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§ 103
Protokollsjustering
Beslut
Ronny Ilhag (MP) utses att justera dagens protokoll.
--
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MRN/2016:129

§ 106
Torshälla 4:50 - Yttrande om Swecon
Anläggningsmaskiner AB:s ansökan om ändring av
villkor
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Nämnden har inte några invändningar mot att villkor 2 ändras på det sätt som bolaget
yrkar.

Ärendet
Swecon Anläggningsmaskiner AB demonterar anläggningsmaskiner inom fastighet
Torshälla 4:50, Eskilstuna kommun (Nyby Bruks industriområde). Bolaget har ett
tillstånd för sin verksamhet. Det meddelades av miljöprövningsdelegationen i Uppsala
län i april 2015.
Villkor 2 i tillståndet reglerar hur mycket farligt avfall som får lagras under ett och
samma tillfälle. Villkoret ser idag ut så här:
"Antalet uppställda maskiner inom verksamhetsområdet som har beslutats om
demontering får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 60 stycken. Mängden avfall
som lagras på fastigheten, undantaget uppställda maskiner för försäljning och/eller
demontering, får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 300 ton avfall för
återvinning, 50 m3 flytande farligt avfall samt 1 ton övrigt farligt avfall."
Bolaget vill ändra villkoret till följande lydelse:
"Antalet uppställda maskiner inom verksamhetsområdet som har beslutats om
demontering får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 60 stycken. Mängden avfall
som lagras på fastigheten, undantaget uppställda maskiner för försäljning och/eller
demontering, får vid ett och samma tillfälle inte överstiga 300 ton avfall för
återvinning, 50 m3 flytande farligt avfall samt 6 ton övrigt farligt avfall."
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Anledningen till att bolaget vill ändra villkoret är framförallt två saker:
1.

Bolaget trodde att det skulle gå att sälja bilbatterier. Detta har inte fungerat
vilket medför att bilbatterierna skickas på destruktion som farligt avfall.
Bilbatterierna är tunga och bolaget kommer därför snabbt upp i den lagrade
maxgränsen för övrigt farligt avfall. Det medför ett större behov av
avfallstransporter än vad bolaget räknade med när man sökte tillståndet.

2.

Förbrukade absorbenter lagrades först i fat. Detta fungerade inte bra i
samband med borttransporterna och absorbenterna förvaras nu istället i IBC
behållare som rymmer mycket mer avfall än fat.

Bolaget har också redovisat ett exempel på hur fördelningen av övrigt farligt avfall
skulle kunna se ut vid ett villkor som medger en lagring på upp till 6 ton:
Fordonsbatterier:
Absorbenter:
Oljefilter:
Elskrot:

2 ton
2 ton
1 ton
1 ton

Miljökonsekvenserna vid en ökad lagring anges vara ett minskat transportbehov vilket
minskar utsläppen av föroreningar.
Den ökade lagringen anges inte ge upphov till några ökade miljörisker i och med att
allt farligt avfall förvaras inomhus på ett sådant sätt att eventuellt spill inte kan
förorena mark eller vatten.

Miljökontorets bedömning
Utifrån de uppgifter som har lämnats i ansökan bedömer miljökontoret att det är
rimligt att ändra villkoret på det sätt som bolaget föreslår. Detta eftersom att
ändringen kommet att medföra ett minskat transportbehov (vilket medför ett minskat
utsläpp av föroreningar och buller) samt att den ökande lagringsmängden inte
kommer att medför några ökande risker för omgivningen.

Yrkanden
Ronny Ilhag (MP) och Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till
beslut.
--Beslutet skickas till: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86
Uppsala
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MRN/2011:108

§ 107
Torshälla-Sövsta 1:8 och Råbyhed 8:1 - Yttrande om
aktbilaga 29-33 i mark- och miljödomstolens mål
M495-16 (täkt Folkesta väst, överklagat
tillståndsbeslut om efterbehandling)
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslås lämna följande yttrande:
Miljö- och räddningstjänstnämnden vill framföra följande i ärendet:
Nämnden står fast vid tidigare lämnade yttranden i ärendet (yttrande från den 23
november 2011, yttrande från den 23 mars 2016 samt yttrande från den 27 oktober
2016).
Nämnden vill också framföra att vi delar länsstyrelsens uppfattning i ärendet om att
MPD:s beslut är riktigt liksom anledningen till varför beslutet är riktigt (se
länsstyrelsens utvecklade talan vid sammanträde den 28 oktober). Nämnden hänvisar
dessutom till vårt tidigare yttrande från den 23 mars 2016 där vi ger även andra
argument till varför MPD bedöms ha haft rätt att fatta det beslut som nu är föremål
för prövning.
Nämnden vill även ta upp och förtydliga följande med anledning av några uppgifter i
aktbilagorna:
•

Föroreningsinnehåll i avfallsmassor som använts för efterbehandlingen
I protokollet anges det på sidan 3 att förorenade massor inte tagits emot och
hänvisning sker till provtagning som visat att halterna ligger under eller i nivå
med riktvärden för känslig markanvändning.
Nämnden vill därför lyfta fram att de gällande prövotidsvillkoren generellt sett
är betydligt strängare än de riktvärden som gäller för känslig markanvändning.
Massor som innehåller föroreningar över prövotidsvillkoren är därmed inte
rena utan innehåller föroreningar som kan innebära mer än ringa risk för
människors hälsa och miljön. Vi vill även lyfta fram att riktvärden för känslig
markanvändning är tänkta att användas vid sanering av förorenade områden,
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inte som en nivå att förorena upp till (se t.ex. vad Naturvårdsverkets skriver i
sin handbok 2010:1 "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten").
•

NIRAS riskbedömning samt bolagets förslag på villkor för föroreningsinnehåll
i mottagna avfallsmassor
I protokollet anges det på sidan 2 att den riskbedömning som bolaget har gjort
aldrig har ifrågasatts förrän nämnden den 23 november 2011 framförde att
utfyllnad av täkten inte borde tillåtas.
Nämnden vill därför förtydliga att vårt yttrande från den 23 november 2011
var ett svar på en remiss från MPD som inkom den 7 oktober 2011. Det som
remitterades var bolagets kompletterade prövotidsutredning där NIRAS
riskbedömning för första gången ingick. Det var därmed första gången
riskbedömningen redovisades och var möjlig att ge synpunkter på.
Nämnden framförde i yttrandet att vi är tveksamma till de beräkningsmodeller
som har använts inom ramen för riskbedömningen, att vi inte delar vissa av de
antaganden som gjorts inom ramen för beräkningarna och riskbedömningen
samt att vi inte delar riskbedömningens slutsats med förslag på villkor. I själva
yttrandet ges en mer detaljerad beskrivning samt motivering till vårt
ställningstagande. Bl.a. hänvisas det till en kontakt med Naturvårdsverket
angående de beräkningsmodeller som använts.

•

Nämndens förslag på villkor för föroreningsinnehåll i mottagna avfallsmassor
På sidan 7 i aktbilaga 31 anges det i bolagets powerpointbild att nämndens
uppfattning är att generella riktvärden för känslig markanvändning och
lakningskriterier för inert avfall ska tillämpas.
Här måste ett missförstånd ha uppstått. Nämnden vill tydliggöra att vår
uppfattning är att de nivåer för mindre än ringa risk som anges i
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ska tillämpas (nivåer för totalhalter samt
lakning). Se nämndens tidigare yttrande från den 23 november 2011 där också
skälen till vårt ställningstagande framgår.

•

Metodik efterbehandling
Enligt protokollet framförde bolaget att det inte går att spränga skyddshyllor.
Det är lite otydligt i protokollet om även andra metodiker diskuterades under
mötet.
Nämnden vill därför lyfta fram att det finns även andra
efterbehandlingsmetodiker än skyddshyllor som ger motsvarande skydd mot
svåra fallolyckor. I Miljösamverkan Sveriges vägledning "Efterbehandling av
täkter" från 2006 ges exempel på metodiker som t.ex. snedsprängning och
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trappsprängning. Dessa metodiker skulle eventuellt kunna fungera i täkten,
t.ex. i kombination med en viss omfördelning av redan ditlagda massor.
Även andra lösningar skulle kunna vara tänkbara om inte ovanstående
metodiker skulle fungera. I bolagets systertäkt (täkt Folkesta Öst) diskuterades
också t.ex. anläggande av skyddshyllor men då dessa av olika skäl inte gick att
utföra anlades istället hinder i terrängen (stängsel, stora stenar) som ska
förebygga risk för fall. Detta är inte en optimal lösning, men kan i vissa fall
accepteras.

Ärendet
NCC Industri AB har tillstånd att driva täktverksamhet inom fastigheterna TorshällaSövsta 1:8 och Råbyhed 8:1 (täkt Folkesta Väst). Det nuvarande tillståndet meddelades
av miljöprövningsdelegationen (MPD) på länsstyrelsen i Södermanlands län år 2007.
MPD sköt upp frågan om vilka slutliga villkor som skulle gälla för efterbehandlingen.
Under prövotiden hade bolaget rätt att efterbehandla täkten genom att fylla ut den
med avfallsmassor med en viss renhetsgrad. En sådan efterbehandling pågick sedan
tidigare med stöd av dåvarande tillstånd. Frågan om slutliga villkor för
efterbehandlingen sköts upp i och med att det var oklart om efterbehandlingen kunde
slutföras inom en acceptabel tidpunkt samt vilka krav på renhetsgrad på massorna
som var lämpliga att ställa.
Prövotidsredovisningen skulle lämnas in till MPD den 28 februari 2010. Så skedde och
nämnden yttrade sig i frågan den 23 november 2011.
MPD:s beslut dröjde till den 18 december 2015. MPD beslöt att inte tillåta en fortsatt
utfyllnad av täkten.
NCC Industri AB överklagade beslutet den 13 januari 2016. Bolaget anser att MPD:s
beslut ska undanröjas och att fortsatt utfyllnad ska tillåtas. Bolaget föreslår också
villkor för efterbehandlingen. Dessa villkor är generösare än de som gällt fram tills nu
(tillåter högre föroreningsinnehåll i massorna).
Mark- och miljödomstolen gav nämnden tillfälle att yttra sig i ärendet den 15 mars
2016. Nämnden yttrade sig den 23 mars 2016. Vi framförde att MPD:s beslut är riktigt
och att bolagets överklagan borde avslås. I det fall att domstolen skulle medge en
fortsatt utfyllnad motsatte sig nämnden bolagets yrkande på villkor och menade att
vårt villkorsförslag från tidigare yttrande den 23 november 2011 borde fastställas med
vissa tillägg/förtydliganden.
Den 24 oktober 2016 gav mark och miljödomstolen nämnden möjlighet att yttra sig
igen. Denna gång över bolagets bemötande av länsstyrelsens och nämndens yttrande
samt över bolagets svar på en fråga från domstolen. På grund av den mycket korta
svarstiden (yttrandet skulle vara inlämnat redan den 27 oktober 2016) fattades ett
ordförandebeslut om utformningen av yttrandet. I yttrandet förtydligade nämnden
tidigare ställningstagande i yttrandet från den 23 mars 2016.
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Mark- och miljödomstolen ger nu återigen nämnden möjlighet att yttra sig. Denna
gång över aktbilaga 29-33 som består av ett protokoll från ett sammanträde
(sammanträde mellan domstolen, bolaget och länsstyrelsen i Uppsala län) samt
powerpointbilder som visades vid sammanträdet. Yttrandet ska vara domstolen
tillhanda senast den 23 november 2016.

Yrkanden
Alar Kuutmann (V) och Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag
till beslut.
--Beslutet skickas till: Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26
Nacka strand
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MRN/2016:127

§ 109
Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens
och lagen om receptfria läkemedels
tillämpningsområde
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget att
byta index från KPI (konsumentprisindex) till PKV (prisindex för kommunala
verksamheter) i och med 2017 års taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om
receptfria läkemedels tillämpningsområde i Eskilstuna kommun.
Kommunfullmäktige föreslås även anta förslaget att avgifterna i taxan för 2017 för
tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
receptfria läkemedel räknas upp med 3 % enligt föreslagen indexreglering.

Motiv till revidering
Taxan för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels
tillämpningsområde har varje år räknats upp med en procentsats som motsvarat de 12
senaste månadernas förändring i KPI (Konsumentprisindex).
KPI speglar inte de faktiska kostnadsförändringarna för verksamheten på ett
tillfredsställande sätt. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar PKV
(Prisindex för kommunal verksamhet) som är ett index avsett att användas av
kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och
priser. Därför förslås en övergång till PKV.
I och med att besluten fattas vid ett och samma tillfälle föreslås att beslutet också
innefattar en höjning av avgifterna för tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Höjningen motsvarar
den indexuppräkning på 3 % som SKL redovisade den 4:e oktober.
Nyligen har även nämndens övriga taxor föreslagits genomgå samma indexövergång,
från KPI till PKV.
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Föreslagna avgifter från och med 2017
Vid en indexuppräkning på 3 % av 2016 års avgifter för tillstånd- och
tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel
skulle avgifterna se ut som följer:

Ansökningsavgifter
Ny ansökan samt ägarbyten
Utvidgade tillstånd
Utökade serveringstider

11 325 kr
3 975 kr
1 700 kr

Tillfälligt tillstånd allmänheten 1 dag
För varje dag ytterligare
Återbetalning avslag

4 525 kr
1 150 kr
1 150 kr

Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 1 dag
Därefter vid tillfälle
Återbetalning avslag

925 kr
225 kr
225 kr

Bolagsmän inträde/utträde

1 150 kr

Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift

2 275 kr

Årlig omsättning av alkoholdrycker (i kr)
1) 0 - 50 000
2) 50 000 - 250 000
3) 250 001 - 500 000
4) 500 001 - 1000 000
5) 1000 001 - 2000 000
6) 2000 001 - 3000 000
7) 3000 001 - 4000 000
8) 4000 001 - 5000 000
9) 5000 001 -

0 kr
4 525 kr
5 650 kr
6 800 kr
7 950 kr
9 075 kr
10 175 kr
11 325 kr
12 450 kr

Tobak folköl och receptfria läkemedel
Tobak
Folköl + tobak
Folköl
Läkemedel
Folköl + läkemedel
Tobak + läkemedel
Tobak + läkemedel + folköl

1 150 kr
2 275 kr
1 825 kr
1 150 kr
2 370 kr
1 825 kr
2 825 kr
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Slutsatser
Med PKV förväntas vi få ett index som bättre speglar de faktiska
kostnadsförändringarna. Taxan för alkohollagens, tobakslagens och lagen om
receptfria läkemedels tillämpningsområde räknas upp enligt samma index som
nämndens övriga taxor.
Avgifterna i 2017 års taxa för tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel räknas upp med 3 % enligt föreslagen
indexreglering.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
--Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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MRN/2016:89

§ 110
Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet
som bedrivs av privata utförare mandatperioden
2015-2018, KSKF/2016:162
Beslut
Anta förvaltningens förslag till anvisningar.

Ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att
uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller
från 1 januari 2015. Enligt lagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om riktlinjer för uppföljning av
verksamhet som upphandlats och bedrivs av privata utförare under
mandatperioden 2015-2018 (KSKF/2016:162).
Varje nämnd ska utifrån dessa riktlinjer utarbeta anvisningar för när och på vilket
sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningarna gäller även för köp av
enstaka platser hos privata utförare.
Anvisningarna ska innehålla:
• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar utifrån tecknat
avtal.
• Vad som ska följas upp, till exempel nyckeltal, mål, personaltäthet etcetera.
• Vilka former av uppföljning som ska användas.
• Var det operativa ansvaret för uppföljningen ligger.
• Tidplan.
• Former för återkoppling av resultatet till nämnd, utförare och allmänhet.
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Uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och
resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till ansvarig
nämnd.
Anvisningarna ska beslutas av nämnd senast den 30 november 2016.
Förvaltningens förslag till anvisningar redovisas i bilaga.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
--Bifogas:

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare inom miljö- och räddningstjänstnämndens ansvarsområde.
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MRN/2016:123

§ 111
PUL ombud för miljö- och räddningstjänstnämnden
Beslut
Anna Peldán utses till personuppgiftsombud för miljö- och räddningstjänstnämnden.

Ärendet
Ett personuppgiftsombud är, enligt personuppgiftslagens (1998:204) definition, en
person som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelsen i
detta fall) självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och
lagligt sätt.
Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens
krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och
därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessutom ökas den enskildes tilltro till en verksamhet som har personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet ska också hjälpa de registrerade att få rättelse
när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller
ofullständiga.
Datainspektionen har som uppgift att ge ombudet information, råd och stöd. Den
som utser ett personuppgiftsombud slipper också anmäla vissa behandlingar som
Datainspektionen annars ska föra in i ett allmänt tillgängligt register.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
--Beslutet skickas till: Datainspektionen
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§ 112
Miljö- och räddningstjänstnämndens
sammanträdestider 2017
Beslut

Nämnden fastställer sammanträdestiderna för 2017.

Ärendet

Nämnden fastställer sammanträdestiderna följande tider 2017:

Arbetsutskottet

Nämnden

Onsdag 11 januari 08:30
Onsdag 8 februari 08:30
Onsdag 8 mars 08:30
Onsdag 12 april 08:30
Onsdag 10 maj 08:30
Onsdag 7 juni 08:30
Onsdag 16 augusti 08:30
Onsdag 13 september 08:30
Onsdag 11 oktober 08:30
Onsdag 8 november 08:30
Onsdag 13 december 08:30

Onsdag 25 januari 13:30
Onsdag 15 februari 13:30
Onsdag 22 mars 13:30
Onsdag 19 april 13:30
Onsdag 17 maj 13:30
Onsdag 21 juni 13:30
Onsdag 23 augusti 13:30
Onsdag 20 september 13:30
Onsdag 25 oktober 13:30
Onsdag 15 november 13:30
Onsdag 20 december 13:30

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
--Beslutet skickas till:

nämndens ledamöter och kommunstyrelsen
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§ 113
Delegationsärenden 2016
Listorna över delegationsbeslut från 28 september 2016 till och med 1
november 2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:
Lars Lagebo
Charlotte Lindberg
Anders Ellow
Henrik Johnsson
Joakim Lundholm
Håkan Malmström
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektör:
Daniel Nordstrand
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörerna:
Anders Viklund
Anna Lindberg Jansson
Carl Bylund
Cecilia Rosén
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Eva Bohman
Gustav Helander
Hanna Rehn
Helén Almberg
Katja Nesterinen
Kristina Pers
Lena Hansen
Linda Westerberg
Lisa Wall
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Magdalena Goczkowska
Maria Hansson
Maria Lindberg
Robert Grip
Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson
Delegationslistorna från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut angående personalärenden räddningschef.
Lars Lagebo

Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut angående personalärenden förvaltningschef/enhetschefer.
Ulf Lindstrand
Anna Norberg
Sara Brutemark
---
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§ 114
Ärenden för kännedom 2016
Nämnden lägger förteckningen daterad 2 november 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen har 7 oktober 2016 avvisat ett
överklagande angående en anmälan gällande olägenhet i lägenhet på
fastigheten Eskilstuna Hövdingen 2. Domstolen instämmer med länsstyrelsens
bedömning att Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna har haft fog
för sitt beslut den 22 februari 2016 att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder.
2. Kommunfullmäktiges beslutade 22 september att bifalla motionen om att
tillåta uteservering året runt. Motionen har remitterats till Trygga Eskilstuna,
stadsbyggnadsnämnden och miljö- och räddningstjänstnämnden för yttrande.
3. Länsstyrelsens beslut 5 oktober 2016 gällande ett överklagande av Eskilstuna
kommuns beslut om tillsynsavgift Notstället 5 och 6. Miljö- och
räddningstjänstnämnden beslutade den 7 juli 2016 att bolaget Klara fastigheter
AB skulle betala en avgift på 2730 kronor med anledning av tillsyn över
bristfällig sophantering på fastigheterna Notstället 5 och 6. Länsstyrelsen
avvisar överklagandet eftersom bolaget inte har kunnat komplettera
överklagandet med en fullmakt.
---

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-23

Sida

20(20)

MRN/2016:4

§ 115
Informationsärenden
Medarbetarundersökning
Enkät till förtroendevalda
Dödsbrand
Räddningsledare
Nya riktlinjer och tillämpningar - avlopp
Medborgarförslag
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