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§ 13
Protokollsjustering
Alar Kuutmann (V) utses att justera dagens protokoll.

__

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2010:23

§ 14
Slutligt yttrande Ekeby 2:5 remissvar till
miljöprövningsdelegationen länsstyrelsen i Uppsala
län med anledning av EEM:s tillståndsansökan om
ändring av Ekeby avloppsreningsverk 551-467-15
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Miljö- och räddningstjänstnämnden har inget att erinra när det gäller ansökan om
tillstånd från Eskilstuna Miljö och Energi AB affärsområde Vatten o Avlopp
gällande:
 fortsatt och utökad drift vid Ekeby avloppsreningsverk inklusive
avloppsledningsnät samt våtmark.
 fortsatt drift av anläggning för mottagande och behandling av organiskt
avfall.
 fortsatt drift av anläggning för framställande av fordonsgas.

Ärendet
Den 27 januari 2015 inkom Eskilstuna Energi och Miljö AB till
Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Uppsala län med en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken kap. 9. Ansökan gäller fortsatt och utökad drift vid
Ekeby avloppsreningsverk inklusive avloppsledningsnät samt våtmark och fortsatt
drift för mottagande och behandling av organiskt avfall samt fortsatt drift av
anläggning för framställning av fordonsgas.
Ansökan om utökad drift innebär att Ekeby avloppsreningsverk ska få tillstånd att
ta emot 150 000 personekvivalenter (pe)
mot nuvarande 94 000 pe.
Den 16 februari 2015 mottog Miljö- och räddningstjänstnämnden en remiss om
yttrande från Miljöprövningsdelegationen om ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen behövde kompletteras.
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Den 4 mars 2015 svarade Miljö- och räddningstjänstnämnden att ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen inte behövde kompletteras.
Den 26 november 2015 mottog Miljö- och räddningstjänstnämnden remiss om
slutligt yttrande. Det skriftliga yttrandet ska vara Miljöprövningsdelegationen
tillhanda senast den 17 februari 2016.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till slutligt yttrande.
__
Beslutet skickas till:

Miljöprövningsdelegationen länsstyrelsen i Uppsala län
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MRN/2016:17

§ 15
Vipan 11 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten – Golian AB med
serveringsställe Athena
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Golian AB, org nr 559017-3471. Beslutet
avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker vid serveringsställe restaurang Athena, Careliigatan 7, 632 20
Eskilstuna.
Serveringstid: Klockan 11:00 - 02:00.

Motiv till beslut
Bolaget har under utredningen visat sig är lämplig ur ekonomisk synvinkel att
bedriva servering av alkoholdrycker. Vad avser personlig lämplighet finns ingen
anmärkning mot företrädarens vandel.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller
risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang Athena.
Då bolaget uppfyller kraven om servering i 8 kap alkohollagen och inga
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet föreligger finns inget hinder att
utfärda serveringstillstånd enligt ansökan.

Ärendet
Golian AB, org nr 559017-3471, nedan kallat bolaget har lämnat in en
ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Athena, Careliigatan 7, 632 20
Eskilstuna.
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Bolaget
Bolaget som bildades 11 juni 2015 är registrerat hos Bolagsverket som ett
privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 1 000
aktier.
Enligt den fastställda bolagsordningen ska bolaget bedriva restaurangverksamhet
och café samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot och ägare av 500 aktier är NN XX Styrelsesuppleant och ägare 500
aktier är NN XX.
Firman tecknas var för sig av ledamoten och suppleanten.

Kunskapsprov
NN har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.

Serveringsställe och verksamhet
Restaurang Athena är en restaurang med inspiration från Medelhavet och
orienten där man kan njuta av både vällagad lunch och en a la carte meny på
kvällarna.
Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där
det går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.
Hyreskontrakt samt finansiering av verksamheten har presenterats i ansökan.

Remisser
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
Skatteverket, Kronofogden och miljökontorets hälsoskyddsgrupp. Av
remissyttranden har inget framkommit som talar emot att serveringstillstånd
ska kunna meddelas

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

Golian AB
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MRN/2016:29

§ 16
Verkmästaren 7 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten – Trossen AB
med serveringsställe Trädgår´n
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Trossen AB, org nr 556965-7736. Beslutet
avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker vid serveringsställe restaurang Trädgårn, Drottninggatan 4,
632 20 Eskilstuna.
Serveringstid: Klóckan 11:00 - 02:00.

Motiv till beslut
Trossen AB, org nr 556965-7736 har under utredningen visat sig är lämplig ur
ekonomisk synvinkel att bedriva servering av alkoholdrycker. Vad avser personlig
lämplighet finns ingen anmärkning mot företrädarens vandel.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller
risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang Trädgår´n.
Då bolaget uppfyller kraven om servering i 8 kap alkohollagen och inga
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet föreligger finns inget hinder att
utfärda serveringstillstånd enligt ansökan.

Ärendet
Trossen AB, org nr 556965-7736, nedan kallat bolaget har lämnat in en
ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker på restaurang Trädgår´n, Drottninggatan 4, 632 20
Eskilstuna.

Bolaget
Bolaget som bildades 26 mars 2014är registrerat hos Bolagsverket som ett
privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 500 aktier.
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Enligt den fastställda bolagsordningen ska bolaget bedriva restaurangverksamhet,
catering, arrangemang av olika tillställningar samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot och ägare av 500 aktier är NN XX. Styrelsesuppleant är NN XX.
Firman tecknas av styrelsen.
Bolaget driver också Mälarbadens Sjökrog med serveringstillstånd.

Kunskapsprov
NN har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.

Serveringsställe och verksamhet
Restaurang Trädgår´n öppnade sina portar första gången i juni 2012 och
nuvarande ägare har drivit restaurangen sedan 2013. Bolagets avsikt är att
driva restaurangen i samma anda som tidigare ägare och med oförändrad
meny. En satsning på dagskonferenser är planerad.
Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där
det går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.
Hyreskontrakt samt finansiering av verksamheten har presenterats i ansökan.

Remisser
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
Skatteverket och Kronofogden. Av remissyttranden har inget framkommit
som talar emot att serveringstillstånd ska kunna meddelas

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

Trossen AB
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§ 17
Östra Hedemora 6:4 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd - Ärla Pizzeria
Ärendet återremitteras till miljökontoret för ytterligare handläggning.

__
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MRN/2016:16

§ 18
Fodralet 8 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd
Ärendet återremitteras till miljökontoret för ytterligare handläggning.
__
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MRN/2016:31

§ 19
Anmälan om bergstäkt för husbehov på fastigheten
Haneberg 2:1 - föreläggande om försiktighetsmått
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden förelägger Haneberg Lantbruk AB med
organisationsnummer 556385-7035 om följande försiktighetsmått för
täktverksamheten:
1. Utöver det som anges nedan så ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad bolaget har angivit i anmälan. Mindre
avvikelser och ändringar kan göras efter godkännande av miljö- och
räddningstjänstnämnden.
2. Ett maximalt uttag av 35 000 ton berg får brytas, krossas och sorteras till
och med den 30 juni 2016.
3. Lagring och hämtning av krossat och sorterat material får förekomma på
platsen till och med den 31 maj 2026.
4. Verksamheten får bedrivas vardagar mellan 07.00 och 19.00. Planeras
arbete övrig tid ska miljökontoret kontaktas för godkännande.
5. Gränser för brytnings- och verksamhetsområdet ska märkas ut i terrängen
med väl synliga och under verksamhetstiden varaktiga markeringar.
6. Allmänheten ska tydligt uppmärksammas på riskerna med att beträda
brytnings- och verksamhetsområdet. På avsnitt med olycksrisker ska
stängsel sättas upp eller så ska allmänheten på annat sätt tydligt
uppmärksammas på riskerna att beträda området. Infarten till
verksamhetsområdet ska vara försedd med bom som låses då arbete inte
pågår i täkten.
7. Brytning får inte ske djupare än till 1 meter över högsta naturliga
grundvattennivå.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

13(30)

2016-02-17

8. Inga kulverteringar av vattendrag får göras.
9. Verksamhet får inte bedrivas där lummerarter påträffas.
10. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande värden:
Vardagar utom lördagar
Kväll
Natt
Lördagar, söndagar, helgdagar

kl. 07.00-18.00
kl. 18.00-22.00
kl. 22.00-07.00
kl. 07.00-18.00

50 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)

Nattetid får momentanvärdet inte överstiga 55 dB (A). Om hörbara
tonkomponenter eller impulsljud förekommer ska nämnda ekvivalenta
ljudnivåer sänkas med 5 dB (A). Kontroll av de angivna värdena ska ske vid
berättigade klagomål samt på tillsynsmyndighetens begäran.
11. Vibrationer till följd av sprängning ska begränsas till 4 mm/s i
omkringliggande bostäder mätt som högsta svängningshastighet i
vertikalled. Kontroll av de angivna värdena ska ske vid berättigade
klagomål samt på tillsynsmyndighetens begäran. Mätning sker på sockeln.
12. Luftvågsstöt från sprängning ska vid omkringliggande byggnader
underskrida 120 Pa mätt som frifältsvärde. Kontroll av de angivna värdena
ska ske vid berättigade klagomål samt på tillsynsmyndighetens begäran.
13. Före varje sprängning ska berörda (inom en radie av 1 km från täkten eller
de som bedöms berörda på annat sätt) alltid informeras om tidpunkt för
sprängningen. Signal ska ges före och efter sprängning, tydligt hörbar 500
meter från verksamhetsområdets gräns.
14. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta och
förvaras i täta behållare i låst utrymmer på tät invallad yta som rymmer
behållarnas volym och är skyddad från nederbörd. Fordonsbränsle ska
förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska förses
med påkörningsskydd.
15. Oljehantering och tankning av fordon och maskiner får endast ske på yta
som är särskilt iordningsställd för att förhindra spridning av oljespill. Ytan
ska vara tät.
16. Påfyllningsventiler för petroleumdrivmedel ska vara försedda med
slangbrottsventiler.
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17. Uppställningsplatser för arbetsmaskiner ska vara utformades så att oljespill
och läckage från maskinerna inte kan förorena omgivningen.
18. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt och användas vid spill av
flytande kemiska produkter, råvaror och avfall. Spill ska omedelbart samlas
upp och tas om hand om på lämpligt sätt.
19. För efterbehandlingen gäller följande:
- Efterbehandlingen ska ske löpande under verksamhetstiden och i samråd
med miljökontoret.
- Endast rena massor av jord, sten och lera får användas vid
efterbehandling. Inga jordmassor utifrån får tas in i täkten utan
godkännande av miljökontoret.
- När det gäller säkerheten kring brytningen får inga stup förekomma,
snedsprängning, skyddshyllor eller avslätning (återfyllning) ska ske.
- Marken ska återställas till skogsbruk. Markavtäckningen sparas till
återplanteringen.
- Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda ett år efter att
upplaget är tömt, dock senast den 31 maj 2026. Miljökontoret ska
kontaktas för syn på plats och godkännande av efterbehandlingen.
20. Om inte föreläggandet tas i anspråk inom 4 månader efter att det delgivits
upphävs det. Beslutet tas i anspråk genom att kontakt tas med miljökontoret
och att verksamheten påbörjas.
Det här beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-6§§ och med avvägning
enligt 2 kap 7 § miljöbalken.

Skäl för beslutet
Allmänt
Enligt 4 kapitlet 5 § 1 punkten i miljöprövningsförordningen (2013:251) så gäller
anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 för täkt för markinnehavarens
husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg. Därav har en anmälan
behandlats av miljö- och räddningstjänstnämnden och enligt nämndens bedömning
kan täktverksamheten på fastigheten Haneberg 2:1 i Eskilstuna kommun tillåtas
under förutsättning att de skyddsåtgärder som nämns i detta beslut samt uppgifter
lämnade i anmälan följs.
Nämnden gör inte bedömningen att varje enskilt krav i detta beslut behöver
motiveras. Detta i och med att de flesta kraven är standardkrav som följer av de
allmänna hänsynsreglerna, om varje skyddsåtgärd efterlevs bedömer nämnden att
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miljöbalkens hänsynsregler uppfyllas. Hänsynsreglerna tar upp att alla som avser att
bedriva en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet. Samt att alla som avser att bedriva en verksamhet ska utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nedan följer en bedömning kring
de frågor som granskats särskilt.
Ett flertal miljömål berörs av planerad verksamhet men nämnden gör bedömningen
att verksamheten inte kommer ha sådan påverkan att möjligheten att uppnå de
nationella miljömålen försvåras.
Buller, vibrationer, damm och transporter
En bergtäkt kan innebära störningar för omgivningen i form av t.ex. buller,
vibrationer, damm och transporter. Det aktuella området ligger långt ifrån
närboende, och det finns inga närboende inom Boverkets rekommenderade
skyddsavstånd på 500 meter. Nämnden bedömer att Naturvårdsverkets riktlinjer för
externt industribuller kan innehållas. När det gäller transporter så har den sökande
angett att transporterna inte kommer att öka då materialet annars köps in från täkten
i Svalboviken (Flens kommun). Transporterna bör därmed minska eftersom
transportvägarna blir kortare. Den planerade husbehovstäkten har planerats centralt
i verksamhetens område. Den valda lokaliseringen bedöms uppnå målet med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Närmaste närboende
har redovisats 1,25 km från den planerade täkten. Gällande säkerhet kring täkten är
det viktigt att uppmärksamma allmänheten för eventuella risker inom täktområdet
och innan sprängning.
Skyddsvärde
När det gäller val av plats så är diabasgången, Hälleforsgången, ett riksintresse för
naturvård enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Hälleforsgången är landets största
diabasgång. Den upptar en sammanlagd yta av 40-50 km2 och sträcker sig genom
Eskilstuna, Flen och Katrineholms kommuner. Länsstyrelsen har nämnt att de
förutsättningar som finns för bevarande är att berggrunden bevaras för större
påverkan. Områdets naturvärden kan påverkas negativt av stora täkter,
bergskärningar, bebyggelse och kraftledningar, skogsavverkning, markavvattning,
dikning.
Den anmälda täkten är endast en mindre husbehovstäkt och kulverteringar av diken
förbjuds. Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. I detta fall gör nämnden
bedömningen att den planerade täkten endast påverkar en liten del av diabasgången
samt att markanvändningen inte kommer att ändras på längre sikt då återplanering
av skog planeras efter de tio år som upplaget av krossat material beräknas räcka.
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Skyddsvärdet för riksintresset i stort bedöms högt. Men sett till endast denna
verksamhet ses uttaget som litet och varken länsstyrelsen i Södermanlands län eller
Eskilstuna kommuns kommunbiolog gör bedömningen att denna husbehovstäkt
påverkar riskintresset i stort. Det har tagits i beaktande att inga andra täkter finns i
närheten i diabasgången.
Ingen verksamhet får bedrivas där lummerarter påträffas. Alla lummerarter är
skyddsvärda och skyddas av artskyddsförordningen.
Kemikaliehantering
Oljehantering och tankning av fordon och maskiner får endast ske på yta som är
särskilt iordningsställd för att förhindra spridning av oljespill. Ytan ska vara tät,
exempel på vad som menas med tät yta är t.ex. asfalt, betong eller en tät duk (en bit
under markytan).
Efterbehandling
När det gäller efterbehandling bedöms det mycket viktigt att den genomförs på ett
bra sätt. Den sökande anser inte att en efterbehandlingsplan behöver lämnas in då
efterbehandlingen till viss del har beskrivits i anmälan, övriga delar kan enligt den
sökande inte specificeras innan brytning påbörjas. Nämnden gör bedömningen att
ingen efterbehandlingsplan behöver lämnas in då nämnden istället anger
skyddsåtgärder som ska följas gällande efterbehandlingen.
Efterbehandlingen ska ske löpande under verksamhetstiden och i samråd med
miljökontoret. Det är mycket viktigt att miljökontoret kontaktas om avsteg från
angivna åtgärder behövs. Enligt uppgifter är det en bergknalle som ska brytas bort,
därför gör nämnden bedömningen att inga stup får förekomma. Om det mot all
förmodan uppkommer stup vid brytning ska säkerheten åtgärdas i form av
snedsprängning, skyddshyllor eller avslätning (återfyllning). Observera att detta
endast är tänkbara exempel på hur säkerheten kan tas i beaktande om det mot all
förmodan uppstår ställen i täkten där det inte kommer att efterlämnas en relativt
plan yta. Snedsprängning görs oftast på så sätt att efter den sista traditionella
produktionssprängningen läggs en sprängsalva i snedställda borrhål. På så vis kan
en brant sluttning åstadkommas vilken minskar framtida skaderisker för människor
och djur. En skyddshylla sprängs istället ut två till tre meter under den naturliga
markytan för att minska risken att människor och djur som oavsiktligt trillar ut för
kanten omkommer. Den normala bredden på en skyddshylla är ca fem meter. Det
sista föreslagna alternativet är avslätning som i de flesta fall genomförs genom
återfyllning genom att de massor som uppkommit vid avbaning används för att
skapa en slänt efter avslutad brytning.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

Sida

17(30)

Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda ett år efter att upplaget är
tömt, dock senast den 31 maj 2026. Miljökontoret ska kontaktas för syn på plats
och godkännande av efterbehandlingen så att täkten formellt kan avslutas.
För ytterligare information kring efterbehandlingsfrågor hänvisas till rapporten
”Efterbehandling av täkter - En förtäkt vägledning” utgiven av miljösamverkan
Sverige 2006-11-30
Samråd
Inför uppstart av miljöfarliga verksamheter ska en verksamhetutövare hålla ett
samråd. För denna verksamhet bedömer nämnden att ett formellt samråd inte
behövas då det inte finns några redovisade närboende inom 1 kilometers radie.
Dock ska redovisade närboende, jaktarrendatorer och eventuellt andra som kan
tänkas vara berörda informeras. Samråd kan dock komma att krävas genom
Sevesolagstiftningen, men detta är en fråga som verksamhetsutövaren får besluta
kring i samråd med länsstyrelsen i Södermanlands län.
Dagvatten
Inga skyddsåtgärder har satts upp när det gäller dagvatten. Den sökande har
redovisat att dagvatten kommer att översilas över markytor och sen ledas i diken till
Näshultasjön 1,5 km bort. Diken är i början mer som våtmarker än riktiga diken.
Täktens placering har efter att anmälan lämnats in förskjutits en del åt sydväst (se
kartmaterial i kompletteringarna som kom in till miljökontoret 2015-12-30). Denna
åtgärd vidtogs av den sökande för att minska påverkan på våtmarker (samt ovan
nämnda lummerarter).

Ärendet
Företaget har till miljö- och räddningstjänstnämnden anmält att man på fastigheten
Haneberg 2:1 avser bedriva miljöfarlig verksamhet. Anmälan kom in till nämnden
den 30 november 2015 samt kompletteringar den 30 december 2015 och muntliga
kompletteringar den 10 februari 2016. Yttranden i ärendet har lämnats av
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015-12-15 och 2016-01-15) och av
kommunbiologen i Eskilstuna kommun (2015-12-18 och 2016-02-08).
Bolaget har anmält att man önskar starta en ny bergtäkt på fastigheten Haneberg
2:1. I anmälan beskrivs bl.a. följande: De ska bryta och krossa diabas för eget bruk
till de fastigheter där Haneberg Lantbruk AB bedriver verksamhet. Materialet
behövs på fastigheternas skog- och lantbruk vid arbete med t.ex. tillhörande
byggnader, vägar, avloppsanläggningar och täckdikningar. Behovet har i anmälan
beskrivits till 30 000-35 000 ton för en period av 10 år. Skogen där täkten är
planerad har nyligen avverkats. Planerad brytning och krossning kommer att pågå
under ca 50 dagar. Maskinuppställning och upplag kommer att ske på avgrusad yta
framför brottet. Planerad täkt tangerar endast Hälleforsgången och på övrig del av
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fastigheten kommer diabasgången att lämnas orörd. Markavtäckningen kommer att
sparas till framtida återplantering. Anmälda arbetsmoment är bl.a. sprängning av 35
000 ton material (kommer att ske vid ett tillfäller ca 2 veckor efter start),
förkrossning av 5000 ton till fraktion 0-150mm, uppställning av efterkrossverk och
krossning till olika fraktioner och siktning. Efter de angivna 50 dagar kommer
endast lagring av det krossade materialet och hämtning av detta förekomma. Det
finns en befintlig väg som verksamhetsutövaren bedömt ha god bärighet. Buller
kommer att förekomma i samband med krossning (dagtid 07.00-19-00 under en
period av 30 dagar). Inga mätvärden på störningar har kunnat anges, endast en
upplevelse av liknande verksamheter och att det därmed inte kommer att drabba
omgivningen. Pågående arbete kommer dagligen att kontrolleras av anmälaren. I
kompletteringen anges att all verksamhet kommer att bedrivas över befintlig
grundvattennivå och att dagvatten ska avledas till befintliga diken. Närmaste
vattentäkt är belägen på ett avstånd av 1,3 km.
Yttranden
Länsstyrelsen hade vid första yttrandet ett flertal frågor kring bl.a. påverkan av
riksintresset, brytningsmängd och -tid, transportvägar, närliggande bostäder, mängd
sprängmedel, buller/vibrationer/luftvågsstöt, kulvertering av dagvattendike samt
säkerhet. I sitt andra yttrande noterar Länsstyrelsen att då det inte längre är aktuellt
att kulvertera diket och hantera massor på området intill bäcken så antar de att
arterna på den platsen inte kommer att påverkas. Hur den plats där massorna nu är
tänkt att ske kan de inte läsa ut från materialet. De informerar även att gränsen för
när lägre kravnivå enligt förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS 2015:236 är vid mer än10 ton
sprängmedel vid ett och samma tillfälle. Sökande har angett att de kommer att
använda 12-13 ton sprängämnen.
Kommunbiologen påpekar i sitt första yttrande att sökt läge ligger inom regionalt
intresse för naturvården, Hälleforsgången. Förutsättningarna för bevarande är att
berggrunden bevaras från större ingrepp. Vid fältbesök noterades att sökt läge
nyligen avverkats. Husbehovstäkten i sig själv bedöms inte som påtagligt skada
riksintressen, dock om det skulle bli många mindre täkter över tid inom
riskintresset så uppstår en kumulativ effekt som skulle kunna innebära att en
påtaglig skada uppstår på riksintresset. På västra sidan av skogsbilvägen planeras
plats för upplag. Vid fältbesöket konstaterades att där finns en mindre bäck som
rinner ut i en mosse och sedan till Näshultasjön. Det är inte lämpligt att förlägga
upplag på bäcken då det förändrar livsvillkoren för växt och djurlivet mer än
tillfälligt. Kring bäcken finns även lummerart. Alla lummerarter är fridlysta och
skyddas av artskyddsförordningen. Information om detta måste delges
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vid telefonkontakt med kommunbiologen efter
kompletteringarna av anmälan hade de inget ytterligare att tillägga.
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Upplysningar
Detta beslut kan överklagas. Avgift för nämndens handläggning kommer att
debiteras.

Övrigt
Nämnden vill påminna om att förordningen (SFS 1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll gäller parallellt med ovanstående
försiktighetsmått. Det är viktigt att företaget har god kunskap om miljöbalkens
allmänna hänsynsregler.
Miljökontoret gör bedömningen att den planerade verksamheten kommer att
bli en Sevesoverksamhet på den lägre kravnivån. Detta innebär följande,
bergtäkter som spränger mer än 10 ton sprängämne vid ett och samma
tillfäller behöver uppfylla följande krav:
 Verksamheten ska lämna in en anmälan till länsstyrelsen. En anmälan
enligt Sevesolagstiftningen ska bl.a. innehålla en samrådsredogörelse.
 Ett handlingsprogram ska tas fram och skickas till länsstyrelsen.
Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett
säkerhetsledningssystem.
 Information till allmänheten om täkten ska finnas tillgänglig via
kommunens webbplats.
Frågor kring sevesoverksamheten ställs till länsstyrelsen i Södermanlands län
som är tillsynsmyndighet i det ärendet.
Observera att om t.ex. ytterligare brytning, annan tidsåtgång, ändrad
efterbehandling eller ändrade verksamhet i övrigt etc. blir aktuellt ska en ny
anmälan lämnas in till miljö- och räddningstjänstnämnden. Anmälan ska
lämnas in i god tid innan ändringen planeras. Handläggningstiden beräknas
till sex veckor efter det att anmälan bedöms vara komplett.

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till miljökontorets
förslag till beslut.
__
Beslutet skickas med Delgivningskvitto och Besvärshänvisning till: Haneberg Lantbruk
AB, Haneberg säteri, 643 97 Västra Näshulta
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MRN/2015:113

§ 20
Remissvar till kommunstyrelsen - Förslag till
Bredbandstrategi för Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta
förslaget till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
kommunledningskontoret förslag till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun
som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur. Vi vill underlätta för marknadens aktörer att bygga ut
infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.
I förslaget till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad
utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt
kommunens roll som leverantör av e-tjänster. Varje mål har tillhörande mått för
uppföljning. Inom varje målområde formuleras ett antal strategier för att närma sig
målen med tillhörande aktiviteter.
1.
Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Årlig uppföljning baserat på
PTS kartläggning.
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2.

Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 % tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket
verifieras av egna mätningar.

3.

Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och
användandet av e-tjänster
Mått: 100 % av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid
behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017.
Mått: 100 % av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät
ska vid behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat
till år 2018

Detta ligger helt i linje med miljö och räddningstjänstförvaltningens arbete med att
utveckla och utöka den digitala interaktionen med sina brukare/kunder/
medborgare/intressenter. En förutsättning för att öka den digitala interaktionen är
tillgång till snabba stabila uppkopplingar.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till remissvar.
__
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MRN/2016:19

§ 21
Gemensam operativ stab och ledning SME
Strängnäs räddningstjänst – Mälardalens brand och
räddningsförbund - Eskilstuna räddningstjänst
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker ett framtida samarbete med
Strängnäs kommuns räddningstjänst och Mälardalens brand och
räddningsförbund avseende en gemensam operativ stab och ledningsfunktion
under förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning.

Ärendet
Ett projekt för att se om möjligheter till en framtida samverkan i operativ
ledning och stab mellan Mälardalens brand och räddningsförbund, Strängnäs
och Eskilstunas räddningstjänster startades hösten 2015.
Det övergripande målet från projektdirektiven var att under 2016 ha en stark
ledning- och stabsorganisation för aktuella räddningstjänsters geografiska
område. De tre räddningstjänsterna innefattar Mälardalens brand och
räddningsförbund (Västerås, Surahammars och Hallstahammars kommuner)
samt Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun.
Sammantaget innebär samarbetet att de tre räddningstjänsterna har fyra
gemensamma ledningsfunktioner:
”Räddningschef i beredskap”
Räddningschef i beredskap (RCB) är ansvarig för systemledning inklusive
normativa och strategiska beslut det vill säga, tolka och besluta om organisationens
roll, gränser för räddningstjänst, tilldelning av resurser för en specifik insats samt
kontakter med samverkande myndigheter under, innan eller efter räddningsinsats.
RCB ska omedelbart kunna träda i tjänst via kommunikationsmedel och inom 60
minuter vara på plats i ledningscentralen på Eskilstuna brandstation.
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”Inre Befäl”
Inre befälet (IB) agerar hela vägen från medlyssning vid larm till avslutad insats,
inklusive kontroll och kvalitetssäkring av insatsrapportering. IB hanterar också
strategisk ledning och fungerar som ett stöd till insatsledningen på skadeplats. IB
kommer att uppehålla sig på brandstationen i Eskilstuna dygnet runt och kunna
bemanna ledningscentralen på 90 sekunder.
”Brandbefäl i beredskap”
Brandbefäl i beredskap (BiB) bildar ett team med insatsledaren på olycksplatsen
och fungerar som räddningsledare vid större och särskilda händelser.
Uppehållsplats inom ett geografiskt område som medför en maximal
framkörningstid till Västerås och Eskilstuna tätorter på 40 minuter.
”Stabsbefäl i beredskap”
Stabsbefäl i beredskap (SiB) skall förstärka i räddningscentralen och avlasta IB,
bygga upp bakre stab och inledningsvis leda densamma. Uppehållsplats inom ett
geografiskt område som medför en maximal inställelsetid till ledningscentralen på
Eskilstuna brandstation inom 40 minuter.
Grunden är att invånarantalet skall styra hur stor del av kostnaderna
respektive räddningstjänst skall bära. Dessutom är man överens om att man
skall bidra med bemanning som motsvarar sin andel av den totala beräknade
kostnaden för de fyra funktionerna. Varje organisation ansvarar själv för
avtalstillämpning d.v.s. om AB eller lokalt avtal skall tillämpas.
Ledningsplatsen blir på Eskilstuna brandstation. I Strängnäs och Västerås ska
det finnas mindre stabsutrymmen som kan kommunicera med
ledningscentralen. Videokonferenser ska vara möjliga att genomföra från
ledningscentralen på Eskilstuna brandstation till övriga huvudbrandstationer
samt till de kommunala ledningsplatserna i alla fem kommunerna och
länsstyrelserna i båda länen.
Kostnaderna för införskaffande av teknik ska fördelas mellan de
samarbetande kommunerna utifrån invånarantal. Eskilstunas del kommer
uppskattningsvis vara cirka 400 000 kronor.
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Yrkanden
Ronny Ilhag (MP), Alar Kuutmann (V) Fredrik Holmqvist och Pär Karlsson
båda (SD), Per-Olof Eriksson (L), Geerth Gustavsson och Hans Rosengren
båda (S) yrkar alla bifall till räddningstjänstens förslag till beslut.
__

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

Sida

25(30)

MRN/2016:28

§ 22
Verksamhetsberättelse från 2015 för miljö- och
räddningstjänstförvaltningen
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer verksamhetsberättelse för
2015.

Ärendet
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa
en verksamhetsberättelse för 2015.
Verksamhetsberättelsen ska uppfylla lagens krav beträffande bokslut och vara en
uppföljning av nämndernas verksamhetsplaner och åtaganden som finns i årsplan
2015. Den ska innehålla en beskrivning och analys av avvikelserna mot planeringen
för 2015 inom verksamhetsprocesserna.

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

Kommunstyrelsen
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MRN/2016:1

§ 23
Rapporter till nämnden 2016
Nämnden lägger rapporten om förvaltningens synpunktshantering till handlingarna.
__
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2016-02-17

MRN/2016:2

§ 24
Delegationslistor 2016 till februarinämnden
Listorna över delegationsbeslut från 13 januari 2016 till och med 2 februari
2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet
Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:
Charlotte Lindberg
Anders Ellow
Sabine Hedlund
Håkan Malmström

Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående
hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av
miljöinspektör:
Erika Andersson
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/enhetschefer:
Ylva Jonasson
Yasmin Qais Albazaz
Viktor Kärvinge
Veerle Vantomme
Ulrika Palmblad
Robert Grip
Miranda Lagerström
Maria Lindberg
Lisa Wall
Linda Knutsen
Kristina Thornell Pers
Helén Almberg
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Hanna Rehn
Gustav Helander
Erika Andersson
Emma Lina Svensson
Carl Bylund
Anton Andreasson
Andreas Rosen
Delegationslistorna från miljökontoret och räddningstjänsten angående
personalärenden perioden 16 december 2015- 27 januari 2016 redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/enhetschefer:
Lars Lagebo
Sara Brutemark
__
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MRN/2016:3

§ 25
Ärenden för kännedom
Nämnden lägger förteckningen daterad 3 februari 2016 till handlingarna.

Förteckning
1

Länsstyrelsens beslut från 8 januari 2016 där de avslår ett överklagande om
att miljökontoret har avslutat ett ärende utan åtgärd angående djurhållning
av höns och tupp på fastigheten Bondeka 6:31. Länsstyrelsen delar
miljökontorets mening att eftersom fastigheten har villkorat tillstånd för den
här djurhållningen och området är av lantlig karaktär kan inte
djurhållningen innebära olägenhet för människors hälsa.

2

Länsstyrelsens beslut från 11 januari 2016 där de avslår ett överklagande
om tillsynsavgift för ett dieselutsläpp på fastigheten Hössåker 3:1 som
debiterats åkeriet som släppte ut diesel. Länsstyrelsen gör samma
bedömning som miljökontoret att det finns fog för de antal timmar som
föranleder avgiften på 7 565 kronor.

3

Länsstyrelsens beslut från 13 januari där de återförvisar ett ärende till
miljökontoret för vidare handläggning. Det gäller tillstånd med villkor för
avloppsanläggning på fastigheten Knutsborg 1:3. Verksamhetsutövaren vill
ha omprövning av beslutet och då ska det göras hos miljökontoret och inte
hos länsstyrelsen.

4

Länsstyrelsen i Uppsala län miljöprövningsdelegations beslut från 1 februari
2016 där de ger International Aluminium Casting Gredby AB tillstånd till
anläggning för tillverkning av aluminiumgjutgods på fastigheten
Vintergatan 22. Tillståndet är förknippat med vissa villkor.

5

Länsstyrelsens beslut från 1 februari 2016 där de avslår ett överklagande
angående avgiftklass för årlig tillsynsavgift på fastigheten Vilsta 3:31.
Länsstyrelsen bedömer att tillsynsavgiften är i överensstämmelse med
nämndens tillsynsuppdrag och den kommunala taxan. Nämnden har även
satt ner den årliga tillsynsavgiften utifrån beräknat tillsynsbehov och de
faktiska kostnaderna för tillsyn.
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§ 26
Informationsärenden från förvaltningen
Peter Jensen-Urstad informerar om 10 stycken vindkraftverk i Duvhällen på
fastigheten Öja-Hult 2:1.
Tobias Erdsjö informerar om läget när det gäller SOSAlarm samt 112-dagen som
var 11 februari.
Veerle Vantomme informerar om ett oljeutsläpp i Kvicksund som skedde i
januarimånad.
__
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