Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Sara Boëthius
Telefon 016-710 13 90
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MRN/2017:3

Miljö- och räddningstjänstnämnden

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

Förteckning
1. Mark- och miljödomstolens beslut 29 november 2016 gällande tillstånd till
befintlig och utökad verksamhet vid Ekeby avloppsreningsverk, fastigheten Ekeby
2:5 i Eskilstuna kommun där Mark- och miljödomstolen ändrar villkor 4 i det
överklagade beslutet samt ändrar utredningsvillkor U1 och U3 i det överklagade
beslutet. MMM.2014.1391
2. Kommunfullmäktiges beslut 9 februari 2017 angående idrottspolitisk plan för
Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antas och ersätter Eskilstuna rör sig –
idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommun 2011-2015. MRN/2016:92
3. Kommunfullmäktiges beslut 9 februari 2017 angående kulturpolitisk plan för
Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antas och ersätter Eskilstuna växer
tillsammans – handlingsplan för kulturpolitik i Eskilstuna kommun 2012-2015.
MRN/2016:90
4. Kommunfullmäktiges beslut 9 februari 2017 gällande lönepolitisk plan för
Eskilstuna kommun 2017-2019 antas. Utifrån den lönepolitiska planen kommer
det varje år att tas fram en årlig handlingsplan för att möta upp mot behoven.
MRN/2017:47
5. Länsstyrelsens beslut 8 mars 2017 gällande beslut i fråga om miljöpåverkan från
befintlig verksamhet vid Husby Gård anläggning i Eskilstuna kommun.
Länsstyrelsen beslutar att den befintliga verksamheten inte ska antas medföra
betydande miljöpåverkan. MMM.2016.2675
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6. Miljöprövningsdelegationens beslut 9 mars 2017 gällande ändring av tillstånd
enligt miljöbalken för m4 gruppen AB avseende lagring av batterier på fastigheten
Valhalla 2:26 i Eskilstuna kommun lämnar med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken
tillstånd för lagring av batterier på ovan nämnda fastighet. Ändringen gäller lagring
av maximalt 40 ton batterier vid ett och samma tillfälle. Tillståndet gäller
tillsvidare. MMM.2016.1061
7. Mark- och miljödomstolens beslut 28 mars 2017 gällande slutliga villkor avseende
efterbehandling av grus- och bergtäkt på fastigheterna Torshälla-Sövsta 1:8 och
Råbyhed 8:1 i Eskilstuna kommun. Mark- och miljödomstolen har kommit fram
till att miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras på så vis att fortsatt
efterbehandling av täkten ska ske genom utfyllnad för anslutning till omgivande
marknivåer, med iakttagande av de villkor för detta som framgår av domslutet.
Storleken på den ställda säkerheten har bestämts till 500 000 kr. MRN/2011:108.
MMM.2010.959

