Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Sara Boëthius
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MRN/2017:3

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2017 – till
nämndsammanträdet i november
Nämnden lägger förteckningen daterad 6 november 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktiges beslut antas den 21 september 2017 gällande riktlinjer för
intern styrning och kontroll. KSKF/2017:287.
2.

Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2017 angående svar på
medborgarförslag – begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av raketer.
Medborgarförslaget anses besvarat. KSKF/2017:16.

3. Kommunfullmäktiges beslut antas den 21 september 2017 gällande
sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige. KSKF/2017:416.
4. Länsstyrelsens beslut den 3 oktober 2017 gällande överklagande av Miljö och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommuns beslut om avgift för extra tillsyn
enligt miljöbalken, Tunafors 1.29 (Ari Avfallsåtervinning) Länsstyrelsen ändrar det
överklagade beslutet på så sätt att tillsynsavgiften bestäms till 38 937, 50 kronor i
stället för 44 500 kronor. MMM.2016.15. MRN/2016:52.
5. Miljöprövningsdelegationens föreläggande den 6 oktober 2017 angående
föreläggande om komplettering avseende ansökan om fortsatt avfallsverksamhet
på del av fastigheten Ekeby 2:30 i Eskilstuna kommun. Beslutet är att
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, förelägger med stöd
av 22 kap. 2 § miljöbalken Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB att i ärendet
rörande ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid ReTuna ÅVC på del av
fastigheten Ekeby 2.30 i Eskilstuna kommun komma in med kompletteringar.
MMM.2016.1917.
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6. Miljöprövningsdelegationen beslut den 9 oktober 2017 avseende beslut om
ändring av villkor i tillstånd till utsläpp av avloppsvatten, Ekeby
avloppsreningsverk, fastigheten Ekeby 2:5 i Eskilstuna kommun.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar med stöd av
24 kap 8 § 2 p. miljöbalken (1998:808) villkor och 6 i gällande tillstånd för
Eskilstuna Energi & Miljö med organisationsnummer 556458-1907, att bedriva
verksamhet med utsläpp av avloppsvatten m.m. på fastigheten Ekeby 2:5 i
Eskilstuna kommun. MMM.2014.1391.
7. Mark- och miljööverdomstolen dom den 30 oktober 2017 gällande tillstånd till
fortsatt drift av kraftvärmeverket m.m. på fastigheterna Vattumannen 5, 9 och 11
samt Gredby 1:1 i Eskilstuna kommun. MMM.2012.2034.
8. Mark- och miljööverdomstolen beslut den 1 november 2017 gällande föreläggande
om bl.a. utrivning av trumma på fastigheten Odlaren s:13 i Eskilstuna kommun:
nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.
MMM:2015.1865. MRN/2016:133.
9. Mark- och miljödomstolens dom den 2 november 2017 gällande avgift för extra
tillsyn på fastigheten Eskilstuna Tunafors 1:37 (Nya Bil och MC Skroten i
Eskilstuna KB) Med ändring av Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 24
maj 2017 i ärende nr 505-2086-2017 nedsätter mark- och miljödomstolen avgiften
för extra tillsyn från 40 040 kronor till 36 172 kronor. MMM.2016.847.
MRN/2016:51.

