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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ärenden för kännedom 2016 – till
nämndsammanträdet i december
Nämnden lägger förteckningen daterad 1 december 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Länsstyrelsen beslutade 26 oktober 2016 att upphäva Miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut den 18 maj 2016 i den del som avser punkten
5. I övrigt ska överklagande av Miljö- och räddningstjänstnämndens i
Eskilstuna kommuns föreläggande om försiktighetsåtgärder för
motorsportverksamhet; Kjula-Åstorp 2:1 avslås. MMM.MRN.2015.1818
2. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2016 gällande val till kommunala
uppdrag (KSKF/2016:2) att inkomna avsägelser beviljas, samt att val och
fyllnadsval genomförs till vakanta platser enligt protokollsutdrag. För miljöoch räddningstjänstnämndens del är KD:s plats vakant efter Alara Shwan
Taher. MRN.2016.6
3. Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016 att lägga delårsrapport 2 2016
Eskilstuna kommun (KSKF/2016:496) till handlingarna. MRN.2016.104
4. Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016 gällande medborgarförslaget ”att
förnya kommunens riktlinjer för serveringstider inom restaurang i centrum,
slutet sällskap och utom tätort till samma riktlinje som ges inom
bostadsområde”. Förslaget avslås i avvaktan på nya riktlinjer för
alkoholservering. MRN.2016.61
5. Mark- och miljööverdomstolens beslut 3 november 2016 gällande
prövningstillstånd angående föreläggande att vidta åtgärder i lägenhet på
fastigheten Roddaren 1 i Eskilstuna kommun. Mark- och miljööverdomstolen
har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge
prövningstillstånd i detta fall. MMM.MRN.2015.2401
6. Förvaltningsrättens dom 3 november 2016 avslår R & K Amarant AB:s
överklagande gällande en erinran enligt alkohollagen. Vid ett tillsynsbesök på
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bolagets serveringsställe uppmärksammades ett flertal brister såsom alkohol
togs med in i toalettutrymmena av gäster, det gick inte att beställa mat efter kl.
22:00, prissättningen på alkohol uppmuntrade köp av drycker med högre
alkoholhalt samt att kvitto endast erbjöds vid fem av nio köp. Det har varit
tillräckligt att meddela bolaget en erinran eftersom det inte rör sig om
upprepade överträdelser. MALT.MRN.2016.413
7. Miljöprövningsdelegationens beslut 7 november 2016 upphäver tillstånd enligt
miljöskyddslagen för Gense AB:s ytbehandlingsverksamhet på fastigheterna
Legeringen 5 och 6 i Eskilstuna kommun. Eftersom den verksamhet som
tillståndet avsåg inte längre är tillståndspliktigt samt då verksamheten har
anmälts till tillsynsmyndigheten föreligger inget hinder mot att upphäva
bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. MMM-MRN.2016.1152
8. Länsstyrelsen beslutade 8 november 2016 att upphäva beslutet om att åtgärda
inomhustemperatur i en lägenhet på Heljestrandsgatan 9A och återförvisa
ärendet till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun för vidare
handläggning. Länsstyrelsen anser sammantaget att den aktuella mätningen i
lägenheten inte ensam kan ligga till grund för ett förläggande om att vidta
åtgärder eftersom mätningen skedde under en av sommarens varmaste veckor.
MHH-MRN.2016.613
9. Mark- och miljödomstolens domslut 9 november 2016 lagligförklarar befintlig
pumpgrop med pumpar och ledningar samt in- och utloppsledningar till och
från Eskilstunaån inom fastigheterna Vattumannen 9 och Gredby 1:1 i
Eskilstuna kommun. Tillstånder gäller så länge Eskilstuna Energi och Miljö AB
äger fastigheten Eskilstuna Kv. Vattumannen 9 eller annars är bibehållen rätt att
ha de lagligförklarade anordningarna på fastigheten Eskilstuna Gredby 1:1
MMM-MRN.2012.2034
10. Mark- och miljödomstolens dom 28 november 2016 avslår överklagandet
gällande klagomål avseende bygglov för uppförande av vindkraftverk på
Kafjärden på fastigheterna Hammarby 19:1, Ramshammar 1:11 och
Sundbyholm 2:14 i Eskilstuna kommun. MMM.MRN.2016.1002
11. Mark- och miljööverdomstolens beslut 28 november 2016 gällande olägenhet i
lägenhet på fastigheten Hövdingen 2 i Eskilstuna kommun, nu fråga om
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd
eftersom det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och
miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.
MHH.2015.2773

