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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2017 – till
nämndsammanträdet i augusti
Nämnden lägger förteckningen daterad 10 augusti 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Mark- och miljödomstolens dom 16 juni 2017 avseende tillstånd till fortsatt och
utökad täkt av berg samt vattenverksamhet på fastigheten Eskilstuna Balsta 5:1.
Ärendet avser MRN/2017:31.
2. Länsstyrelsen Södermanlands beslut 20 juni 20017 avseende föreläggande om
åtgärder förenat med vite; Odlaren S:13. Länsstyrelsen ändrar det överklagade
beslutet endast på så sätt att punkten 2 förtydligas genom att åtgärdskravet får
följande lydelse: återställa dikets botten där trumman lagts ner, till ursprungligt
djup och i enlighet med Västertorp-Kalkbergstorps torrläggningsföretag av år 1924
gällande förrättningsbeslut. Tidpunkten för fullgörandet flyttas fram till den 31
augusti 2017. Ärendet avser miljö- och räddningstjänstnämndens beslut 23
november 2016, MRN/2017:31.
3. Miljöprövningsdelegationens beslut 21 juni 2017 avseende tillstånd till fortsatt och
utökad tillverkning av plastprodukter på fastigheten Lärlingen 5 i Eskilstuna
kommun. Ärendet avser MRN/2017:52.
4. Länsstyrelsen Södermanlands meddelande 3 juli 2017 avseende miljö- och
räddningstjänstnämndens åtgärdsplan. Länsstyrelsen har mottagit planen och ser
positivt på de åtgärder som redovisats och bedömer dessa som tillfredsställande.
Ärendet avser MRN/2017:510
5. Mark- och miljödomstolen dom 6 juli 2017 avseende utdömande av vite. Markoch miljödomstolen förpliktar Ari Avfallsåtervinning i Eskilstuna KB att till staten
betala vite om totalt 5 000 kronor. Ärendet avser MRN/2016:52.
6. Länsstyrelsen Södermanland beslut 6 juli 2017 avseende föreläggande; Önskemålet
2. Länsstyrelsen upphäver miljö- och räddningstjänstnämndens beslut och visar
ärendet åter till nämnden för ny handläggning. Avser ärendet MMM/708/17.
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7. Länsstyrelsen Södermanland beslut 6 juli 2017 avseende föreläggande: Navaren 1.
Länsstyrelsen upphäver miljö- och räddningstjänstnämndens beslut och visar
ärendet åter till nämnden för ny handläggning.
8. Miljöprövningsdelegationens beslut 7 juli 2017 avseende tillstånd till uppförande
och drift av vindkraftspark Duvhällen på fastigheten Öja-Hulta 2:1 med flera i
Eskilstuna kommun. Ärendet avser MRN/2017:39.
9. Mark- och miljödomstolens dom 13 juli 2017 avseende avvisat överklagande från
föreningen Duvhällen Kringboende. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet. Ärendet avser MRN/2017:39.
10. Överföring av oförbrukade investeringsanslag från 2016 till 2017. Ärendet avser
MRN/2017:506.
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