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§ 70
Protokollsjustering
Beslut
Bernt-Åke Edlund (M) utses att justera dagens protokoll.
__

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2016:61

§ 71
Medborgarförslag - Förnya kommunens riktlinjer för
serveringstider inom restaurang i centrum, slutet
sällskap och utom tätort till samma riktlinje som ges
inom bostadsområde
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avvakta nya riktlinjer för
alkoholservering och därför avslå medborgarförslaget.

Motiv till beslut
Från och med 1 januari 2016 överfördes kommunens ansvar enligt alkohollagen
från socialnämnden till miljö- och räddningstjänstnämnden. Förändringen innebar
också att Eskilstuna kommuns riktlinjer för serveringstillstånd behöver revideras
och anpassas till den nya ansvarsfördelningen mellan nämnderna.
Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2015 att ge miljö- och
räddningstjänstnämnden i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd. Detta arbete pågår och ett förslag på nya riktlinjer kommer att
läggas fram under hösten. Serveringstider ingår som en del i riktlinjerna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss över ett medborgarförslag för yttrande
senast den 7 september 2016. Förslagsställaren vill ändra i kommunens riktlinjer
för alkoholservering vad gäller serveringstider. Samma serveringstider som gäller i
bostadsområde och till slutna sällskap ska också gälla i centrum.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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MRN/2016:75

§ 72
Remiss från kommunstyrelsen - Eskilstuna
kommuns plan för jämlik folkhälsa och social
uthållighet 2017-2021, KSKF/2015:579
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet samt tillhörande anvisning med
följande synpunkter:
 Plan och anvisning ger en tydlig intention för arbetet genom mål,
fokusområden och strategier som stämmer väl med befintliga
arbetsmetoder, vilket underlättar implementeringen för oss.
 Planens läsbarhet behöver ökas genom vissa språkliga korrigeringar.
 Anvisningen är tydlig, metodisk och lätt att följa. Det är önskvärt att
få fler exempel så att den bli mer specifik för området. Därmed blir
den ett praktiskt stöd i vårt arbete.

Ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till Eskilstuna kommuns plan
för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021. Planen består av två delar:
 Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet
2017-2021
 Anvisning – jämlik folkhälsa (Bilaga 1)
Plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021 är ett huvuddokument
som anger Eskilstuna kommuns prioriteringar och strategier för jämlik hälsa och
social uthållighet på koncernövergripande nivå under den angivna perioden.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Anvisning för jämlik folkhälsa ska fungera som stöd till verksamheter i
förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. Den sätter fokus på att förstå och
synliggöra vad i vår verksamhet och i våra processer kan bidra till en mer jämlik
folkhälsa.
Förslaget till plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021 remitteras
till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och beredningar för yttrande.
Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 5 september 2016.

Motiv till beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
kommunledningskontorets förslag till plan för jämlik folkhälsa och social
uthållighet med tillhörande anvisning.
Planen anger kommunens intention och tydliggör de mål och fokusområden vi ska
arbeta med under perioden.
Planen anger strategier som stämmer väl med de arbetssätt som kommunen redan
har, vilket kommer att underlätta implementeringen för Miljö- och
räddningstjänstenämnden.
Kommunledningskontoret önskade även att få synpunkter på planens och
anvisningarnas begriplighet och användbarhet.
Miljö- och räddningstjänstnämnden tror att planen skulle vinna på att språkligt ses
över då vi upplever att den i vissa delar är svårläst. Den är svårläst av två skäl:
a) Fokusområdena och strategierna skrivs i olika former. Några är aktiva
texter som tydligt talar om en ambition. Andra är mer passiva texter
med tankar och reflektioner.
b) Några stycken skulle behöva delas upp och förenklas språkligt för att få
ett bättre flyt och förståelse i läsningen.
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Anvisningen är betydligt mer tydlig och konkret. Den blir användbar med sitt
metodstöd steg för steg. Dock önskar vi fler exempel på i vilka sammanhang och på
vilken abstraktionsnivå den är tänkt att användas och för att göra den mer specifik
för ändamålet. Som den är skriven stämmer det väl med det sätt Miljö- och
räddningstjänstenämnden arbetar med jämställdhetsintegrering idag. Om vi får
detta stöd med att vidga perspektivet i det arbetet att även omfatta folkhälsa och
social uthållighet blir anvisningen ett praktiskt stöd.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
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MRN/2016:76

§ 73
Remiss från kommunstyrelsen - Handlingsplan för
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017 - 2021, KSKF/2016:132
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för personer
med funktionsnedsättning 2017-2021.
Under arbetets gång har samråd skett med kommunala rådet för
funktionshinderfrågor. Handlingsplanen innehåller förslag till målsättning för
tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen.
Förslaget till handlingsplan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2017-2021 remitteras till kommunens samtliga nämnder,
styrelser, råd och beredningar för yttrande. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 30 augusti 2016.

Motiv till beslut
Handlingsplanen tar upp de grundläggande frågorna kring förutsättningar för en
jämlik behandling oavsett funktionsnedsättning. På ett kortfattat, tydligt och
lättbegripligt sätt redogörs för vilka lagar som styr, viktiga definitioner, ansvar och
nuläge. Målavsnittet är kortfattat och övergripande. För att göra praktik av målen
krävs förtydliganden och prioriteringar i kommande årsplaner och åtaganden och
aktiviteter i nämndernas verksamhetsplaner.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
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MRN/2016:81

§ 74
Nytt serveringstillstånd allmänheten - Året runt,
Conexion Pub & Kök. MALT-MRN.2016.1545
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap § 2 alkohollagen till NN enskild näringsidkare,
organisationsnummer XX. Beslutet avser att till allmänheten servera starköl,
vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe
Conexion Pub & Kök, Aliforsgatan 1, 644 32 Torshälla.
Serveringstid: 11:00-24:00

Motiv till beslut
NN enskild näringsidkare, organisationsnummer XX 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.
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.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller
risker för människors hälsa vid alkoholservering på Conexion Pub & Kök.
Då NN enskild näringsidkare 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
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Utredning
NN enskild näringsidkare, org nr XX, nedan kallat bolaget har lämnat in en
ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker på Conexion Pub & Kök, Aliforsgatan 1, 644 32
Torshälla.

I ärendet aktuella bestämmelser
Enligt 1 kap. 1 § alkohollagen framgår att det för servering av spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs ett tillstånd av den kommun
där serveringsstället är beläget.
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering
till allmänheten eller i förening, företag eller slutet sällskap. Tillstånd kan
avse servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande
tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka
tillfälle).
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få
tillstånd till sådan servering måste den sökande uppfylla högt ställda krav på
lämplighet. Enligt 8 kap. 12 § 1 stycket får serveringstillstånd meddelas
endast den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrig är lämplig att utöva
verksamheten, samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de
krav som uppställs i alkohollagen.
Av förarbetena till alkohollagen (prop.2009/10:125) framgår även att särskild
hänsyn ska tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina
skyldigheter gentemot det allmänna. Brott med anknytning till rörelsen,
narkotikabrott, trafikonykterhetsbrott, våldsbrott, diskrimineringsbrott samt
ekonomisk brottslighet är särskilt graverande för den sökandes lämplighet.
Av förarbetena (prop. 1994/95:89) framgår att även en misstanke om
brottslig verksamhet kan leda till att ett serveringstillstånd vägras den
sökande.

Bolaget
Företaget är registrerat hos bolagsverket som enskild näringsidkare. Bolaget ska
bedriva pub- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget är registrerat för F-skatt, moms samt arbetsgivare.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Kunskapsprov
NN har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten med godkänt resultat.

Serveringsställe och verksamhet
Conexion Pub & Kök är en liten restaurang/bar som serverar luncher och a la
carte (husmanskost samt varierande spanska rätter). Kvällstid erbjuds
livesport på TV samt musik under vissa kvällar.
Conexion Pub & Kök är belägen på västra sidan av Östra torget. På den södra
sidan finns ett ungdomscafé som drivs av Torshälla stad.
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.
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.
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.
/…/
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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 ska förekomma i trafiken, arbetslivet eller under
gravididiteten.

Remisser
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, räddningstjänsten,
Skatteverket, Torshälla stad och Kronofogden. Av remissyttranden har inget
framkommit som talar emot att serveringstillstånd ska kunna meddelas.
Torshälla stad yrkar på att ett tillfälligt tillstånd för servering då restaurangen
är belägen i nära anslutning till ett ungdomscafé.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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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.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till NN
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MRN/2016:96

§ 75
Förlängning av prövotid för utsläpp av krom, nickel
och kobolt till Nybyån - MMM-MRN 2013.3487
Beslut
Efter delegation från mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt fattar miljö- och
räddningstjänstnämnden beslut om att förlänga prövotiden beträffande utsläpp av
metallerna krom, nickel och kobolt till Nybyån. Prövotiden förlängs till den 28
april 2017.
Utredningen ska ge svar på de frågor som anges i miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut från den 21 januari 2015 (MRN/2015:12).
Inom ramen för utredningen ska provtagning ske i erforderlig omfattning så att
följande uppfylls utöver vad som redan angetts i nämndens beslut från den 21
januari 2015:



Finfraktioner av tillverkade stålpulversorter ingår i provtagningsserierna.
Utvärdering kan ske av effekten från vidtagna åtgärder/tester samt
bedömning kan ske av behov av frekvens på utbyte/underhåll av utrustning.

Lägesredovisning av utredningen bör göras minst två gånger under prövotidens
gång.
Avslag på yrkande om att ändra villkor 1 i nämndens beslut från den 21
januari 2015 (MRN/2015:12)
Nämnden avslår bolagets yrkande på att ändra det slutliga villkoret 1 i nämndens
beslut från den 21 januari 2015.
Rättelse av villkor 1 i nämndens beslut från den 21 januari 2015
(MRN/2015:12)
Nämnden rättar villkor 1 genom att lägga till ett ”kan” i mening två. Villkoret får
då följande lydelse:
1. Vatten från rengöring av atomiseringstorn och kylburk ska renas innan
utsläpp till Nybyån. Reningsanläggningen ska utformas och dimensioneras
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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så att föroreningsutsläppet kan begränsas till högst:
Suspenderade ämnen:
42 mg/l respektive 500 g/tvätt
Samlingsparameter metaller
(järn, krom, nickel och kobolt): 4,2 mg/l respektive 50 g/tvätt

Motiv till beslutet
Bakgrund
Bolaget ska under en prövotid utreda utsläppet av krom, nickel och kobolt till
Nybyån. Miljö- och räddningstjänstnämnden mottog den 29 april 2016 en
redovisning av prövotidsutredningens resultat samt en ansökan om förlängd
prövotid till den 28 april 2017.
Redovisningen av prövotidsutredningens resultat innehöll också en
sammanställning av ordinarie utsläppskontroll för tvättvatten (bolagets kontroll av
om redan beslutade villkor för utsläpp av tvättvatten uppfylls).
Redovisningen innehöll slutligen ett yrkande på att ändra villkoret 1 i nämndens
beslut från den 21 januari 2015. Bolaget yrkade på att högre halter av suspenderade
ämnen och samlingsparametern metaller (järn, krom, nickel och kobolt) skulle
tillåtas under en prövotid till den 28 april 2017. Villkor om utsläppta mängder
skulle tas bort under prövotiden.
Förlängning av prövotid för utsläpp av krom, nickel och kobolt
Den inlämnade redovisningen visade att de målsättningsvärden som gällt under den
nuvarande prövotiden tidvis överskrids (målsättningsvärden för krom, nickel och
kobolt). Redovisningen visade också att de gällande utsläppsvillkoren för
suspenderade ämnen och samlingsparametern metaller (järn, krom, nickel och
kobolt) tidvis överskrids.
Nämnden bedömer att det är viktigt att bolaget så snart som möjligt utreder vilka
åtgärder som behöver vidtas för att idag gällande villkor ska kunna underskridas.
Det kan handla om åtgärder som optimerar nuvarande reningsutrustning men även
åtgärder i form av kompletterande reningsutrustning som t.ex. filter,
sedimentationsutrustning m.m. Det är även viktigt att fortsätta utredningen om
utsläppen av de enskilda metallerna krom, nickel och kobolt så att samtliga frågor
enligt nämndens tidigare beslut den 21 januari 2015 blir besvarade. De båda
utredningarna är starkt sammankopplade i och med att åtgärder som förbättrar
avskiljningsgraden av suspenderade ämnen och samlingsparametern metaller även
förbättrar avskiljningsgraden av de enskilda metallerna krom, nickel och kobolt.
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Under utredningen bör bolaget sträva efter att nå de målsättningsvärden som har
angetts i nämndens beslut från den 21 januari 2015.
Inom ramen för utredningen behöver provtagning ske i erforderlig omfattning så att
följande uppfylls utöver vad som redan gäller enligt nämndens beslut från den 21
januari 2015:



Finfraktioner av tillverkade stålpulversorter ingår i provtagningsserierna.
Utvärdering kan ske av effekten från vidtagna åtgärder/tester samt
bedömning kan ske av behov av frekvens på utbyte/underhåll av utrustning.

I den nuvarande egenkontrollen tas prov 4 gånger per år. Nämnden bedömer att
detta antal kan behöva utökas för att samtliga frågor ska kunna besvaras. Hur
många prover som behöver tas är dock svårt att avgöra på förhand. Antalet prov får
därför anpassas så att ett tillräckligt underlag för att kunna besvara alla
frågeställningar uppnås.
Bolaget och nämnden har diskuterat att det kan vara lämpligt att ha avstämningar
om hur utredningen går under prövotidens gång. Nämnden bedömer att det är
lämpligt att så sker åtminstone två gånger under utredningen lopp, t.ex. under
september 2016 samt januari 2017.

Avslag på yrkande om ändring av villkor 1. Rättelse av villkor 1
Bolaget framförde i samband med prövotidsredovisningen att man vill att det
gällande villkoret för suspenderade ämnen och samlingsparametern metaller ska
ändras till ett provisoriskt villkor under en förlängd prövotid. Bolaget föreslog
också att det provisoriska villkoret ska tillåta högre utsläppsnivåer än det idag
gällande villkoret.
Nämnden vill därför förtydliga att det villkor som nämnden har meddelat för
suspenderade ämnen och samlingsparametern metaller är fastställt och slutligt.
Villkor kan visserligen ändras enligt 24 kapitlet 8 § miljöbalken, men ändring kan
då enbart göras om det är uppenbart att villkoret är strängare än vad som är
nödvändigt och skäligt.
Nämnden bedömer inte att det är uppenbart att villkoret är strängare än vad som är
nödvändigt och skäligt i dagsläget. För att kunna göra en bedömning om detta
behöver resultat från den nu påbörjade utredningen först väntas in. Nämnden avslår
därför bolagets yrkande.
Nämnden bedömer dock att det nuvarande villkoret behöver förtydligas. När
nämnden fattade beslut om villkorets utformning hade ordet ”kan” fallit bort i
underlaget. Ordet ”kan” är viktigt i sammanhanget i och med att det tydliggör att
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villkoret är riktvärdeslikt istället för gränsvärdeslikt. Ordet ”kan” läggs därför till i
villkoret genom detta beslut.
Om ett riktvärdeslikt villkor överskrids ska verksamhetsutövaren lämna in en
anmälan om driftstörning till nämnden. Verksamhetsutövaren ska utreda vad
överskridandet beror på och hur det kan rättas till. Åtgärder ska följas upp med
provtagning. Löpande återkoppling ska ske till nämnden om vilka åtgärder som
vidtas och resultatet av dessa åtgärder (resultat från uppföljande provtagning). Detta
arbete har påbörjats från bolagets sida.

Ärendet
Bakgrund
Mark-och miljödomstolen har gett Carpenter Powder Products AB tillstånd för den
verksamhet som bedrivs inom fastigheten Torshälla 4:36, se mål nr M 5888-10,
daterat den 20 juni 2012.
Mark- och miljödomstolen satte frågan om villkor för utsläpp av metaller och
suspenderade ämnen till Nybyån på prövotid. Under prövotiden skulle bolaget
utreda möjligheten och behovet av att minska utsläppet av dessa ämnen till Nybyån.
Resultatet från utredningen skulle redovisas till miljö- och räddningstjänstnämnden.
Domstolen överlät även till nämnden att föreskriva de villkor som kan behövas i
frågan.
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställda den 21 januari 2015 bl.a. slutliga
villkor för utsläpp av metaller och suspenderade ämnen till Nybyån.
Föroreningsutsläppet ska enligt dessa villkor begränsas till:
Suspenderade ämnen:
Samlingsparameter metaller
(järn, krom, nickel och kobolt):

42 mg/l respektive 500 g/tvätt
4,2 mg/l respektive 50 g/tvätt.

Nämnden beslutade även att prövotidsutredningen skulle kompletteras beträffande
utsläppet av de enskilda metallerna krom, nickel och kobolt.
Utredningen skulle ge svar på följande frågor:



Den nuvarande reningsutrustningens reningseffekt beträffande krom, nickel
och kobolt (vid optimal skötsel och underhåll)
Råvarusammansättningens betydelse för utsläppen efter rening (hur en hög
kromhalt i råvaran påverkar kromhalten i det renade tvättvattnet etc).
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Målsättningen skulle vara att tvättvattnet efter rening inte skulle innehålla högre
halt än:
Krom: 0,2 mg/l
Nickel: 0,2 mg/l
Kobolt: 0,2 mg/l.
Om halterna översteg 0,2 mg/l skulle bolaget även utreda vilka kompletterande
åtgärder som kan vidtas för att förbättra reningen, vilka utsläppshalter som kan
förväntas efter respektive åtgärd samt kostnaden för respektive åtgärd.
Resultat från utredningen tillsammans med förslag på slutliga villkor för dessa
ämnen skulle redovisas till nämnden ett år efter att beslutet vunnit laga kraft.
Bolagets komplettering av prövotidsutredningen samt resultat från
uppföljande provtagning
Miljö- och räddningstjänstnämnden mottog den 29 april 2016 en redovisning av
prövotidsutredningens resultat så här långt samt en ansökan om förlängd prövotid.
Bolaget önskar en förlängning till den 28 april 2017.
Redovisningen av prövotidsutredningens resultat innehåller också en
sammanställning av ordinarie utsläppskontroll för tvättvatten (bolagets kontroll av
om redan beslutade villkor utsläpp av tvättvatten uppfylls). Av redovisningen
framgår det att bolaget tidvis inte klarar de målsättningsvärden som gäller under
prövotiden för kobolt, krom och nickel. Det framgår dessutom att även de gällande
villkoren för suspenderande ämnen och samlingsparmetern för järn, krom, nickel
och kobolt tidvis överskrids.
De utsläppta halterna och mängderna av suspenderade ämnen och metaller varierar
kraftigt. De högsta halterna och mängderna verkar kunna kopplas ihop med
produktionen av den minsta stålpulversorten.
Bolaget har med anledning av de tidvis höga utsläppshalterna och
utsläppsmängderna för avsikt att arbeta vidare för att minska utsläppen från
anläggningen. Bolaget avser att optimera befintlig teknik samt se över möjligheten
att komplettera tekniken. När det gäller optimering av befintlig teknik har t.ex.
tätare utbyte av keramiska dysor samt eventuellt även utbyte av hydrocyklonen eller
delar av denna nämnts som möjliga åtgärder (nämndes vid möte mellan bolaget och
miljökontoret den 18 april 2016). Bolaget anger att fortsatt arbete med att
genomföra försök med ytterligare teknik och modifiering av befintlig teknik och
utrustning har påbörjats. Vid en komplettering den 29 juni 2016 redovisade bolaget
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

19(28)

2016-08-24

t.ex. att man påbörjat tester med kompletterande reningsteknik i form av
pappersfilter.
Bolaget föreslår att de redan fastställda villkoren för suspenderade ämnen och
samlingsparametern för metaller ska ändras under prövotiden. Bolaget föreslår
följande halter:
Suspenderande ämnen: 100 mg/l
Samlingsparameter metaller (järn, krom, nickel och kobolt): 5 mg/l
Bolaget framför även att man inte anser att det är befogat att ha utsläppsvillkor för
de enskilda metallerna krom, nickel och kobolt.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
Bifogas: delgivningskvitto
Beslutet skickas till: Carpenter Powder Products AB, Box 45, 644 21 Torshälla
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MRN/2016:97

§ 76
Föreläggande med vite om att anpassa ljudnivåerna
på musik från restaurang Grappa MHH-MRN
2016.1380
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden förelägger R&K Amarant AB,
organisationsnummer 556980-5319, att:
Anpassa ljudnivåerna som uppkommer vid framförandet av musik i lokalerna i
Grappa Matsal & Bar på Nybrogatan 3. Ljudnivåerna får inte överskrida gällande
riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
(FoHMFS 2014:13). Med buller inomhus menas ljudnivåer i närliggande bostäder.
De nivåer som gäller som riktvärden framgår i tabell 1 och 2 i de allmänna råden:
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Beslutet om föreläggande förenas med vitesbelopp:
10 000 kronor vid varje tillfälle som miljökontoret konstaterar överträdelse av de
riktvärden som anges ovan.
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar med stöd av miljöbalkens 26 kap 26 §
att det här beslutet gäller omedelbart efter delgivning även om det överklagas.
Det här beslutet gäller tills vidare.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalkens 2 kap 3 § och 26 kap 9, 14, 19 och 26 §§,
och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Motiv till beslutet
Resultatet av ljudnivåmätningarna visade att Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus överskreds, och det kändes tydligt att golvet vibrerade till följd
av musikens basljud. Mätningarna gjordes inne i ett hotellrum. De allmänna råden
gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus, och även för sovrum i
tillfälliga boenden såsom hotell.
De hotellgäster som bor på Elite Stadshotellet utsätts för en bullerexponering som
medför en risk för ohälsa och minskat välbefinnande. Musik som sprids via
byggkonstruktioner och genom fasader upplevs i regel som mycket störande då det
ofta innehåller lågfrekvent ljud.
Eftersom R&K Amarant AB inte har följt tidigare utfärdat föreläggande anser
miljökontoret att ett föreläggande med vite är nödvändigt som en garanti för att
bullerreducerande åtgärder verkligen vidtas och att de får en bestående verkan.
Föreläggandet ska gälla även om det överklagas. Ett eventuellt överklagande kan
annars medföra att störningarna kan fortgå under mycket lång tid innan ärendet
slutgiltigt avgörs i högre instanser.
Enligt miljöbalken har verksamhetsutövare skyldighet att fortlöpande planera och
kontrollera sin verksamhet för att se till att olägenhet inte uppstår.
Verksamhetsutövaren är, även om endast misstanke om olägenhet finns, skyldig att
undersöka och därefter göra något åt problemet.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har i april 2016 förelagt R&K Amarant
AB att anpassa ljudnivåerna som uppkommer vid framförandet av musik i
verksamheten Restaurang Grappa, så att de inte överskrider
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Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus i närliggande bostäder.
Som bostad räknas även tillfälliga boenden.
I maj 2016 har miljökontoret tagit emot klagomål från Elite Stadshotellet, som har
hotellverksamhet på våningen ovanför Grappas lokaler. Klagomålet gäller att hög
musik spelas inne i Grappas lokaler så att Elite Stadshotellet har fått klagomål från
hotellgäster om att de inte kan sova på grund av den höga musiken.
Natten mot den 11 juni 2016 gjorde miljökontoret ett tillsynsbesök på hotellet och
utförde ljudnivåmätningar. Mätningarna utfördes mellan klockan 00:00 och 01:00 i
det hotellrum som hotellet har angett är mest utsatt för bullerstörningar. Resultatet
av mätningarna är att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus
överskreds.
På förmiddagen den 22 juni 2016 gjorde miljökontoret en mätning av
bakgrundsbuller i hotellrummet. Bakgrundsbuller är det ljud som kommer från
andra källor än den källa man undersöker. Mätningen av bakgrundsbullret visade
att riktvärdena i de allmänna råden överskreds något. Detta bedömer miljökontoret
beror på att det hörs ett lågfrekvent ljud från en fläkt. Miljökontoret bedömer att
riktvärdena i de allmänna råden skulle överskridas betydligt av ljudnivåerna från
restaurang Grappa även om ljudet från fläkten inte skulle finnas i rummet.
Uppmätta värden finns i medföljande bilaga.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
__
Beslutet skickas till: R&K Amarant AB, Gymnastikgatan 4, 632 20 Eskilstuna

Bilaga: Bullermätning, daterad 2016-06-23
Bifogas: delgivningskvitto
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MRN/2016:2

§ 77
Delegationsärenden 2016
Listorna över delegationsbeslut och remissyttranden från 1 juni 2016 till och
med 2 augusti 2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till
handlingarna.

Ärendet
Delegationsbeslut från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:
Håkan Malmström
Henrik Johnsson
Charlotte Lindberg
Emil Ringh
Anders Ellow
Sabine Hedlund
Joakim Lundholm
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående
hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av
miljöinspektör:
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Gustav Helander
Maria Hansson
Delegationsbeslut från miljökontoret rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av
nämndordförande/alkoholhandläggare/miljöinspektör:
Anders Viklund
Andreas Rosen
Andreas Rosen
Anna Lindberg Jansson
Anton Andreasson
Carl Bylund
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Cecilia Rosén
Daniel Nordstrand
Erika Andersson
Eva Bohman
Geerth Gustavsson
Gustav Helander
Hanna Rehn
Helén Almberg
Jana Lervik
Katja Nesterinen
Kristina Pers
Lena Hansen
Lisa Wall
Magdalena Goczkowska
Maria Hansson
Maria Lindberg
Peter Jensen-Urstad
Robert Grip
Ulrika Palmblad
Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-08-24

Sida

25(28)

MRN/2016:3

§ 78
Ärenden för kännedom 2016
Nämnden lägger förteckningen daterad 3 augusti 2016 till handlingarna.

Förteckning
1) Kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2016 att anta riktlinjer för insyn och
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden
2015-2018, samt att uppdra åt samtliga nämnder att utarbeta anvisningar för
när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Anvisningarna
ska beslutas av respektive nämnd senast den 30 november 2016.
MRN/2016:89.
2) Kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2016 att lägga återrapporteringen av
internkontrollarbetet 2015 till handlingarna. Uppföljningen av delegerat
ansvar för arbetsmiljö visade på brister. HR avdelningen centralt samt ute
på förvaltningarna ska därför två gånger om året följa upp att nya chefer har
genomgått obligatoriska utbildningar, till exempel arbetsmiljö.
Introduktionsprogrammet för nya chefer kommer löpa under ett år med
såväl obligatoriska som frivilliga moment. Förvaltningarna har även genom
sin HR-chef ansvar för att kontrollera att medarbetarsamtal genomförs, att
chefer har delegation för arbetsmiljöansvaret, samt att eventuell bisyssla är
dokumenterad och godkänd av chef. MRN/2016:88.
3) Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2016 att utöka miljö- och
räddningstjänstnämndens investeringsbudget för inköp av brandfordon från
4 till 5 miljoner kronor på grund av ett nytt avtal mellan MSB, SKL och två
leverantörer som innebär ökade kostnader. MRN/2015:29 och 2016:53.
4) Länsstyrelsen beslut 31 maj 2016 gällande överklagan av ett föreläggande
om försiktighetsmått vid uppvärmning av villa genom eldning i vedpanna,
kamin eller dyligt. Länsstyrelsen beslutar att ändra miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut endast genom att tidsbegränsa
rapporteringsskyldigheten i första punkten till den 8 januari 2017. MMMMRN.2015.2183.
5) Länsstyrelsens beslut 1 juni 2016 gällande ett överklagande av föreläggande
om riskbedömning och provtagning inom fastigheten Torshälla 4:45. Endast
punkten 1 av 3 i föreläggandet var överklagad och miljö- och
räddningstjänstnämnden har i ett yttrande uppgett att det finns fog för
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överklagandet och att det ska bifallas. Länsstyrelsen beslutar att upphäva
punkt 1 av 3. MMM-MRN.2016.200.
6) Miljöprövningsdelegationens beslut 25 maj 2016 att upphäva tillstånd till
miljöfarlig verksamhet på fastigheten Låset 1 gällande ytbehandling och
mekanisk tillverkning. Verksamhetsutövaren har själv begärt detta då
framtida verksamhet endast är anmälningspliktig. MMM-MRN.2011.3228.
7) Mark- och miljööverdomstolen beslut 9 juni 2016 gällande överklagan och
begäran om inhibition av mark- och miljödomstolens dom om buller på
fastigheten Venus 16. Domstolen avslår yrkandet då miljö- och
räddningstjänstnämnden 18 december 2015 beslutade att avsluta ärendet
utan ytterligare åtgärd och ett sådant beslut kan inte inhiberas. Frågan om
prövningstillstånd är inte avgjord. MHH-MRN.2015.1795.
8) Kammarrätten i Jönköpings beslut 14 juni 2016 att avslå överklagan av
förvaltningsrättens dom den 6 oktober 2015, gällande miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut om beslut om förbud, enligt
strålskyddslagen. Förvaltningsrätten avslog först överklagan i punkt 1-14
och biföll den i punkt 15, det mer generella förbudet av icka namngiva
produkter. Miljö- och räddningstjänstnämnden hade förbjudit RixMix AB
att i verksamheten Filmkedjan, med ett kosmetiskt solarium för
allmänheten, tillhandahålla eller förmedla 14 namngivna produkter med
påståenden om solförstärkande effekter för soltillfället. MHHMRN.2014.2858.
9) Kammarrätten i Jönköpings beslut 14 juni 2016 att avslå överklagan av
förvaltningsrättens dom den 6 oktober 2015, på samma grunder som ovan
men gällande JoMa E-tuna och 9 namngivna produkter. MHHMRN.2014.2902.
10) Kammarrätten i Jönköpings beslut 14 juni 2016 att avslå överklagan av
förvaltningsrättens dom den 6 oktober 2015, på samma grunder som ovan
men gällande, Thor Gym och 5 namngivna produkter. MHHMRN.2014.2862.
11) Länsstyrelsens beslut den 14 juni 2016 angående en överklagan av miljöoch räddningstjänstnämndens beslut om föreläggande gällande otillåten
vattenverksamhet, uppförande av anläggning inom vattenområde.
Länsstyrelsen ändrar ordalydelsen i punkt 2 med ett förtydliganade och
ändrar tiden för fullgörandet, som flyttas fram till 30 september 2016. I
övrigt avslås överklagandet. MMM-MRN.2015.1865.
12) Mark- och miljödomstolens dom 22 juli 2016 angående överklagan av
länsstyrelsens beslut (ovan) den 14 juni 2016 om utrivning av trumma på
Odlaren 1:93. Domstolen ändrar miljö- och räddningstjänstnämndens beslut
endast genom att flytta fram tiden för fullgörandet av föreläggandet till den
31 oktober 2016. MMM-MRN.2015.1865.
13) Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2016 gällande kommunala
uppdrag. Jacob Scherdins (KD) avsägelse som ersättare i miljö- och
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räddningstjänstnämnden godkänns. Alara Shwan Taher (KD) väljs till
ersättare efter Jacob Scherdin (KD) i miljö- och räddningstjänstnämnden,
från och med den 15 juni 2016 till och med den 31 december 2018.
MRN/2016:6.
14) Länsstyrelsens beslut 16 juni 2016 gällande överklagande av miljö- och
räddningstjänstnämndens föreläggande om bullerdämpande åtgärder på
Balsta 5:1. Skanska Asfalt och betong ska vidta några definierade
försiktighetsmått på sin bergtäktverksamhet för att minska bullret ner till
gällande tillståndsvillkor. Länsstyrelsen ändrar endast tiden för
genomförandet av föreläggandets försiktighetsmått fram till den 16 augusti
2016. I övrigt avslås överklagandet. MMM-MRN.2015.605.
15) Mark- och miljödomstolens dom den 16 juni 2016 gällande utdömande av
vite om 65 000 kr, på grund av att däck på fastigheten Munkhammar 6:1
inte forslats bort med godkänd transportör till godkänd anläggning och inte
redovisats skriftligt till miljö- och räddningstjänstnämnden i enlighet med
det föreläggande som delgivits och vunnit laga kraft. Domstolen beslutar att
vite om 65 000 kr ska betalas till staten i enlighet med miljö- och
räddningstjänstnämndens yrkande. MMM-MRN.2009.1789.
16) Länsstyrelsens beslut 6 juli 2016 att avslå NNC Roads AB, Sverige Östs
överklagan av miljö- och räddningstjänstnämndens beslut 9 juni 2015 att
förelägga företaget att utföra en egenkontroll av bergtäktverksamheten på
Egelsta 2:4 och Råbyhed 8:1. MMM-MRN.2013.3506.
17) Länsstyrelsens beslut 11 juli 2016, i ärende gällande buller från skällande
hundar i hundgård på fastigheten Görjan 1:94, att ändra miljö- och
räddningstjänstnämndens beslut gällande tidpunkten, så att fastighetsägarna
ska se till att hundar ej vistas utomhus mellan kl. 22.00–06.00 och i övrigt
avslå överklagan. MHH-MRN.2014.2133.
18) Mark- och miljööverdomstolens beslut 12 juli 2016 att inte meddela
prövningstillstånd i ärende gällande klagomål på buller på fastigheten
Venus 15. Det finns inga giltiga skäl att meddela prövningstillstånd, bland
annat finns inget skäl att betvivla riktigheten av överklagat beslut.
19) Förvaltningsrätten i Linköpings dom 13 juli 2016 att avslå överklagan av
miljö- och räddningstjänstnämndens beslut om återkallelse av Söders Mat &
Dryck ABs serveringstillstånd, enligt alkohollagen. MALT-MRN.2016.281.
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§ 79
Informationsärenden 2016
Helén Almberg redogör för ett förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter
om miljörapporter.
Lars Lagebo berättar om statistik kring bilbränder.
David Hultman berättar om Mälarsjukhuset och dess brandsäkerhet.
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