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§1
Protokollsjustering
Beslut
Ulf Ståhl (M) utses att justera dagens protokoll.
---
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MRN/2016:115

§2
Yttrande med anledning av NCC Industry ABs
ansökan om tillstånd till bortledning av grundvatten
mm på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81 (mark och
miljödomstolens mål nr M 4043-16)"
Beslut
Mål nr M 4043-16

Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Nämnden känner sig tveksam till om brytning bör ske ner till +10 meter över havet
och ber mark- och miljödomstolen att se över om det är lämpligt med denna brytning.
Den bortledning som bolaget nu ansökt om är enligt ansökan en förutsättning för att
fortsatt brytning ska kunna ske. Men bortledningen leder till ändrade förutsättningar
för området jämförelsevis med det som tillåtits i bolagets nuvarande tillstånd som då
medger brytning ner till +10. Utredningar har påvisat att det föreligger en risk att
brunnar påverkas och det har även varit problem i området tidigare. Nämnden tar inte
ställning till huruvida det är skäligt att neka den nu ansökta verksamheten. Vi
hänskjuter däremot frågan till mark- och miljödomstolen och ber er att titta närmare
på de ändrade förutsättningarna och nollalternativ då verksamheten nu är prövad och
tillåten utan vattenverksamhet.
Nämnden anser att om tillstånd lämnas ska förutom de villkor som sökande föreslagit
för verksamheten följande villkor föreskrivas:
1.

Om inget annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökande angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet.

2.

Avledande av vatten får endast ske till och med den 31 juli 2031 då täkten ska
vara efterbehandlad.

3.

Ett kontrollprogram ska tas fram och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast
1 månad innan bortledning påbörjas. Senast 3 månader efter påbörjad
bortledning av vatten ska programmet ha reviderats i enlighet med de faktiska
förhållandena och återigen lämnas till tillsynsmyndigheten.
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En plan för sedimenteringsbassängens placering ska finnas och vara inlämnad
till tillsynsmyndigheten senast tre veckor innan bassängens uppförande. Planen
ska innehålla den första tänkta placeringen och nästkommande. Eventuella
ändringar ska senast tre veckor innan ändringen genomförs anmälas till
tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska alltid ha en uppdaterad plan med
nuvarande och nästkommande placering.
Nämnden anser vidare att om tillstånd lämnas ska förutom de villkor som
sökande föreslagit för verksamheten samt de villkor som nämnden föreslagit
ovan även villkor i nedanstående frågor föreskrivas. Nämnden har dock inte
tillräckligt med information för att författa den exakta lydelsen:

5.

Kontrollprogrammet bör villkoras med minst de punkter som tas upp i
upprättad hydrogeologisk beskrivning, rapport kap. 6, s. 43 (MKB bilaga G).
Kontrollerna är inte helt tydligt beskrivna och saknar även viktiga delar. För
varje kontroll där det är aktuellt ska mätmetod, mätfrekvens och
utvärderingsmetod tydligt framgå. Nämnden förespråkar tydliga villkor för
kontroll av:
 Grundvattennivåer, i till exempel brunnar inom verksamhetsområdet och
inom täktens påverkansområde.
 Föroreningar i bergborrade brunnar i Dammsäng.
 Föroreningsinnehållet i vattnet som avleds från täkten med avseende på
som ett minimum metaller, olja, kväve och suspenderade ämnen.
 Mängden vatten som avleds från täkten.
 Att vattensystemet nedströms utsläppspunkten kan ta emot vattnet.
Samt uppsikt på förhållandena nedströms då maximal pumpning sker.
Dessa förhållanden bör vara noggrant identifierade och dokumenterade i
ett kontrollprogram innan pumpningen påbörjas.

6.

Det bör villkoras om att pumpningen inte ska ske med ett maximalt flöde
initialt, utan att flödet successivt bör ökas samtidigt som noggranna kontroller
utförs.

7.

Kväverening ska som minimum implementeras i form av växtlighet i dammen.
Bolaget kan anmäla annan typ av kväverening till tillsynsmyndigheten för
prövning.

Bedömningsgrunder och förtydliganden kring vissa av villkoren
Punkt 2
Enligt bolagets tillstånd ska täkten vara efterbehandlad när tillståndstiden går ut. Det
bör förtydligas här att även verksamheten gällande bortledning av grundvatten ska
upphöra då. Det finns ingen anledning att tillåta bortledning av grundvatten efter att
efterbehandlingen avslutats.
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Punkt 3
Ett sådant villkor som reglerar kontrollprogrammet syftar inte enbart till att möjliggöra
en bedömning av om villkoren följs utan markerar även vikten av kontroller i syfte att
tidigt upptäcka riskerna med verksamheten.
Punkt 4
Nämnden bedömer att det är viktigt att redan nu utreda vilka alternativa placeringar
som kan tänkas bli aktuella för sedimeteringsbassängen. Detta för att avledningen av
vattnet ska ske på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Det är även viktigt att
nämnden har kännedom om hur bassängen är belägen inför tillsyn eftersom det utan
en sådan plan är svårt för nämnden att följa upp huruvida den utformas i enlighet med
tillståndet.
Punkt 5
I villkor om mätningar och utsläppskontroll är det enligt nämnden viktigt att det
specificeras vilka förhållanden eller faktorer som definitivt ska ingå så att det är tydligt
för både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare. Nämnden bedömer bland annat
att det inte finns tillräckligt identifierat i inlämnad ansökan (inklusive kompletteringar)
vilka förhållanden som bolaget kommer att ha uppsikt över när det gäller vattnets väg
till recipienten. Det är viktigt att komma ihåg att trots genomförda undersökningar så
går det aldrig att helt utesluta att det under pågående vattenverksamhet kommer fram
oförutsedda risker och negativ miljöpåverkan genom avledningen av stora mängder
vatten. Detta eftersom även vetenskapliga undersökningar är baserade på en del
antaganden som inte går att bevisa fullt ut. Det är därför nödvändigt att utföra
kontroller i den utsträckning som krävs för att i god tid upptäcka risker innan en
eventuell skada uppkommer. Detta har bland annat visat sig när man jämför de
uppgifter som låg till grund för bolagets nuvarande tillstånd och de uppgifter som nu
framkommit i vattenfrågan.
Punkt 7
Nämnden delar inte bolagets bedömning om att kväverening inte ska ske. Vi är
dessutom tveksamma till uppgifterna om vilken mängd kväve som kommer att släppas
ut då denna ansökan anger 24 kg kväve och bolagets nu gällande tillstånd anger ett
årligt utsläpp på 240 kg. Bolaget har framfört att utsläppet är litet i jämförelse med
jordbrukarnas utsläpp. Men nämndens ståndpunkt är att verksamhetsutövare så långt
det är möjligt och rimligt aktivt ska arbeta för att bidra till att miljömålen nås. I detta
fall gör nämnden bedömningen att en viss kväverening enkelt kan nås genom t.ex.
växtlighet i sedimenteringsbassängen, eller i en kompletterande damm därefter. En
verksamhetsutövare bör använda sig av bästa möjliga teknik (BAT) och att inte rena
alls kan inte ses som BAT. Nämnden ser även en möjlighet för bolaget att utreda
frågan om kväverening och lämna in en anmälan om förändrad rening till
tillsynsmyndigheten under de år som bortledning av grundvatten eventuellt kommer
att tillåtas.
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I övrigt hänvisar vi till hur vi tidigare yttrat oss i ärendet.

Ärendet
Nämnden har den 6 december 2016 fått ett föreläggande från mark- och
miljödomstolen att lämna ett skriftligt yttrande. Yttrandet gäller den tillståndsansökan
till bortledning av grundvatten m.m. på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81. Nämnden har
fått anstånd till den 3 februari 2017.
Nämnden har redan i oktober lämnat ett yttrande på en kungörelse från mark- och
miljödomstolen där vi inte ansåg att ett slutyttrande kunde lämnas på grund av att ett
flertal uppgifter bedömdes saknas i bolagets ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.
Bolaget har bemött nämndens yttrande och även andra sakägares yttrande.
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Södermanlands län, miljö- och
räddningstjänstförvaltningen i Eskilstuna kommun, de enskilda som kan förväntas bli
berörda av verksamheten, statliga myndigheter, allmänhet samt berörda
organisationer.
NCC Industry AB har ett tillstånd för sin verksamhet som meddelades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län den 19 juli 2006. Tillståndsbeslutet anger att
verksamheten får bedriva berg- och grustäktverksamhet samt återvinning av avfall på
fastigheten Kjula-Blacksta 1:81. Uttaget som tillåtits är ett uttag av totalt 7 000 000 ton
bestående av 6 500 000 ton berg och 500 000 ton grus och sand till och med den 31
juli 2031. Det årliga uttaget har beslutats till maximalt 300 000 ton. Tillstånd har även
lämnats till mottagning, krossning, sortering och utlastning av returasfalt, betong och
tegel omfattande totalt 45 000 ton per år.
Den ansökan som bolaget nu har lämnat in rör en ansökan enligt 11 kapitlet
miljöbalken för bortledning av grundvatten, ändring av tillståndsgiven täktverksamhet
enligt 9 kapitlet miljöbalken samt därmed sammanhängande ändring av täkttillståndets
villkor 11. Bolaget har lämnat yrkanden på att mark- och miljödomstolen ska meddela
tillstånd för att leda bort allt inläckande grundvatten med maximalt 180 000 m3 per år
och i övrigt utföra och bibehålla de anläggningar som erfordras för verksamhetens
bedrivande. Bolaget yrkar även på att domstolen medger ändring av villkor 11 ”Vatten
som avleds skall passera en sedimenteringsbassäng för avskiljning av slam och olja.
Uppehållstiden i bassängen skall som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till
minst 8 timmar och ytbelastningen skall som riktvärde och månadsmedelvärde
underskrida 0,2 m3/m2h. Vattnet skall därefter avledas till en infiltrationsanläggning.”
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Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
--Beslutet skickas till: mmd.nacka.avdelning4@dom.se senast 3 februari 2017.
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MRN/2016:77

§3
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående
Tillstånd - EEM Lilla Nyby återvinningsverksamhet Vilsta 3:31. MMM-MRN.2015.3273
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden(nämnden) beslutar att lämna nedanstående
komplettering till överklagandet av Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i
Uppsala läns beslut om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig avfallsanläggning Lilla
Nyby, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM), org.nr 556458-1907, på
fastigheten Vilsta 3:31, Dnr 551-6968-15, Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och
utökad verksamhet vid Lilla Nyby avfallsanläggning på fastigheten Vilsta 3:31 i Eskilstuna
kommun.
Överklagan avser villkoren 6, 9 och 11.

Skäl för beslutet
För att nämnden ska kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn på
verksamheten Lilla Nyby behöver villkoren vara mer preciserade än de är idag. Idag är
villkoren skrivna så att de kan försvåra för nämnden att bedriva effektivt och
ändamålsenligt tillsyn. Nämnden bedömer att de hindras från att ex. begära att
utredningar genomförs och från att kunna ställa krav på åtgärder.
Nämnden yrkar på att ovan nämnda villkor ska kompletteras eller att villkoren i sin
helhet omformuleras.
Villkor 6
Miljöprövningsdelegationen har i villkor nummer 6 i tillståndsbeslutet angett:
”Ytor avsedda för behandling och mellanlagring av avfall ska vara hårdgjorda. Förorenat vatten från
dessa ytor ska samlas upp och via utjämningsmagasin (där så krävs på grund av den hydrauliska
belastningen på lakvattenreningen) ledas till lakvattenreningsanläggningen för rening innan avledning
till recipient sker. Fram till lakvattenreningsanläggningen tas i drift får det kontaminerade vattnet
överföras till Ekeby avloppsreningsverk för rening (delegation).”
Enligt uppgifter från ESEM håller en ny damm för uppsamling av dagvatten på att
anläggas. Denna damm avses sedan att kopplas på lakvattenreningsanläggningen.
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Nämnden anser att dagvattnet sammansättning och volym måste utredas först, för att
kunna säkerställa att:

Dagvattnet inte överbelastar lakvattenreningsanläggning.

Lakvattensreningsanläggningen klarar av att rena dagvattnet.

Dagvattnet inte späder ut lakvattnet och försvårar lakvattnets rening.
Om dagvattnet riskerar att försvåra reningen av lakvattnet riskera olägenhet för
människors hälsa och miljön att uppstå.
Nämnden anser att en prövotid för dagvattnet är rimlig. ESEM bör under ett års tid
undersöka dagvattnets sammansättning och volym, samt utreda huruvida det är
lämpligt att släppa dagvattnet till lakvattenreningsanläggningen. Resultatet bör sedan
redovisas till Miljöprövningsdelegationen som beslutar om ev. ytterligare villkor.
Nämnden yrkar på att villkor 6 ändras till följande:
Ytor avsedda för behandling och mellanlagring av avfall ska vara hårdgjorda. Förorenat vatten från
dessa ytor ska samlas upp och via utjämningsmagasin (där så krävs på grund av den hydrauliska
belastningen på lakvattenreningen) ledas till lakvattenreningsanläggningen för rening innan avledning
till recipient sker. Fram till lakvattenreningsanläggningen tas i drift får det kontaminerade vattnet
överföras till Ekeby avloppsreningsverk för rening (delegation).
Verksamheten ska undersöka dagvattnets sammansättning och volym samt utvärdera lämpligheten
att släppa dagvattnet till lakvattenreningsanläggningen under en ett års prövotid. Resultatet av
undersökningen ska redovisas till Miljöprövningsdelegationen senast ett år efter detta beslut tagits i
anspråk.
Villkor 9
Miljöprövningsdelegationen har i villkor 9 angett följande:
”Övrigt farligt avfall samt kemiska produkter ska förvaras under tak på tät yta och hantering i
övrigt ska ske så att eventuella läckage inte förorenar omgivningen. För flytande kemiska produkter
och flytande farligt avfall gäller dessutom att lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att
minst den största behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlens volym kan innehållas i
invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förhindras tillträde. Ämnen som kan avdunsta ska
förvaras så att risken för avdunstning minimeras. Farligt avfall som kan reagera med varandra ska
förvaras åtskilda. Elavfall i form av kylmöbler ska hanteras på så sätt att riskerna för skador som
innebär läckage av köldmedium minimeras (delegation).”
I enlighet med EU:s WEEE direktiv ska elavfall förvaras när så behövs nederbörds
skyddat och på hårdgjord yta. Detta med att nederbördsskydd inte alltid behövs har
först nu införts i Naturvårdsverkets förskrifter (2005:10) om insamling, förbehandling
och återvinning av elavfall. Nämnden gör därför bedömningen att det i vissa fall är
orimligt ur en miljö- och hälsoskyddsperspektiv att kräva att allt avfall alltid ska
förvaras nederbördsskyddat. I föreskriften och direktivet framgår dock inte vilket typ
av avfall som skulle kunna undantas kravet på nederbördsskydd.
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I dags läget finns det elavfall på anläggningen som inte förvaras med nederbördsskydd,
ex. kylar och frysar. Nämnden bedömer att i dagsläget är villkoret skrivet så att
undantag inte kan medges. Nämnden anser att Miljöprövningsdelegationen behöver
ange vilket/vilka typer av avfall som ska eller inte ska förvaras under tak. Nämnden
bedömer att det inte är tillsynsmyndigheten som ska avgöra om undantag från kraven
på nederbördsskyddet kan medges.
Nämnden anser att så som villkoret är skrivet i dags läget försvårar en effektiv och
ändamålsenlig tillsyn. Nämnden anser att villkoret bör formuleras enligt nedan:
I normalfallet ska allt farligt avfall förvaras nederbördsskyddat, dock kan undantag medges för
Elavfall i form av kylmöbler ska hanteras på så sätt att riskerna för skador som innebär läckage av
köldmedium minimeras (delegation). Övrigt farligt avfall samt kemiska produkter ska förvaras
under tak på tät yta och hantering i övrigt ska ske så att eventuella läckage inte förorenar
omgivningen. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall gäller dessutom att lagringsoch uppställningsplatser ska invallas så att minst den största behållarens volym plus 10 % av de
övriga kärlens volym kan innehållas i invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förhindras
tillträde. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning minimeras. Farligt
avfall som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda.

Villkor 11
Miljöprövningsdelegationen har i villkor 11 angett följande:
”Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som
frifältsvärden utomhus vid bostäder än
50 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fre dagtid
nattetid
övrigt tid

(kl.7.00–18.00)
(kl.22.00–7.00)

Momentana ljud nattetid (kl.22.00–7.00) får inte överskrida 55 dBA vid bostäder, mätt som
högsta ljudnivå i mätläge ”fast”. Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar
eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden.
Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan och då verksamhet bedrivs.
Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medför ökade bullernivåer,
eller vid andra tillfällen som tillsynsmyndigheten bestämmer.”
Nämnden har tidigare erfarenheter av klagomål från grannar på impulsljud. Det ligger
en bergtäkt bredvid som vid tidpunkterna för klagomålen ibland inte haft någon
verksamhet. Det har varit svårt för de boende att avgöra varifrån ljuden kommer och
om det är sten eller trä som exempelvis krossas.
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Vid undersökning av bullerstörning från täkten har nämnden gjort bedömningen att
det förekommer impulsljud och då främst från krossning. På avfallsanläggningen sker
krossning och flisning av trä, vilket bedöms kunna ge upphov till impulsljud.
År 2014 krossades ungefär 14 000 ton avfall inne på området. Med en ökad mängd
avfall som ska krossas bedöms att risken för förekomsten av impulsljud ökar.
Nämnden har gjort bedömningen att det finns risk för att avfallsanläggningens
aktiviteter ger upphov till impulsljud. Nämnden anser därför att impulsljud ska
regleras i villkor 11.
Nämnden stödjer sig på Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller och yrkar på att villkor 11 formuleras som följer:
Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som
frifältsvärden utomhus vid bostäder än
50 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fre dagtid
nattetid
övrigt tid

(kl.7.00–18.00)
(kl.22.00–7.00)

Momentana ljud nattetid (kl.22.00–7.00) får inte överskrida 55 dBA vid bostäder, mätt som
högsta ljudnivå i mätläge ”fast”. Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar
eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden.
Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan och då verksamhet bedrivs.
Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medför ökade bullernivåer,
eller vid andra tillfällen som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Uppkommer hörbara toner eller impulser ska de ovangivna värdena sänkas med 5 dBA.

Ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att bevilja tillstånd (dnr 551-6968-15) 2016-12-08
till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB för:







Mellanlagring av maximalt 11 000 ton annat avfall än farligt avfall
Mellanlagring av maximalt 410 ton farligt avfall samtidigt.
Sortering av 145 000 ton annat avfall än farligt avfall per kalenderår.
Återvinning genom mekanisk bearbetning av 70 000 ton annat avfall än farligt
avfall per kalenderår.
Biologisk behandling (kompostring) av 6 000 ton park- och trädgårdsavfall per
kalenderår.
Hygienisering av matavfall.

Miljö- och räddningstjänstnämnden mottog beslutet 2016-12-13. Beslutet
överklagades via ordförandebeslut 2016-12-28.
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Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
--Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Uppsala län
Miljöprövningsdelegationen
751 86 Uppsala
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MRN/2017:9

§5
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer jämställdhets- och mångfaldsplan
2017-2019, jämställdhetsintegreringsplan samt handlingsplan mot mäns våld
mot kvinnor. Nämnden väljer att hålla ihop de tre planerna i ett beslut.

Ärendet
Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2014-2016 har under hösten utvärderats och en
ny treårsplan har tagits fram. Den tidigare jämställdhetsintegreringsplanen 2014-2015
förlängdes att gälla även 2016 för att komma i fas med jämställdhetsarbetet. Den nya
jämställdhetsintegreringsplanen omfattar nu tre år.
Enligt kommunens handlingsplan – Eskilstuna en Fristad för kvinnor 2015-2017 ska
varje förvaltning ta fram en handlingsplan som beskriver arbetet för att minska mäns
våld mot kvinnor, både i det utåtriktade arbetet som berör invånare och ur ett
arbetsgivarperspektiv.
Eftersom jämställhet- och mångfald ska genomsyra allt arbete som utförs vid
förvaltningen håller vi ihop planerna och åtgärderna i en plan med bilagor. Många av
de åtgärder som genomförs slår an i flera perspektiv.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S), Alar Kuutmann (V) och Marianne Jonson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:10

§6
Miljö- och räddningstjänstnämndens
internkontrollplan för 2017
Beslut
Nämnden fastställer förvaltningens internkontrollplan för 2017.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen har tagits fram genom att avdelningarna har gjort risk- och
väsentlighetsanalyser. Internkontrollplanen är framtagen enligt riktlinjer från
kommunledningskontoret.
Kommunfullmäktige har beslutat om nämndövergripande kontrollområden om
kontinuitetsplanering vid IT avbrott, momshantering, rutiner vid bidragsansökan samt
värdebaserade samtal. För miljökontorets del handlar internkontrollen i huvudsak om
rättssäkerhet ur olika perspektiv och effektivitet. För räddningstjänstens del handlar
det om säkerhet vid övning, utbildning och uttryckning.
Efter varje genomfört kontrollmoment lämnas en kontrollrapport till den som
förvaltningen utsett. Rapporten med kommentarer redovisas i styrsystemet Stratsys.
Den 31 januari ska nämnden ha antagit internkontrollplanen för att sedan sändas till
revisorerna och processledare för internkontroller.

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

Processledare för internkontroller
Revisorer
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MRN/2017:15

§7
Slutrapport internkontrollplan 2016
Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet
Förvaltningen rapporterar om de kontroller som gjorts under året.
Riktlinjer för internkontroll finns antagna av kommunfullmäktige. Nämnderna ska
varje år ta fram en internkontrollplan för verksamhet och ekonomi.
Miljö- och räddningstjänstnämndens kontrollområden är valda utifrån en risk- och
sårbarhetsanalys Kommunfullmäktige beslutade om två stycken nämndövergripande
kontrollområden. För miljökontorets del handlar internkontrollen i huvudsak om
rättssäkerhet ur olika perspektiv och uppföljning. För räddningstjänstens del handlar
det om säkerhet vid övning, utbildning och uttryckning.
Efter varje genomfört kontrollmoment redovisas utfall från kontrollen med
kommentarer i Stratsys.
Nämnden rapporterar resultatet av genomförda kontroller enligt internkontrollplanen
till kommunledningskontoret och kommunens revisorer.

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

Kommunledningskontoret
Revisorer
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MRN/2017:14

§8
Investeringsbudget 2017
Reviderad investeringsbudget 2017 för inventarier

Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den reviderade investeringsbudgeten för
inventarier för år 2017.
Ärendet
I investeringsbudgeten för inventarier år 2016 innehöll en renovering av befintlig
kemcontainer på 300 000 kronor. Investeringen genomfördes inte. Önskemålet blev
att istället byta ut den gamla kemcontainern mot en nytillverkad räddningscontainer till
ett anskaffningsvärde på 500 000 kronor.
I investeringsbudgeten för 2017 fanns ett investeringsutrymme att byta passersystem
vid brandstationerna på motsvarande 500 000 kronor. Offert togs in som visade att
anskaffning skulle kräva en investering på 800 000 kronor. Efter att nämnden tog
beslutet i oktober 2016 gick det befintliga passersystemet sönder. I det läget gjordes en
bedömning, utifrån tidsaspekt och kostnad, att istället reparera befintligt system.
Räddningstjänsten vill därför använda investeringsutrymmet som var avsett för nytt
passersystem för att istället investera i en ny räddningscontainer med motsvarande
belopp.
Sammanfattningsvis innefattar därmed investeringsbudgeten för inventarier 2017
nedanstående investeringar:
Personlig skyddsutrustning och ny teknik (Räddningstjänsten) 700 000 kr
Räddningscontainer (Räddningstjänsten)
500 000 kr
Möbler och mätutrustning (Miljökontoret)
200 000 kr
Totalt budgetår 2017
1 400 000 kr

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2016:120

§9
Motion (L) möjliggör ombyggnation av vindar till
bostäder
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Vid ombyggnation av vindar till lägenheter ska särskilt säkerställas att en säker och
trygg utrymning kan ske från lägenheterna i fastigheten.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för
yttrande senast den 1 februari 2017. Ärendet gäller en motion från Stefan Krstic (L)
om att möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder.
Motionären yrkar på följande:




Att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en riktad satsning för
att informera om och underlätta handläggning av bygglovsärenden för
vindslägenheter
Att parkeringsnormen för bil för nybyggnation av bostäder i befintligt bestånd
under 4 år sänks till rimlig nivå.
Att Eskilstuna Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra en
inventering av möjliga vindar för ombyggnad till lägenheter.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
--Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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MRN/2017:12

§ 10
Reviderad delegationsordning
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer förslaget till delegationsordning.

Ärendet
Delegationsordningen föreslås revideras när det gäller ”Förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand”.
I gällande delegationsordning hänvisas till lagen om skydd mot olyckor. I den
föreslagna förändringen hänvisas till ”Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor”
andra kapitlet, sjunde paragrafen.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:2

§ 11
Delegationsärenden
Beslut
Listorna över delegationsbeslut från 1 december 2016 till och med 5 januari
2017 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet
Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:
Charlotte Lindberg
Emil Ringh
Anders Ellow
Henrik Johnsson
Joakim Lundholm
Håkan Malmström
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörerna:
Anders Viklund
Anna Frode
Carl Bylund
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Gustav Helander
Helén Almberg
Katja Nesterinen
Kristina Pers
Lena Hansen
Linda Westerberg
Magdalena Goczkowska
Maria Hansson
Maria Lindberg
Robert Grip
Sara Werdelius
Ulrika Gindemo
Ulrika Palmblad
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Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson
---
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MRN/2017:3

§ 12
Ärenden för kännedom
Beslut
Nämnden lägger förteckningen daterad 9 januari 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2016 gällande komplettering av årsplan
2017 för Eskilstuna kommun att kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt
Socialdemokraternas, Centerpartiet och Moderaternas förslag. MRN/2016:147
2. Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 gällande val till kommunala uppdrag
att inkomna avsägelser beviljas, samt att val och fyllnadsval genomförs till vakanta
platser enligt protokollsutdrag. För miljö- och räddningstjänstnämndens del är KD:s
plats vakant efter Alara Shwan Taher. MRN.2016.6
3. Mark- och miljödomstolens dom 2 december 2016 förpliktigar NN att till staten betala
vite om 10 000 kr pga. ej åtgärdad bristfällig ventilation i byggnad 504 och 505 på
Stenkvista skolan 1 i Eskilstuna. MHH-MRN.2015.96
4. Länsstyrelsens beslut 6 december 2016 avvisar överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun föreläggande om försiktighetsåtgärder
för motorsportverksamhet; Kjula-Åstorp 2.1; nu fråga om avvisning. Mot bakgrund av
att överklagandet redan prövats av Länsstyrelsen den 26 oktober 2016 ska det nu
aktuella, identiska, överklagandet avvisas. MMM-MRN.2015.1818
5. Länsstyrelsens beslut 6 december 2016 avslår överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommuns beslut att avsluta ärende om
ljudnivåmätning. Boende på fastigheten Disponenten 9 klagade hos Miljö- och
räddningstjänstnämnden på störande buller från bergvärmepump gällande
grannfastigheten Disponenten 10. Det har inte framkommit annat än att
standardiserade mätmetoder har använts vid det aktuella mätningstillfället. De
uppmätta ljudnivåerna kan därför inte anses utgöra en olägenhet för människors hälsa
i miljöbalkens mening. Överklagandet avslås därför. MHH-MRN.2016.2180
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6. Miljöprövningsdelegationens beslut 7 december 2016 gällande föreläggande om
komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av ett kraftvärmeverk samt
fortsatt verksamhet vid biobränsleterminal på fastigheterna Kjula-Åstorp 2:1 och
Ribbingelund 2:4 m.fl. i Eskilstuna kommun. Om kompletteringarna inte kommer in
inom angiven tid kan Miljöprövningsdelegationen komma att avvisa ansökan. MMMMRN.2013.3534
7. Länsstyrelsens beslut 8 december 2016 gällande överklagande av Miljö- och
räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun beslut om avgift för tillsyn. Miljö- och
räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun beslutade den 7 september 2016 att
föreningen RodnKustom Scandinavia skulle påföras en avgift om 62 300 kr med
anledning av tillsyn av föreningens verksamhet. Resultatet av bullmätningar under
2015 visade att högsta tillåtna ljudnivåer överskreds vid ett flertal bostadshus. Enligt
Länsstyrelsen framstår den sammanlagda handläggningstiden som oskäligt lång i
förhållande till ärendets karaktär. Avgiften bör därför sättas ned med fem timmar,
motsvarande 4 450 kr. MMM-MRN.2015.1818
8. Miljöprövningsdelegationens beslut 8 december 2016 gällande tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad verksamhet vid Lilla
Nybyavfallsanläggning på fastigheten Vilsta 3:31 i Eskilstuna kommun. MMMMRN.2015.3273
9. Länsstyrelsens beslut 12 december 2016 angående miljöpåverkan från planerad
verksamhet på fastigheten Ekeby 2:30, Eskilstuna kommun. Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB planerar att ansöka om tillstånd för mellanlagring, sortering, och
återvinning av avfall på fastigheten Ekeby 2:30. Samråd med länsstyrelsen och Miljöoch räddningstjänstnämnden har hållit den 23 augusti 2016. Tillsynsmyndigheten har
under samrådet uppgett att de anser att verksamheten inte ska antas medföra
betydande miljöpåverkan. MMM-MRN.2016.1917
10. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande reviderad taxa för
räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst antas samt
en övergång från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunalverksamhet
(PKV) i och med 2017 års taxa. MRN.2016.118
11. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande reviderad taxa för
verksamhet inom miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun, antas. Den reviderade taxan börjar gälla
från och med den 1 januari 2017. MRN.2016.114
12. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 angående förändring av
personalförmånen friskvård. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler
för friskvård tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får
användas till. MRN.2016.148
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13. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande samarbete/samorganisering
mellan Torshälla och Eskilstuna. Med 58 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S)
med fleras förslag mot 12 NEJ-röster för bifall till Solveigs Pohjolas (V) med fleras
förslag samt 7 ledamöter som avstår från att rösta, finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande
bifall till kommunstyrelsens förslag. MRN.2016.107
---
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MRN/2017:4

§ 13
Informationsärenden
Andreas Rosen meddelade att livsmedelsgruppen ska testa en ny tillsynsmodell under
2017 som bland annat innebär gemensamma objektslistor samt arbete i projektform.
Utvärdering sker efter testperiod.
Ulf Lindstrand meddelade att ett avtal gällande alkoholtillsyn i samarbete med
Strängnäs kommer inom kort att upprättas.
Lars Lagebo informerade om situationen runt det nya RIB-avtalet.
Tobias Erdsjö redogjorde för Räddningstjänstens statistik 2016.
---
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