt Länsstyrelsens
mening har nämndens remissyttrande inte några direkta rättsverkningar för
klaganden. Beslutet är därför inte överklagbart och överklagandet ska därmed
avisas. MRN.2017:39
4. Mark- och miljööverdomstolens beslut 9 maj 2017 att inte ge prövningstillstånd
gällande föreläggande om försiktighetsåtgärder för motorsportverksamhet på
fastigheten Kjula-Åstorp 2:1 i Eskilstuna kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
MRN.2016:68
5. Förvaltningsrättens dom 16 maj 2017 beslutar att (NN) ska betala 20 000 kr i vite
till staten gällande ansökan om utdömande av vite enligt tobakslagen (1993:581)
MRN.2017:28
6. Förvaltningsrättens dom 19 maj 2017 gällande utdömande av vite enligt
tobakslagen (1993:581) och lagen om viten (1985:206) bifaller Miljö- och
räddningstjänstnämndens ansökan och förpliktar (NN) att till staten betala vite om
20 000 kr. MRN.2017:29
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7. Högsta domstolens beslut gällande tillstånd till prövning i hovrätt av mål om
tillstånd till fortsatt drift av kraftvärmeverk meddelar inte prövningstillstånd.
Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte framkommit något skäl
att meddela prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står
därmed fast. MRN.2016:22
8. Högsta förvaltningsdomstolens beslut 23 maj 2017 gällande förbud enligt
strålskyddslagen; fråga om prövningstillstånd meddelas inte prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast. MHH.2016:3143
9. Länsstyrelsens beslut 24 maj 2017 angående överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun beslut om avgift för extra tillsyn
enligt miljöbalken; Tunafors 1:37 avslår överklagandet. MRN.2016:51
10. Miljöprövningsdelegationens beslut 29 maj 2017 gällande ansökan om att upphäva
delar av tillstånd meddelat enligt miljöskyddslagen för avfallverksamhet vid Lilla
Nyby avfallsanläggningen på fastigheten Vilsta 3:31 i Eskilstuna kommun,
upphäver med stöd av 24 kap. 8 § punkt 2 miljöbalken koncessionsnämnden för
miljöskydds beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen. MMM.2017:333
11. Mark- och miljödomstolens dom 5 juni 2017 angående föreläggande om
kontrollprogram, ändrar punkten 2 och punkten 4 i föreläggandet så att mätning
av ljudnivåer ger tydligare svar samt att analyssvar från uttagna prov på
grundvatten ska redovisas. MMM.2013.3506

