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Plats och tid

Brandstationen Sundbyvägen 2 Klockan 13:30-17:00

Beslutande

Geerth Gustavsson (S), ordförande
Ulf Ståhl (M) 1:e vice ordförande
Alar Kuutmann 2:e vice ordförande (V)
Marianne Jonsson (S)
Susanne Pettersson Graff (S) ersätter Hans Rosengren (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Björn Larsson (S)
Bernt-Åke Edlund (M)
Håkan Linnskog (M)
Paola Drago Monéus (M)
Margareta Westermark (C)
Ronny Ilhag (MP)
Per-Olof Eriksson (L)
Fredrik Holmqvist (SD)
Andreas Rudin (SD) ersätter Pär Karlsson (SD)

Ersättare

Rafal Wisniewski (M)
Victor Claesson (L)
Jesper Lennartsson (M)

Utses att justera

Marianne Jonsson

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 29 mars 2016 på räddningstjänsten

Underskrifter
Sekreterare
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...........................................................................................
Lisbet Skärstam
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Ordförande

Geerth Gustavsson
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Marianne Jonsson

Anslag/Bevis
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Lisbet Skärstam nämndsekreterare/kommunikatör
Ulf Lindstrand förvaltningschef/miljöchef
Lars Lagebo räddningschef
Lotta Carlström vattensamordnare Hjälmarens Vattenvårdsförbund del av mötet
Ingegerd Åberg ordförande Hjälmarens Vattenvårdsförbund del av mötet
Anders Viklund alkoholhandläggare del av mötet
Helén Almberg miljöinspektör del av mötet
Veerle Vantomme miljöinspektör del av mötet
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§ 27
Protokollsjustering
Marianne Jonsson (S) utses att justera dagens protokoll.
__
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MRN/2016:16

§ 28
Fodralet 8 Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten – Mosob AB med
serveringsställe Mosob
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Mosob AB, organisationsnr 559026-2993.
Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe restaurang Mosob, Järntorget
6, 632 27 Eskilstuna.
Serveringstid: Fredag-Lördag kl. 11:00-01:00
Söndag-Torsdag kl. 11:00-23:00.

Motivering
Mosob AB, org nr 559026-2993 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 Mosob.
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.

Ärende
Mosob AB, org nr 559026-2993, nedan kallat bolaget har lämnat in en
ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker på restaurang Mosob, Järntorget 6, 632 27
Eskilstuna.
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Bolaget
Bolaget som bildades 24 september 2015 är registrerat hos Bolagsverket som
ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 50 000
aktier.
Enligt den fastställda bolagsordningen skall bolaget bedriva etiopisk restaurang
med mat och kaffe samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot och ägare av 45 000 aktier är NN XX Styrelsesuppleant och ägare
av 5 000 aktier är NN XX.
Firman tecknas av styrelsen.

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

Serveringsställe och verksamhet
Mosob är en nyöppnat restaurang lokaliserad i en ombyggd före detta
affärslokal. Maten som erbjuds är etiopiska traditionella rätter och etiopiskt
kaffe.
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: Mosob AB
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MRN/2016:30

§ 29
Östra Hedemora 6:4 – Serveringstillstånd ägarbyte –
Ärla Pizzeria
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till NNa enskild firma, organisationsnr XX.
Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Ärla pizzeria, Stationsvägen 3,
640 43 Ärla.
Serveringstid: 11:00-01:00

Motivering
NN enskild firma, org nr XX, nedan kallat företaget, har under utredningen visat
sig vara 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 Mosob.
Då företaget 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
Företaget, har lämnat in en ansökan om att till allmänheten få servera starköl,
vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker på Ärla Pizzeria,
Stationsvägen 3, 640 43 Ärla.

Bolaget
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Företaget drivs som enskild näringsverksamhet. Företaget är inte registrerat hos
Bolagsverket, det är endast infört i SCB:s företagsregister. Företaget infördes 19
november 2015.
Företaget är registrerat för F-skatt, moms samt arbetsgivare.

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

Serveringsställe och verksamhet
Företaget övertar redan befintlig verksamhet i redan befintlig serveringslokal
Stationsvägen 3 i Ärla, där restaurang med serveringstillstånd funnits sedan 1988.
Företaget kommer driva verksamheten i samma anda som tidigare ägare och med
oförändrad meny.
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: Ärla Pizzeria

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

8(17)

2016-03-23

MRN/2016:40

§ 30
Vågskålen 19 - Serveringstillstånd ägarbyte - Indian
Aangan Restaurang
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Indian Aangan Restaurang HB,
organisationsnr 969775-2419. Beslutet avser att till allmänheten servera
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe
Indian Aangan Restaurang, Rademachergatan 21, 632 20 Eskilstuna.
Serveringstid: 11:00-01:00

Motivering
Indian Aangan Restaurang HB, org nr 969775-2419, nedan kallat bolaget, har under
utredningen visat sig vara lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av
alkoholdrycker. Vad avser personlig lämplighet finns ingen anmärkning mot
företrädarnas vandel.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller
risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang Indian Aangan
Restaurang.
Då företaget 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
Bolaget, har lämnat in en ansökan om att till allmänheten få servera starköl,
vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker på Indian Aangan
Restaurang, Rademachergatan 21, 632 20 Eskilstuna.

Bolaget
Bolaget är registrerat hos Bolagsverket sedan 12 maj 2015 som ett handelsbolag.
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet. Bolagets ledning består av bolagsmännen NN XX och NN XX. Firman tecknas ensam av NN.
Företaget är registrerat för F-skatt, moms samt arbetsgivare.
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Kunskapsprov
NN har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten med godkänt resultat.

Serveringsställe och verksamhet
Bolaget övertar redan befintlig verksamhet i redan befintlig serveringslokal där det
i flera omgångar sedan 1999 funnits restaurang med serveringstillstånd.
Inriktningen på verksamheten kommer vara servering samt avhämtning av indiska
maträtter samt daglig lunchservering.
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.
__
Besluts skickas till: Indian Aangan Restaurang
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MRN/2016:39

§ 32
Beslut om remisshantering av ärenden
tillståndsärenden enligt 8 kap alkohollagen
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att remittera beslut om
serveringstillstånd enligt alkohollagen 8 kapitel 7 § till nyetablerat serveringsställe
och till restaurang eller liknande som tidigare inte haft serveringstillstånd, till
socialnämnden och Torshälla stads nämnd.

Ärendet
Från och med första januari 2016 ansvarar miljö- och räddningstjänstnämnden för
tillstånd och tillsynsfrågor enligt alkohollagen. Innan beslut fattas om tillstånd skall
polismyndigheten alltid ges möjlighet att yttra sig. Nämnden har också möjlighet att
begära in yttrande från andra nämnder.
Socialnämnden ska enligt underlaget till kommunfullmäktiges beslut 27 augusti
2015 om ansvar för kommunens hantering av tillståndsgivning och tillsyn enligt
alkohollagen som remissinstans ha en avgörande roll i beslut om
serveringstillstånd. Yttrandet från socialnämnden ska vara utifrån socialpolitisk
hänsyn. Med utgångspunkt från alkohollagen kapitel 8 § 17 torde det därför främst
vara aktuellt med remiss till nämnden gällande nyetablerad restaurang samt
restaurang som tidigare inte haft serveringstillstånd. Samma bör även gälla för
Torshälla stads nämnd.
Alkohollagen 8 kapitel
”17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets
belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter
i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga
krav som uppställs i lagen är uppfyllda.”
I beredningen inför beslut om serveringstillstånd till nyetablerat serveringsställe ska
därför socialnämnden och Torshälla stads nämnd alltid ges möjlighet att yttra sig.
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Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningschefens förslag till beslut.
__
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MRN/2016:2

§ 33
Delegationsrapporter
Listorna över delegationsbeslut från 3 februari 2016 till och med 22 februari
2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

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

Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående
hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av
miljöinspektör:
Daniel Nordstrand
Gustav Helander
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
Peter Jensen-Urstad
Maria Lindberg
Lisa Wall
Linda Knutsen
Kristina Pers Ulrika Palmblad
Katja Nesterinen
Jana Lervik
Helén Almberg
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Hanna Rehn
Gustav Helander
Erika Andersson
Emma Lina Svensson
Daniel Nordstrand
Anton Andreasson
Andreas Rosen
Anders Viklund

Delegationslista från räddningstjänsten angående personalärenden perioden 3
februari – 22 februari 2016 redovisas för nämnden och avser beslut av
räddningschef:
Lars Lagebo
__
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MRN/2016:4

§ 34
Informationsärenden till nämnden
Ingegerd Åberg och Lotta Carlström från Hjälmarens Vattenvårdsförbund berättar
om förbundets verksamhet.
Ulf Lindstrand redogör för en del av sekretessen i samband med hanteringen av
alkoholärenden.
Lars Lagebo redogör för juridiken i samband med samarbetet i SME-projektet.
Veerle Vantomme berättar om dagsläget angående oljeläckaget i Kvicksund som
hände i vintras.
Ulf Lindstrand och Lars Lagebo redogör för sina synpunkter för verksamhetens
behov inför 2017.
__
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MRN/2011:108

§ 35
EXTRA ÄRENDE Torshälla-Sövsta 1:8 Råbyhed 8:1 Yttrande till mark- och miljödomstolen med
anledning av överklagat tillståndsvillkor för täkten
Folkesta Väst (villkor för efterbehandling)
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
1. Nämnden bedömer att Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Uppsalas
beslut är riktigt och att bolagets överklagan därför ska avslås.
Nämnden anser att MPD har haft möjlighet att fatta ett beslut som innebär
att utfyllningen ska upphöra. MPD kan inte anses vara bundna av
prövotidsvillkorets utformning i detta ärende. Detta i och med att bolaget
inte bedöms ha följt sitt åtagande om att använda icke återvinningsbara
massor (d.v.s. att bolaget främst skulle ta emot lera och sten) för utfyllnaden
samt att bolaget har haft svårt att visa att man följt tillståndets krav på att
enbart ta emot rena massor.
Bolaget svårigheter med att styrka att de mottagna massorna följer
tillståndets krav på renhet kvarstår fortfarande enligt nämndens bedömning.
Detta i och med att den miljöhistoriska bakgrund och bedömning som
lämnas av avfallslämnarna till bolaget ofta är ofullständig/bristfällig och att
antalet analysresultat som medföljer massorna också är mycket få till
antalet. Bolagets kvartalssammanställningar över mottagna massor under
2014 och 2015 visar t.ex. att bolaget har tagit emot och lagt ut massor i
täkten som kommit från områden som finns med i länsstyrelsens databas
över misstänkt förorenade områden, från industriområden och från
gatumark utan att analysprotokoll medföljt massorna.
2. I det fall att mark- och miljödomstolen ändå bedömer att tillstånd kan
lämnas till fortsatt efterbehandling genom utfyllnad motsätter sig nämnden
bolagets yrkande på villkorsutformning. Nämnden anser istället att
nämndens villkorsförslag i tidigare yttrande, MRN/2011:108, ska fastställas
med vissa tillägg/förtydligande. Yttrande MRN/2011:108 bifogas. Av
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yttrandet framgår motiveringen till nämndens villkorsförslag.
Tilläggen/förtydligandena redovisas nedan i kursiverad stil:
Tillägg till villkorsförslag 2
Massorna ska i huvudsak utgöras av lera och sten.
Tillägg till villkorsförslag 5 i nämndens yttrande MRN/2011:108
Nämnden har föreslagit vissa föroreningsnivåer som ska underskridas för att
massorna ska få tas emot. Föroreningsnivåer föreslås dock inte för samtliga
ämnen/föreningar som skulle kunna utgöra en förorening. Nämnden vill
därför lägga till följande text:
Om andra föroreningar än de ovanstående misstänks förekomma ska analys
på dessa andra föroreningar utföras och samråd ske med
tillsynsmyndigheten om resultatet innan massorna tas emot.
Förtydligande av villkorsförslag 6 i nämndens yttrande MRN/2011:108
Med jungfruliga områden menas områden där det är uppenbart att
förorening inte kan förekomma. Det är väldigt få områden där detta är
uppenbart. Många tror t.ex. att villatomter och parkmark per automatik
räknas som jungfruliga områden och att massor därifrån inte behöver
provtas, men så är inte fallet. Detta i och med att dessa områden ofta är
utfyllda. Fyllnadsmassor kan ha vitt skilda ursprung och
föroreningsinnehåll. Massor från utfyllda områden, som t.ex. villatomter
och parkmark, behöver därför provtas.

Ärendet
NCC Roads 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 på gick sedan tidigare med stöd av
dårvarande 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.
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NCC Roads 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). Överklagandet kommer att
prövas av mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen ger nu nämnden tillfälle att yttra sig i ärendet.
Underrättelsen om detta kom in till nämnden den 15 mars 2016. Yttrandet ska vara
mark- och miljödomstolen tillhanda den 31 mars 2016

Yrkanden
Ronny Ilhag (MP), Geerth Gustavsson (S), Alar Kuutmann (V), Bernt-Åke
Edlund och Håkan Linnskog båda (M) och Per-Olof Eriksson (L) yrkar bifall
till miljökontorets förslag till yttrande.
__

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, avdelning 3,
Box 1104, 131 26 Nacka strand
Utdrag sändes till:
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