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§ 56
Protokollsjustering
Björn Larsson (S) utses att justera dagens protokoll.
__
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MRN/2016:43

§ 57
Medborgarförslag - Remiss från kommunstyrelsen Totalförbjud försäljning och avfyrande av
fyrverkerier
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Enligt de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna i Eskilstuna kommun får
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor användas:




Från nyårsafton klockan 17:00 till nyårsdagen klockan 01:00
Från påskafton klockan 17:00 till påskdagen klockan 01:00
Från valborgsmässoafton klockan 17:00 till 1 maj klockan 01:00

Om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor ska användas vid andra tidpunkter än
ovanstående krävs tillstånd från polisen.
(enligt Eskilstuna kommuns lokala ordningsföreskrifter § 15)
En störning ska enligt lagstiftningen i miljöbalken ha en viss varaktighet för att
anses vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. Störningen ska inte vara
tillfällig.
Den användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor som är tillåten i
kommunens lokala ordningsföreskrifter pågår tre gånger om året, åtta timmar varje
gång. Nämnden bedömer att detta är en tillfällig störning. Därför kan störningen
inte anses vara en olägenhet för människors hälsa och miljön.
Nämnden har därför inget att invända mot att de regler för fyrverkerier som gäller
nu finns kvar. Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda fyrverkerier utifrån
lagstiftningen i miljöbalken.
Lagstiftningen i miljöbalken omfattar människors hälsa. Djurens hälsa omfattas inte
av denna lagstiftning. Därför kan inte nämnden ta hänsyn till att djur kan fara illa
av att fyrverkerier används.
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Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är det
polisen som har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de
som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.

Reservation
Ronny Ilhag (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation
(bilaga A).

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för
yttrande senast den 3 augusti 2016. Ärendet gäller ett medborgarförslag.
Medborgarförslaget handlar om att totalförbjuda fyrverkerier.
I medborgarförslaget står att det varje år, och speciellt vid nyår, skjuts fyrverkerier
helt okontrollerat. Den person som lämnat in förslaget har en hund. Fyrverkerierna
gör att hunden blir rädd och mår dåligt. Även människor blir rädda. Fyrverkerierna
skjuts inte bara vid tolvslaget på nyår, de skjuts även långt innan och efter nyåret.
Den som lämnat in medborgarförslaget tycker att invånare inte borde få avfyra
fyrverkerier okontrollerat, och att det borde stoppas. Det är förbjudet inom
tätbebyggt område och personen undrar vem som ska kontrollera att förbudet följs,
är det polisen som ska göra det? Förslagsinlämnaren tycker att Eskilstuna kommun
borde vara en fristad för alla, även för djur.
Förslagsinlämnaren föreslår att en ljus- och ljudshow istället skulle kunna anordnas
liknande den som när Eskilstuna firade 350-årsjubileum. Ett totalförbud av
fyrverkerier både när det gäller försäljning och avfyrande borde införas.

Yrkanden
Ronny Ilhag (MP) yrkar att tillstånd alltid ska krävas för användning av fyrverkerier
och andra pyrotekniska produkter inom detaljplanerat område.
Geerth Gustavsson (S), Marianne Jonsson (S) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till
miljökontorets förslag till yttrande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Geerth Gustavsson (S),
Marianne Jonsson (S) och Ulf Ståhl (M) yrkande om bifall till miljökontorets
förslag till yttrande, dels Ronny Ilhags (MP) yrkande att tillstånd alltid ska krävas
för användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter inom
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detaljplanerat område. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att
förslagen ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat anta miljökontorets förslag till yttrande
som sitt eget.
__
Utdrag till: Kommunstyrelsen
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MRN/2016:46

§ 58
Remiss från ks - Motion om att tillåta uteservering
året runt från (L)
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Enligt de nu gällande reglerna i Eskilstuna kommun får begagnande av offentlig
plats (uteservering) ske under tidsperioden 1 april till 30 september.
En störning ska enligt lagstiftningen i miljöbalken ha en viss varaktighet för att
anses vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. Störningen ska inte vara
tillfällig.
Verksamheter som har sin uteservering i närheten av bostäder kan bidra till att de
närboende störs i deras inomhusmiljö. Miljökontoret får en ökning av klagomål på
buller från resturanger och krogar under den tiden på året när uteserveringar tillåts.
Nämnden bedömer därför att klagomål på buller i inomhusmiljön kan öka om
uteserveringar tilläts året runt.

Reservation
Per-Olof Eriksson (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation
(bilaga B).

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för
yttrande senast den 3 augusti 2016. Ärendet gäller en motion från Jan Svensson (L)
om att uteserveringar ska tillåtas året runt.
I motionen står det att uteserveringar året runt skulle bidra till en mer levande
stadsmiljö och ökad trevnad i Eskilstuna kommun.
Liberalerna menar att det finns andra kommuner där uteserveringar tillåts året runt
och att de anser att verksamheter ska få ha det om man uppfyller de andra kraven.
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Motionären yrkar att kommunstyrelsen ska ge berörda nämnder i uppdrag att ändra
regelverket så uteserveringar tillåts året runt.

Yrkanden
Per-Olof Eriksson (L) yrkar bifall till motionen.
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till yttrande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Geerth Gustavsson (S)
yrkande om bifall till miljökontorets förslag till yttrande, dels Per-Olof Eriksson (L)
yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat anta miljökontorets förslag till yttrande
som sitt eget.
__
Utdrag till Kommunstyrelsen
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MRN/2016:62

§ 59
Remiss från ks - Motion - Underlätta rekrytering
genom kombitjänster
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Miljö- och räddningstjänstnämnden stödjer yrkandet om att förbättra möjligheten
för kommunanställda att arbeta som deltidsbrandmän. Nämnden anser att förslaget
att inrätta kombitjänster där omfattningen av huvudanställningen kan anpassas efter
omfattningen av tjänstgöringen som deltidsbrandman ska införas.

Ärendet
Miljöpartiet har genom Magnus Arreflod lämnat in följande motion till
Kommunfullmäktige:
Att det inrättas kombitjänster i Eskilstuna kommun som möjliggör för kommunalt
anställda att arbeta som deltidsbrandmän.
Miljö- och räddningstjänstnämnden ska före den 7 september ha inkommit med ett
remissvar till kommunstyrelsen.

Motiv till beslut
I Eskilstuna kommun har deltidsbrandmän sin huvudanställning inom den privata
sektorn, kommunala bolag eller är egna företagare.
En huvudanställning i en kommunal förvaltning kompletterat med en anställning
som deltidsbrandman inom Miljö- och räddningstjänstförvaltningen gör att reglerna
kring veckovila, dygnsvila och övertid kompliceras.
Ett sätt för kommunen att ändå möjliggöra för kommunanställda att ha beredskap
som deltidsbrandmän skulle kunna vara att införa kombitjänster där omfattningen
av huvudanställningen kan anpassas efter omfattningen av tjänstgöringen som
deltidsbrandman.
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Yrkanden
Geerth Gustavsson (S), Ronny Ilhag (MP), Ulf Ståhl (M), Per-Olof Eriksson (L),
Alar Kuutmann (V) och Pär Karlsson (SD) yrkar bifall till räddningstjänstens
förslag till yttrande, med redaktionella ändringar.
__
Utdrag till Kommunstyrelsen
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MRN/2016:65

§ 60
Årsredovisning för donationsstiftelser år 2015
Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2015 godkänns.

Ärendet
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en samförvaltning av 36 stycken
stiftelser.
Tre av stiftelserna är skattepliktiga (Georg Noreus samstiftelse för miljövård,
Biblioteksstiftelsen samt Eskilstuna kommunal tjänstemmastiftelse). En stiftelse
(Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas
ändamål enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt
kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kr har upprättat särskilda årsredovisningar.
För godkännande av Miljö- och räddningstjänstnämnden överlämnar vi följande
årsredovisningar för år 2015.
Stiftelse

Org. nr

Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)
Georg Noréus samstiftelse för miljövård

818001-0574
818000-0971

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S) yrkar att stiftelsernas årsredovisningar för år 2015 godkänns
i enlighet med Konsult och uppdrags förslag.
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MRN/2016:66

§ 61
Dispens för kommersiell sjöfart på Hyndevadsån
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beviljar Föreningen Ångslupen Gerda,
organisationsnummer 818001-4741 dispens från förbudet mot att framföra
kommersiell båttrafik enligt vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevads vattentäkt.
Dispensen gäller kommersiella turer under max fem (5) dagar per år med
Ångslupen Gerda, inom primärzonen för Hyndevads vattentäkt under perioden 1
maj till och med 30 september, under förutsättning att de inte ankrar utanför
anordnad båtplats inom primärzonen för vattentäkten
Dispensen gäller i fem år, till och med 30 september 2020, därefter måste
föreningen söka ny dispens.
Beslutet är fattat med stöd av 9§ 26 kap Miljöbalken, tillsynsmyndighetens rätt att
meddela förelägganden samt 2 § 16 kap Miljöbalken, tillstånd och godkännanden
får tidsbegränsas.

Skäl för beslutet
Enligt vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevads vattentäkt är kommersiell båttrafik
förbjuden inom primär zon. Miljö- och räddningstjänstnämnden har möjlighet att
ge dispens från förbudet.
Huvudmannen för Hyndevads vattentäkt, Eskilstuna Strängnäs energi och miljö
(ESEM), har i sitt remissvar angett att de inte ser någon anledning att hindra
framförande av Ångslupen Gerda inom vattenskyddsområdet om det sker vid ett
fåtal tillfällen samt att föreningen och de som framför båten är medvetna om vad
skyddsföreskrifterna anger. Med ett fåtal tillfällen menar ESEM fem turer.
ESEM har redovisat ankring i området samt eventuella läckage från båten som
risker, därav följer att ångbåten inte får ankras utanför anordnad båtplats.

Gerda är en vedeldad ångslup med mottrycksmaskin. Eftersom ångpannan eldas
med ved finns ingen dieselolja, bensin eller annat petroleumbaserat drivmedel
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ombord. Det finns smörjolja och fett till maskinen, sammanlagt ca 4 dl. Då
ångmaskinen är av mottryckstyp sker inga utsläpp till vatten, inte ens kylvatten.
Då det inte finns petroleumbaserade drivmedel ombord eller kylvatten släpps till
vatten är risken för läckage minimal.
Miljö- och räddningstjänstnämnden bedömer att sannolikheten att något händer
samt konsekvensen av att något händer som små och därför är risken med att ge
dispens liten för fem dagar istället för fem turer.
Begreppet kommersiell sjöfart används dels när det gäller krav på fartygs
bemanning och besättningens kompettens, dels när det gäller beskattning av
drivmedel. Storlek, framdrivningssätt eller miljöpåverkan spelar ingen roll.
Kommersiell sjöfart kan sägas vara när det finns betalande passagerare ombord. Ett
och samma fartyg kan vara i kommersiell sjöfart vid ett tillfälle och i ickekommersiell sjöfart vid ett annat.
Enligt skyddsföreskrifterna för Hyndevads vattentäkt gäller förbudet endast
kommersiell sjöfart, icke-kommersiell trafik regleras inte och därför gäller
dispensen endast turer med betalande passagerare ombord eller turer som görs för
att plocka upp betalade passagerare inom primärzonen.

Ärendet
Föreningen Ångslupen Gerda har ansökt om dispen från förbudet mot kommersiell
sjöfart inom Hyndevads vattenskyddsområdes primärzon.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har tidigare gett dispens för fem turer på år i
Eskilstunaån, men föreningen har motsatt sig detta då bara kostnaden för att lägga i
båten är för stora. De önskar därför köra fler turer per dag som de ligger i ån och då
räknar de med att som mest köra tre turer per dag.
Föreningen ansöker om dispen från förbudet mot kommersiell sjöfart inom
Hyndevads vattenskyddsområdes primärzon då farleden nu är öppen för större båtar
än tidigare sedan Bibybron revs och föreningens ambition är att under några
sommarveckor återuppliva den tidigare ångbåtstrafiken i Hyndevadsån. Tidigare
hade Skogstorp en hamn med reguljär ångbåtstrafik.
Föreningen Ångslupen Gerda är en ideell förening som bemannar fartyget med
hjälp av frivilliga. Gerda ägs av Eskilstuna stadsmuseum.
Gerda är en vedeldad ångslup med mottrycksmaskin, ca 14 m lång och 3 m bred
och tar 40 passagerare. Då ångpannan eldas med ved finns inget petroleumbaserat
drivmedel ombord. Ca 4 dl smörjolja och fett finns i maskinen. Då ångmaskinen är
av mottryckstyp sker inga utsläpp till vatten.
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Yrkanden
Geerth Gustavsson (S), Fredrik Holmqvist (SD) och Per-Olof Eriksson (L) yrkar
bifall till miljökontorets förslag till beslut.

Information
Avgift
Avgift för miljö- och räddningstjänstnämndens handläggning kommer att debiteras
er enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För närvarande är timavgiften 910
kronor.
__
Utdrag till: Föreningen Ångslupen Gerda och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
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MRN/2016:74

§ 62
Taxa för rengöring och sotning samt Taxa för
brandskyddskontroll
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer ”Taxa för rengöring och
sotning” samt ”Taxa för brandskyddskontroll”, efter uppräkning med 2,28 %,
att gälla från och med den 1 juli 2016.

Ärendet
Kommunen är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att genomföra
sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler i fastigheter i
kommunen.
3 Kap
4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning)
sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning
uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma gäller imkanaler i
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall
rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar
kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall
gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och
därtill hörande avgaskanaler.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att ”Taxan för sotning och
brandskyddskontroll” ska uppräknas enligt Sveriges Kommuner och
Landstingsförbunds (SKL) utarbetade index.
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetarförbundet (2,20 %), dels Konsumentprisindex för 12månadersförändring i februari (0,4 %).
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Sotningsindex baseras på 80 % av löneökning samt på 20 % av
Konsumentprisindex, vilket ger:
Sotningsindex 2016 = (80 % x 2,20 %) + (20 % x 0,4 %) = 1,84 %
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste
man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Detta
görs genom att multiplicera sotningsindex med en faktor (12/antal månader till 1
april kommande år). Om t.ex. sotningsindex införs 1 maj 2015 ska sotningsindex
multipliceras med faktorn (12/11), då det är 11 månader fram till 1 april 2016.
Likaså måste motsvarande uppräkning av sotningsindex 2014 dras bort från årets
index. I Eskilstuna togs 2015 års taxa att gälla från och med 1 maj 2015.
Sotningsindex blir således beroende på både när index infördes 2015 och när det
införs 2016, enligt följande:

Införande av index

1 april 2015

1 maj 2015

1 juni 2015

1 juli 2015

1april 2016

1,84 %

1,67 %

1,47 %

1,22 %

1 maj 2016

2,01 %

1,84 %

1,64 %

1,39 %

1 juni 2016

2,21 %

2,0 4%

1,84 %

1,59 %

1 juli 2016

2,45 %

2,28 %

2,08 %

1,83 %

Tabell från SKL:s Cirkulär

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till räddningstjänstens förslag till beslut.
__
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MRN/2016:77

§ 63
Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående
Tillstånd - EEM Lilla Nyby återvinningsverksamhet Vilsta 3:31
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Miljö- och räddningstjänstnämnden anser att tillstånd bör lämnas för den
verksamhet som Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) har ansökt om
på fastigheten Vilsta 3:31 och att den bifogade miljökonsekvensutredningen
godkänns.
Miljö- och räddningstjänstnämnden anser att villkor ska kopplas till tillståndet.
Utöver de villkor som ESEM har föreslagit i ansökan vill nämnden lägga till
följande:
Buller:
I ansökan skriver ESEM under punkt 1.3 10 stycken villkor.
Villkor nr. 3 handlar om buller och där vill nämnden lägga till:
Uppkommer hörbara toner eller impulser ska de ovangivna värdena sänkas
med 5 dB(A).
Detta då det har inkommit klagomål på buller från området och
tillsynsmyndigheten befarar att det kan uppkomma impulsljud från verksamheten,
främst vid krossning och flisning. 2014 krossades ca 14 000 ton på området och
företaget har nu sökt om en ökning till maximalt 40 000 ton per kalenderår. Risken
att impulsljud uppkommer ökar härmed.
Farligt avfall:
I ESEMs förslag regleras farligt avfall både i villkor nr. 5 och 6 under punkt 1:3, då
de skiljer på fast farligt avfall och flytande farligt avfall. Enligt förslaget ska
flytande farligt avfall förvaras nederbördsskyddat men något sådant villkor har de
inte föreslagit för fast avfall.
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I begreppet fast farligt avfall ingår impregnerat trä, både lätt impregnerat och sådant
som är impregnerat av t.ex. kreosot; elektroniskt avfall och avfall som innehåller
köldmedia.
Nämnden anser att det bör vara ett villkor att
I normalfallet ska allt farligt avfall förvaras nederbördsskyddat.
I vissa fall är detta inte skäligt och nämnden förslår att
Miljöprövningsdelegationen fastslår vilka sorters farligt avfall som inte
behöver stå nederbördsskyddat och vid vilka mängder som de kan frångå
skyddet.
Nämnden tar här stöd i NFS 2013:2 - Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.
Övrigt:
Dagvatten:
Om dagvattenhanteringen skriver ESEM följande
Dagvatten från den hårdgjorda sorterings- och lagringsytan hanteras separat från
lakvattenuppsamlingssystemet, innan det släpps till recipienten Linvävarbäcken.
Innan dagvattnet når recipienten rinner det via öppna diken till ett
utjämningsmagasin som också fungerar som sedimenteringsdamm. Efter dammen
finns en oljeavskiljare.(6.1.2 sid 29)
Det har visat sig att utjämningsmagasinet som ska ta emot dagvatten från den
hårdgjorda sorterings- och lagringsytan inte får något vatten, och därför har heller
inga prover kunnat tas för att säkerställa dammens funktion. Därför föreslår
nämnden att ESEM gör en ny utredning om dagvattenhanteringen på området.
Framförallt med fokus på hur mycket vatten som uppkommer, vart det tar vägen,
vilka föroreningar som kan uppkomma och i vilka mängder.

Ärendet
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) söker tillstånd hos
Miljöprövningsdelegationen i Uppsala och miljö- och räddningstjänstnämnden har
fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
ESEM har ansökt dels om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad
återvinningsverksamhet vid Lilla Nybys avfallsanläggning, dels om att överföra
tillstånd för sortering, bearbetning, behandling och mellanlagring av avfall från
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) till ESEM.
Verksamheten kommer inte väsentligen att förändras från nuvarande hantering.
Skillnaden ligger i en ökning av förväntade mängder avfall.
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Lilla Nyby har idag tillstånd att årligen ta emot och behandla högst 150 000 ton
avfall varav högst 105 000 ton får deponeras. De har klassningskod 90.290 enligt
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Under 2015 togs cirka 68 000 ton avfall emot varav 0 ton deponerades.
Återvinningscentralen på Lilla Nyby är mottagningsstation för farligt avfall från
hushåll och företag i Eskilstuna kommun. Mängden inlämnat farligt avfall ökar och
för att minska antalet borttransporter ansöks om en utökning av nuvarande
lagringsmängder.
Den sökta mängden avser mellanlagring av farligt avfall som vid något tillfälle
uppgår till mer än totalt 50 ton. De ansöker även om att få mellanlagra max 5 kg
explosiva varor.
De söker även tillstånd för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall som vid
något tillfälle utgörs av mer än 10 000 ton avfall.
I övrigt söker ESEM tillstånd för följande mängder:
Avfallsslag (mängd i ton per kalenderår)
Sortering av hushållsavfall i optisk sortering
Sortering på återvinningscentral
Sortering på platta
Sortering i finsortering

Sökt mängd
45 000
20 000
80 000
10 000

Bearbetning
Krossning och flisning
Matavfallsbehandling
Kompostering av trädgårdsavfall

40 000
30 000
6000

Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen:
90.70 för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om den
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 tom per kalenderår
90.100 för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall
än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
90.240 för B-anläggning för att på annat sätt än genom förbränning bearbeta mer än
2 500 ton animaliska biprodukter per kalenderår.
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90.45 för B-anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall.
90.30 för B-anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den
totala avfallsmängden vid något enstaka tillfälle utgörs av mer än 10 000 ton avfall.
90.170 för C-anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall,
om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår.
ESEM föreslår följande villkor för verksamheten:
1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet
2. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter i omgivningen med lukt,
nedskräpning eller damning från verksamheten förhindras. Om olägenhet
uppstår ska åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa dessa.
3. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå
utomhus vid bostäder än:
50 dB(A) dagtid, helgfri måndag-fredan (klockan 07.00-18.00)
40 dB(A) nattetid, samtliga dygn (klockan 22.00-07.00)
45 dB(A) övrig tid
Momentana ljud mellan klockan 22.00-07.00 får, vid bostäder, högst uppgå
till 55 dB(A).
4. Ytor för sortering, flisning och mellanlagring av avfall ska vara hårda och
av vattentätt material. Avrinning ska ske så att dagvatten kan tas omhand.
5.

Farligt avfall ska förvaras inom område på hårdgjord yta med uppsamling
och rening av dagvatten.

6. Lagring av flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller med
motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska.
Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens
volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning.
Behållare ska skyddas mot påkörning och vid förvaring utomhus ska
invallningen vara skyddad mot nederbörd.
7. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning
minimeras. Farligt avfall som kan reagera med varandra ska förvaras
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åtskilda.
8. Kemiska produkter ska förvaras väl uppmärkt och på sådant sätt att
förorening av mark och vatten inte riskeras.
9. Brandsläckningsutrustning, absorptionsmedel och utrustning för uppsamling
av spill ska finnas lätt tillgängligt i verksamheten.
10. Ett kontrollprogram ska uppträttas för verksamheten senast sex månader
efter det att tillståndet har tagits i bruk. Kontrollprogrammet ska godkännas
av tillsynsmyndigheten.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till yttrande.
__
Utdrag till: Länsstyrelsen i Uppsala, Miljöprövningsdelegationen
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MRN/2016:78

§ 64
Nytt serveringstillstånd allmänheten - Året runt,
Munktellbadet Relaxavdelning, Kommunfastigheter i
Eskilstuna AB
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Kommunfastigheter i Eskilstuna AB, org. nr
556499-5909. Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin samt
andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe restaurang Munktellbadet
Relaxavdelning, Holger Lindmarks Plats, 633 42 Eskilstuna.
Serveringstid: Klockan 11:00 - 01:00.

Reservation
Ronny Ilhag (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation
(bilaga C).
Alar Kuutmann (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation
(bilaga D).

Motiv för beslutet
Kommunfastigheter i Eskilstuna AB, org. nr 556499-5909 har under utredningen
visat sig vara lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av
alkoholdrycker. Vad avser bolagets företrädares personliga lämplighet finns ingen
anmärkning mot deras vandel.
Miljökontoret har tagit hänsyn till de krav som anges i kommunens riktlinjer och de
olägenheter som kan tänkas uppstå i samband med alkoholservering. Det finns
alltid en större risk för störningar i samband med alkoholförtäring och stor
restriktivitet bör iakttas när det gäller serveringstider och närheten till olika
ungdomsmiljöer. I riktlinjerna sägs bland annat att kommunen ska bidra till och
upprätthålla fler alkoholfria ungdomsmiljöer. Munktellbadet torde komma att bli en
naturlig mötesplats för barn och ungdomar och det är av stor vikt att de inte ska
behöva se vuxna som dricker alkohol.
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Då servering av alkohol enbart sker i Relaxavdelningen i en lokal utan insyn för
övriga badgäster och då en åldersgräns på 20 år gäller är själva badanläggningen fri
från alkohol.
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.

Jäv
Ulf Ståhl (M) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen.

Ärendet
Kommunfastigheter i Eskilstuna AB, org. nr 556499-5909, nedan kallat
bolaget har lämnat in en ansökan om att till allmänheten få servera starköl,
vin samt andra jästa alkoholdrycker i restaurang Munktellbadet
Relaxavdelning, Holger Lindmarks Plats, 633 42 Eskilstuna.
Bolaget

Bolaget som bildades 1994-10-05 är registrerat hos Bolagsverket som ett
privat aktiebolag med ett aktiekapital på 40 000 000 kronor fördelat på 400
000 aktier.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB.
De företrädare som underkastats vandelsprövning är de som i första hand har
ett direkt inflytande av serveringsverksamheten. Harry Bertil Andersson
450502-1651 ordförande, Monika Hed Johansson 641212-1755 extern VD,
Torbjörn Bergvall 680425-7134 affärsområdeschef bad samt Jan-Peter Ståhl
591128-1755 restaurangchef.
Kunskapsprov

Jan-Peter Ståhl har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.
Serveringsställe och verksamhet

Munktellbadet är en komplett badanläggning med simhall, bad, gym,
relaxavdelning och restaurang.
Relaxavdelningen är skild från övrig verksamhet och belägen på plan 1, två
våningar under simhall/bad, med fönster mot Eskilstunaån. Det centrala
köket är beläget på plan 3 och mat fraktas ner via hiss till relaxavdelningen i
transportvagnar med aktiv värme/kyla.
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Dagtid kommer relaxavdelningen att vara öppen utan servering av mat och
dryck medan det under kvällar och helger erbjuds ett fullt serviceutbud då
också mat och dryck serveras.
Potentiella kunder är män och kvinnor i åldern 20 år och uppåt. Kunderna
kommer både från Eskilstuna/Torshälla samt tillresta turister. Hotellnäringen
har visat intresse för att erbjuda weekendpaket med övernattning och relaxupplevelse.
Vidare går det att boka privata arrangemang som del av konferens,
födelsedag, möhippa eller bröllop.
En generell åldersgräns på 20 år kommer att gälla. Vid lov kommer
familjerelax kunna erbjudas men ingen alkohol kommer att serveras vid
dessa tillfällen.
Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där
det går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.
Allmänna överväganden

De bestämmelser i nuvarande alkohollag som inte komenteras i denna
proposition föreslås i huvudsak oförändrade föras över till den nya lagen.
(prop. 2009/10:125 sid. 64)
Bestämmelserna i första – tredje styckena motsvarar 7 kap. 5 och 6 §§ gamla
alkohollagen (1994:1738) med endast redaktionella ändringar.
(Prop. 2009/10:125 sid. 165)
Därmed torde den gamla alkohollagens förarbeten gälla.
Alkoholpolitiken formuleringar har huvudsakligen utgått ifrån ett
skyddsintresse. Ett sådant skyddsintresse är fortfarande viktigt och måste ha
starkt genomslag i lagstiftningen. Alkoholpolitiska olägenheter av
restaurangers alkoholservering måste motverkas. Det vore emellertid
önskvärt om synen på restaurangnäringen också präglades av positiva värden
som restaurangen erbjuder. Alkoholpolitiken bör ha som utgångspunkt att det
är värdefullt att det finns restauranger där människor kan samlas och äta,
dricka och umgås både i vardag och fest, och att alkoholpolitiken inte skall ut
göra hinder för detta.
/…/
Serveringsställen skall i princip kunna etableras och konkurrera på rättvisa
villkor. Uppfylls vissa på förhand klara angivna, delvis stränga krav skal
tillstånd ges att servera alkohol. I de fall en servering bedöms föra med sig
alkoholpolitiska olägenheter måste dock inskränkningar kunna göras. Sådana
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inskränkningar förutsätter en prövning i det enskilda fallet mot bakgrund av
en alkoholpolitisk helhetsbedömning. I intresse- och normalkollisionen
mellan å ena sidan näringsfriheten och å den andra skyddet för människors
hälsa, bör skyddsaspekterna ta över.
/…/
Ibland ingår svåra avväganden vid tillståndsprövningen där olika intressen
ställs mot varandra. Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en
skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot
företagsekonomiska eller näringspolitiska bör de alkoholpolitiska hänsynen
ha företräde.
(Prop. 1994/95:89 sid. 57 – 62)
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska
alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom
insatser som motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad
total alkoholkonsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska
instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på
alkoholområdet. Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet
att kontrollera hanteringen av alkohol i samhället och särskilt begränsa
tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang. Det är särskilt
angeläget att regelverket ger barn och unga det skydd de behöver.
/Prop.2009/10:125 sid. 156)
Alkoholpolitiska olägenheter

Även om alla kriterier för serveringstillstånd är uppfyllda har kommunen möjlighet
att avslå eller begränsa ett tillstånd om man kan befara olägenheter.
Av 8 kap. 17 § Alkohollagen framgår:
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
uppfylls i lagen är uppfyllda.
Kommunen kan vägra att meddela ge tillstånd även om kriterierna för tillstånd /…/
är uppfyllda. Detta kan ske om serveringen kan befaras medföra olägenheter från
alkoholpolitisk synpunkt. Det finns alltså ingen generell ”rätt” att få
serveringstillstånd.
Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av
verksamheten i en befintlig restaurang, skall tillståndsmyndigheten beakta risken
för att alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå.
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Tillståndsprövningen inom alkoholområdet skall baseras på objektiva, tydliga och i
lag,
förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier, se prop. 1994/95:89 sid.
55. Det skall vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd.
/…/
I prop. 1994/95:89 sid. 106 framhålls att ”det skall vara möjligt för en
kommun att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i
särskilt känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många
ungdomar annars brukar samlas.”
Som konstaterats ovan kan tillstånd vägras vid farhågor om att alkoholpolitiska
olägenheter skall uppstå. För detta krävs att det redovisas vilka olägenheter det är
fråga om. Dessutom måste tillståndsmyndigheten ange grunden för att olägenheter
är att befara, till exempel sakförhållanden i närområdet (se ovan), om
alkoholpolitiska problem redan förekommer i området eller bedömningar från
andra myndigheter. Om sålunda polismyndigheten befarar att en
restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om
miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för
närboende bör detta tillmätas stor betydelse.
Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning
och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enbart
hänvisning till kommunala riktlinjer är inte tillräckligt.
Utöver detta anges följande alkoholpolitiska mål i den föra nationella
alkoholhandlingsplanen (prop.2005/06:30, sid 32):
Målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom
att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.
/…/
Särskilt prioriterade delmål skall vara att:
 åstadkomma en alkoholfri uppväxt
 skjuta upp alkoholdebuten
 minska berusningsdrickandet
 åstadkomma fler alkoholfria miljöer
 bekämpa den illegala alkoholhanteringen
 ingen alkohol skall förekomma i trafiken, arbetslivet eller under
gravididiteten.
Remisser

Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
Skatteverket, Kronofogden och Socialnämnden. Ingen av remissinstanserna
har haft någon erinran mot ansökan. Av remissyttranden har inget
framkommit som talar emot att serveringstillstånd ska kunna meddelas.
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Övrigt

Utredningens innehåll kan omfattas av bestämmelserna i 30 kap. 20 §
offentlighets- och sekretesslagen. Utlämnande av handlingar, helt eller delvis,
handläggs och beslutas av Miljökontoret i enlighet med antagen
delegationsordning.

Yrkanden
Ronny Ilhag (MP) och Alar Kuutmann (V) yrkar avslag på ansökan om
serveringstillstånd.
Geerth Gustavsson (S), Marianne Jonsson (S), Håkan Linnskog (M) och Fredrik
Holmqvist (SD) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut om
serveringstillstånd.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Ronny Ilhag (MP) och
Alar Kuutmann (V) förslag om avslag på ansökan om serveringstillstånd, dels
Geerth Gustavsson (S), Marianne Jonsson (S), Håkan Linnskog (M) och Fredrik
Holmqvist (SD) om bifall till miljökontorets förslag till beslut. Ordföranden
föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt miljökontorets förslag till beslut.
__
Utdrag till: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
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MRN/2016:79

§ 65
Nytt serveringstillstånd slutna sällskap - Året runt,
Munktellmuseet, Matkonst i Eskilstuna AB
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Matkonst i Eskilstuna AB, org. nr 5567341275. Beslutet avser att till slutna sällskap servera starköl, vin, spritdrycker
samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Munktellmuseet,
Munktelltorget, 633 43 Eskilstuna.
Serveringstid: Klockan 11:00 - 01:00.

Motiv för beslutet
Matkonst i Eskilstuna AB, org. nr 556734-1275 har under utredningen visat sig
vara lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av alkoholdrycker. Vad
avser personlig lämplighet finns ingen anmärkning mot bolagets företrädare.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller
risker för människors hälsa vid alkoholservering i Munktellmuseet.
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
Matkonst i Eskilstuna AB, org. nr 556734-1275, nedan kallat bolaget har
lämnat in en ansökan om att till slutna sällskap få servera starköl, vin,
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker i Munktellmuseet,
Munktelltorget, 633 43 Eskilstuna.
Bolaget

Bolaget som bildades 2007-06-04 är registrerat hos Bolagsverket som ett
privat aktiebolag med ett aktiekapital på 100 000 kronor fördelat på 1000
aktier.
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Enligt den fastställda bolagsordningen skall bolaget bedriva restaurangverksamhet,
catering, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig
verksamhet.
Styrelseledamot och ägare av samtliga aktier är NN, 000000-0000.
Styrelsesuppleant är NN, 000000-0000.
Firman tecknas var för sig av ledamoten och suppleanten.
Kunskapsprov

Bolaget driver sedan flera år restaurang P-2 med serveringstillstånd till
allmänheten. Alkoholserveringen har skötts klanderfritt och inga
anmärkningar har riktats mot verksamheten. Bolaget omfattas därmed av
undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov i 10 § punkt 3,
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov FoHMFS 2014:7.
Serveringsställe och verksamhet

Bolaget har för avsikt att fortsätta rörelsen på samma sätt som tidigare ägare
med att ombesörja servering på Munktellmuseet vad gäller gäster från
koncernen AB Volvo samt servering vid övriga externa arrangemang som
godkänts och bokats via Munktellmuseet.
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

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag.
__
Utdrag till: Matkonst i Eskilstuna AB
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MRN/2016:84

§ 66
Förbud, att tillhandahålla tobaksvaror utan korrekt
varningstext, förenat med vite
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar enligt 20 § andra och tredje
stycket tobakslagen (1993:581) förbjuda NN, 000000-0000, att från och med
dagen för delgivning av detta beslut tillhandahålla tobaksvaror i sin
näringsverksamhet som helt eller delvis saknar varningstext, som saknar
svensk varningstext eller där texten är uppenbart oriktig. Detta förbud är
förenat med ett vite om 20 000 kronor som NN, 000000-0000 förpliktas utge
varje gång hen tillhandahåller tobaksvaror till konsument i strid med förbudet
i enlighet med samma paragraf.

Motiv till beslutet
Tobakslagen är en skyddslagstiftning vars främsta uppgift är att skydda
människor från tobakens skadeeffekter. På grund av de hälsorisker och
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak finns bestämmelser kring
försäljning av tobak i tobakslagen. Att bedriva försäljning av tobaksprodukter
är en ansvarfull uppgift som ska skötas på ett sådant sätt att bruket av tobak
begränsas och därmed dess skadeverkningar.
Näringsidkare som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet
enligt lag att vara väl förtrogen med de regler som gäller enligt tobakslagen.
Att i näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter tobaksvaror som saknar
varningstext eller innehållsdeklaration på svenska eller är uppenbart oriktig
är ett brott mot 11 § tobakslagen.
I yttrande till Miljökontoret har NN hänvisat till ett beslut från
Folkhälsomyndigheten från 8 juni 2015 gällande produkten Smokey Gold. I
beslutet har Folkhälsomyndigheten inte tagit ställning till vilken typ av
produkt, röktobak eller tobaksvara ej avsedd att rökas, som Smokey Gold
faller under.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-22

Sida

31(39)

Det måste anses som uppenbart att tobaken i förpackningarna är avsedd att
rökas då den är strimlad, bearbetad och kan rökas. Tobaken förvarades i
affärslokalen och bjöds ut till konsument.
Mot bakgrund av vad som framkommit anser Miljökontoret att det finns
grund för att förbjuda NN att sälja tobaksvaror som saknar eller har felaktig
varningstext eller innehållsdeklaration på svenska. Förbudet ska förenas med
ett löpande vite, som NN förpliktas att utge varje gång tobaksvaror som
saknar svensk innehållsdeklaration eller varningstext tillhandahålls till
konsument.
Vitet föreslås fastställas till 20 000 kronor och är satt mot bakgrund att
omsättningen i verksamheten bedömts vara förhållandevis låg.

Ärendet
Bakgrund

NN, 000000-0000 driver butik i Eskilstuna. Den 5 november 2013 anmälde hen
tobaksförsäljning i butiken.
Den 19 april 2016, gjorde personal från Miljökontoret tillsammans med
Skatteverket ett tillsynsbesök i butiken i Eskilstuna. Syftet med tillsynsbesöket var
att kontrollera att regler rörande, åldersgränser, varningstext och
innehållsdeklaration följs vid försäljning av tobaksvaror.
Enligt gällande bestämmelser skall förpackningar till all typ av tobak som finns till
försäljning för konsuments räkning vara försedd med varningstext på svenska. För
cigaretter skall även finnas innehållsdeklaration på svenska.
Vid tillsynsbesöket påträffades 14 förpackningar Smokey Gold 300 gram, 6
förpackningar Smoking Sweden 300 gram. Det anges på förpackningen att det är
fråga om råtobaksspill och med varningstext: Denna tobaksvara kan skada din
hälsa och är beroendeframkallande. Denna varningstext är till för tobaksvaror som
inte är avsedda att rökas. Innehållet består av strimlad och bearbetad tobak färdig
att rökas.
Butiksägare NN bekräftar att varorna är tobak för rökning och säljs till konsument.
Tobaken omhändertogs av polisen, som anlänt under tillsynen, för utredning om
ansvar kan utkrävas enligt tobakslagen.
Kommunicering

Den 17 maj 2016 skrev Miljökontoret till butiksägaren NN och meddelade att ett
tillsynsärende öppnats. I skrivelsen påtalades de brister som upptäckts vid
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tillsynsbesöket den 19 apri2016. Ägaren ombads att inkomma med ett skriftligt svar
där han skulle kunna ge sina kommentarer till de uppkomna bristerna.
I sitt svar uppger NN att alla varor är inköpta från ett välkänt svenskregistrerat
företag Flameclub Sweden AB. Varorna ska enligt företaget vara helt lagliga.
Vidare hänvisas till ett beslut från Folkhälsomyndigheten 2015-06-08 gällande
märkning av Smokey Gold.
Gällande rätt

11 § Tobakslagen (1993:581)
En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom
landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text
eller deklaration är uppenbart oriktig.
9 § Tobakslagen (1993:581)
Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i näringsverksamhet
tillhandahållas konsumenter inom landet skall i den utsträckning och på det
sätt som regeringen föreskriver förses med
1. texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förbundna
med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter),
2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller
eller ger upphov till (innehållsdeklaration),
3. uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för
tobaksvarans tillverkning.
Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt
första stycket.
Enligt 2 § tobaksförordningen (2001:312) får Folkhälsomyndigheten meddela
föreskrifter om varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till
tobaksvaror enligt 9 § tobakslagen (2001:581)
Av Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:9 framgår att på
tobaksvara som i näringsverksamhet tillhandahålls konsument skall
varningstext finnas. På förpackning till tobaksvara som är avsedd att rökas
skall på den mest synliga sidan en av följande texter finnas:
Rökning dödar.
Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning.
Avseende cigaretter skall även innehållsdeklaration finnas. Varningstext och
innehållsdeklaration skall vara utformad på svenska.
Tillsyn
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19 a § tobakslagen(1993:581)
Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs
utövas av
2. kommunen när det gäller
b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på
försäljningsställen, och
3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om
handel m.m. enligt 12-12 d §§.
20 § tobakslagen(1993:581)
En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela
de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som
har meddelats med stöd av lagen följs.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.
Vitet får inte förvandlas. Lag (2005:369)
Viten

3 § lag om viten (1985:206)
När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad
som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande
som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om
annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett
särskilt belopp fastställas för var och en av dem.
4 § 1 stycket lag om viten (1985:206)
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som
löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss
längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser
en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att
fullgöra denna.
Handbok Tobakslagen

Av Handbok Tobakslagen (s. 52) framgår att när ett förbud redan existerar i
tobakslagen t.ex. förbudet i 12 c § att tobaksvaror inte får tillhandahållas
konsumenter i form av lösa cigaretter eller förbudet i 12 § att sälja till minderåriga
(prop. 1995/96:228 s. 23) så är så är det lämpligt att omedelbart förena ett förbud
med vite då det annars lagda förbudet inte tillför något mer än det lagen redan
kräver ( se RÅ 1994 ref. 29).
Av handboken framgår vidare gällande vitets storlek (s. 52 f) att
tillsynsmyndigheten behöver inte i detalj kartlägga den enskildes ekonomi och
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förhållanden i övrigt utan kan utgå från förhållanden som är lätta att konstatera.
Beloppet ska anpassas till vad som kan anses behövas för att bryta den enskildes
motstånd att följa föreläggandet. […] Vitet ska fastställas till ett bestämt belopp i
pengar […]. Det är dock sällan tjänligt att meddela ett beslut med ett alltför lågt
vite om det ska ha någon effekt på mottagarens vilja att följa de krav som ställs. Ett
vite kan därför efter en rimlighetsbedömning komma att variera t.ex. mellan 5 000
och 200 000 kronor och beror alltid på de specifika omständigheterna i det enskilda
fallet.

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S), Marianne Jonsson (S) och Pär Karlsson (SD) yrkar bifall
till miljökontorets förslag.
__
Utdrag till: NN
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MRN/2016:2

§ 67
Delegationsärenden 2016
Listorna över delegationsbeslut och remissyttranden från 27 april 2016 till
och med 31 maj från miljökontoret och räddningstjänsten samt
personalärenden från 25 april till och med 31 maj 2016 läggs till
handlingarna.

Ärendet
Delegationsbeslut från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:
Lars Lagebo
Håkan Malmström
Anders Ellow
Henrik Johnsson
Sabine Hedlund
Charlotte Lindberg
Joakim Lundholm
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående
hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av
miljöinspektör:
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Maria Hansson
Delegationsbeslut från miljökontoret rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av förvaltningschef/enhetschef/
alkoholhandläggare/miljöinspektör/administrativ handläggare:
Ulf Lindstrand
Anna Norberg
Anders Viklund
Andreas Rosen
Anna Lindberg Jansson
Anton Andreasson
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Carl Bylund
Cecilia Rosén
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Gustav Helander
Hanna Rehn
Helén Almberg
Katja Nesterinen
Kristina Pers
Lena Hansen
Lisa Wall
Maria Lindberg
Robert Grip
Ulrika Palmblad
Viktor Kärvinge
Ylva Jonasson
__
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MRN/2016:3

§ 68
Ärenden för kännedom 2016 – till
nämndsammanträdet i juni
Nämnden lägger förteckningen daterad 1 juni 2016 till handlingarna.

Förteckning
1. Miljöprövningsdelegationens beslut den 26 april 2016 om tillstånd
till befintlig och utökad verksamhet vid Ekeby avloppsreningsverk,
fastigheten Ekeby 2:5 i Eskilstuna kommun. Miljö- och
räddningstjänstnämnden hade inget att erinra mot tillståndet.
MMM-MRN.2014.1391.
2. Mark- och miljödomstolens tjänsteanteckning den 29 april 2016 att
klaganden informerats om att frågor och problem som framförts i
överklagandet inte är frågor som prövats av länsstyrelsen i ärendet
gällande enskilt avlopp och därför inte heller kan prövas av markoch miljödomstolen. Klaganden har efter genomgång av miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut klargjort att denne inte klagar på
beslutet i någon del och därför återkallar sin talan. MHAMRN.2015.1579.
3. Mark- och miljödomstolens beslutar i en dom den 9 maj 2016
gällande lågfrekvent buller på fastigheten Venus 16, att avslå
överklagandet. Miljö- och räddningstjänstnämnden har efter tre
ljudmätningar i lägenheten avslutat klagomålsärendet utan åtgärd
vilket överklagats. Domstolen finner att ljudnivåerna som
länsstyrelsen redan konstaterat ligger långt under riktvärdena och
utrymmet för att beakta eventuell överkänslighet för buller är
begränsat. Bedömningen är därför att det inte föreligger en
olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. MHHMRN.2015.1795.
4. Länsstyrelsens beslut 16 maj 2016 att upphäva miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut den 17 februari 2016 om att vidta
åtgärder i lägenhet p.g.a. inpyrd cigarettrök och att visa det åter till
nämnden för fortsatt handläggning. Nämnden kommer att
överklaga länsstyrelsens beslut. MHH-MRN.2015.240.
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5. Mark- och miljööverdomstolen beslutar i dom den 18 maj 2016 att
ändra mark- och miljödomstolens dom och fastställa länsstyrelsen i
Södermanlands beslut den 2 februari 2015, med en revidering.
Ärendet gäller Skogstorps sågverk och Miljö- och
räddningstjänstnämnden föreläggande gentemot Setra Group AB,
att revidera/komplettera tidigare inlämnad riskbedömning för
fastighet Kälby 1:26 på föreskrivet sätt.
6. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2016 att med hänvisning till
försiktighetsprincipen och befintliga markföroreningar avslå
överklagandet av miljö- och räddningstjänstnämndens beslut att
förbjuda Kem & Oljedepån i Mälardalen AB att borra fyra borrhål á
200 meter i berggrunden för att anlägga bergvärme på fastigheten
Instrumentet 3. MHH-MRN.2016.1027.
__
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MRN/2016:4

§ 69
Informationsärenden 2016
Ulf Lindstrand och Lars Lagebo redogör för fullmäktiges beslut om Årsplan 2017
och vad den innebär för miljö- och räddningstjänstnämnden. Fokus i planen är
social hållbarhet. Nämnden har fått tillskott på medel för att stärka
räddningstjänstens insatsförmåga, för tidigare bortprioriterad tillsyn och för arbetet
med enskilda avlopp.
__
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