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Sammanträdesprotokoll §§ 1-16 

Sammanträdesdatum 29 januari 2019 

Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, kl 14:30- 16:15 

mötet ajourneras 15:35-15:40 

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), Ordförande 

Monica Stolpe Nordin (C), 1:e vice ordförande 

Håkan Nilsson (M), 2:e vice ordförande 

Madjid Ibrahim Ibrahim (S) 

Emma Adehult (S) 

Sture Larsson (L) 

Anders Wallquist (M) §§ 1-13 

Patric Sjölund (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Tomas Hedlund (M) ersätter Magnus Edman (M) 

Mats Westerlund (KD) ersätter Anders Wallquist (M) §§ 15-16 

Vid protokollet Frida Ramefelt 

Justeras 
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 Frånvarande ledamöter 

 Magnus Edman (M) 

 

  

 Närvarande ersättare 

 Carina Vallin (S) 

Nils-Ove Andersson (S) 

Stefan Sköld (L) 

Johan Lembke (C) 

Tomas Hedlund (M) 

Ann-Sofie Karlström (SD) 

Mats Westerlund (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Marianne Lidman Hägnesten, direktör §§ 1-16 

Malin Urby, enhetschef §§ 1-16 

Ulrika Wahlström, enhetschef §§ 1-16 

Frida Ramefelt, nämndsekreterare §§ 1-16 

Linda Granath, handläggare §§ 1-4 

Andreas Berg Mörén, handläggare §§1-4 

Marcelo Cardoso Plaza, handläggare §§1-4 
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§ 1 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Madjid Ibrahim Ibrahim (S) 

att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 2 Dnr MOKN 1809100- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ärendena 1-7 är offentliga vid 

dagens sammanträde och godkänner föredragningslistan.  

Ärendebeskrivning 

1) Ärende 1 till och med 7 i föredragningslistan är offentliga  

2) Anmälan av extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

3) Anmälan av extraärenden från miljö- och konsumentnämnden 
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§ 3 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid preliminär genomgång 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid preliminär genomgång den 21 januari 2019 klockan 14:00-

14:50 var Anna Thunell (MP), Monica Stolpe Nordin (C), Håkan Nilsson 

(M), samt berörda handläggare.   
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§ 4 Dnr MOKN 2019/00002-4.1.1 

Informationsärenden 2019, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Statistik för konsumentjuridiska rådgivningen 2018 

Nya sanktionsavgifter inom livsmedelstillsynen 

Nya tobakslagstiftningen 

Revidering av kemikaliehandlingsplanen 
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§ 5 Dnr MOKN 2019/00003-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 2019, miljö -och 
konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över inkomna handlingar under perioden 6 december 2018 -

18 januari 2019 läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Remisser från andra förvaltningar och myndigheter, samt anmälningsärenden 

som beslut och domar från andra myndigheter redovisas på en separat lista.  
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§ 6 Dnr MOKN 2019/00004-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2019, miljö- 
och konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över delegationsbeslut och ordförandebeslut under perioden 

6 december 2018 - 18 januari 2019 läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut samt beslut fattade på ordförandedelegation registrerade 

under perioden som gått sedan utskick till föregående sammanträde 

redovisas för nämnden i separat lista.  
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§ 7 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har anställt Anna Dahlén som ny konsumentjuridisk rådgivare 

- tillsvidaretjänst och Dimah Albenny som ska arbeta som 

livsmedelsinspektör- visstidsanställning året ut.  

Malin Axelsson och Linn Björling miljö- och hälsoskyddsinspektörer har fått 

sina visstidsanställningar förlängda till årsskiftet.  
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§ 8 Dnr MOKN 2019/00006-4.2.4 

Vitesföreläggande om skyddsåtgärder 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger xxx med organisationsnummer 

xxx med verksamhet inom fastigheten xxx att senast 60 dagar efter att 

beslutet mottagits lämnat in följande dokumentation till miljö- och 

konsumentnämnden:  

 

1. Rutiner för kontroll och underhåll av utrustning enligt kraven i 5 § 

förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

2. Undersökning och bedömning av miljö- och hälsoriskerna med 

verksamheten enligt kraven i 6 § förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll.  

 

Föreläggandet enligt punkt 1 och 2 medför ett vite om 15 000 kronor vardera 

om föreläggandet inte följs.   

 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar vidare att detta beslut ska gälla även 

om det överklagas.        

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid ett flertal gånger konstaterat att 

Aros Industrilackering, enskild firma, inte uppfyller kraven enligt 5 och 6 §§ 

i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, som gäller 

dokumenterade rutiner för kontroll av utrustning samt dokumenterad 

riskbedömningen. Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas därför 

av förordningen.  

 

Vid tillsynsbesöket den 7 maj 2012 uppmärksammades ovanstående brister 

för första gången. I inspektionsrapporten utskickad den 22 maj 2012 

uppmanades bolaget att åtgärda bristerna. Den 27 november 2013 gjordes ett 

nytt tillsynbesök då det konstaterades att bristerna inte hade åtgärdats. 

Uppföljning skulle ske vid nästa besök. Vid tillsynsbesöket den 3 februari 

2015 anmärktes återigen på att samma brister ej hade åtgärdats. Även denna 

gång skulle uppföljning ske vid nästa besök. Vid besöket den 24 augusti 

2017 var bristerna fortfarande inte åtgärdade.  

 

Förvaltningen meddelade i inspektionsrapporten den 24 augusti 2017 att 

bristerna avseende 5 och 6 §§ kvarstod och att redovisning av hur bristerna 

åtgärdats skulle lämnas in senast den 16 oktober 2017.  
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Verksamhetsutövaren xxx meddelade vid det senaste inspektionsbesöket den 

31 maj 2018 att åtgärderna inte vidtagits.  

 

Den 8 juni 2018 togs ett beslut om föreläggande att åtgärda bristerna till 

senast den 31 augusti 2018. Ingen redovisning lämnades in och den 19 

september meddelade xxx via e-post att han glömt bort att åtgärda bristerna 

och att han behövde drygt en månad till. Den 6 november 2018 bekräftades 

att bristerna fortfarande inte hade åtgärdats. Hittills har ingen dokumentation 

lämnats in till förvaltningen. 

 

Ärendet har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Synpunkter har 

inkommit om att det borde vara nog med att den årliga tillsynsavgiften nu 

har höjts och att tid att åtgärda bristerna borde ges till nästa inspektion. 

Förvaltningen har svarat att verksamhetsutövaren redan fått flera år och 

många chanser på sig att åtgärda bristerna. Den årliga tillsynsavgiften har 

höjts till följd av en ändring i 2018 års erfarenhetsbedömning från 

erfarenhetsklass C till D, från 7 840 kr till 9 800 kr. 

      

Kopia till 

Verksamhetsutövaren              
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§ 9 Dnr MOKN 2019/00008-4.1.2 

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om förlängd prövotid för 
slutliga villkor i fråga om föroreningshalter i dagvatten från 
Ragn-Sells AB:s verksamhet på fastigheterna Saltängen 4 och 5 
i Västerås kommun diarienummer 551-5646-18 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen i Uppsala 

län.  

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

        

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Uppsala län har gett Miljö- och konsumentnämnden 

möjlighet att yttra sig över ansökan om förlängd prövotid för slutliga villkor 

i fråga om föroreningshalter i dagvatten från verksamhet som bedrivs på 

Saltängen 8. Ansökan har lämnats in av Ragn-Sells AB med org.nr. 556057-

3452.  

 

På fastigheten Saltängen 8 finns en återvinningsanläggning där det bedrivs 

verksamhet som omfattar mottagning, sortering, mellanlagring och 

behandling av avfall. De olika avfallstyperna som hanteras på anläggningen 

är järn- och metallskrot, avfall av elektriska och elektroniska produkter, icke-

farligt verksamhetsavfall samt farligt avfall för mellanlagring. När 

nuvarande tillstånd för verksamheten beslutades, sköts frågan om villkor i 

fråga om föroreningshalter i dagvattnet upp och tillståndet förenades med ett 

utredningsvillkor U1.  

 

Under prövotiden har bolaget genomfört provtagningar för att utreda utsläpp 

till dagvattennätet. Olika reningsalternativ har utretts för att ta reda på vilka 

åtgärder som krävs för att nå målsättningsvärdena samt ekonomiska 

konsekvenser av sådana åtgärder. Därefter har åtgärder för att förbättra 

sedimentationskapaciteten i dammen utförts tillsammans med åtgärder för att 

minska föroreningsbelastningen till dammen. 

 

Bolaget ansöker om längre tid för att kunna besvara frågan om genomförda 

åtgärder är tillräckliga. Bolaget ansöker om en förlängd prövotid om två år 

till den 1 september 2020.      
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Kopia till 

Miljöprövningsdelegationen 

Länsstyrelsen i Uppsala 

uppsala@lansstyrelsen.se              
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§ 10 Dnr MOKN 2018/00008-4.2.1 

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagat 
tillstånd till lagring och hantering av bränsle och 
bränslekomponenter  

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Nacka Tingsrätt.  

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

        

Ärendebeskrivning 

Hjelmco Oil AB, org.nr 556210-9156, har sökt tillstånd för sin verksamhet 

som innebär lagring och hantering av bränsle och bränslekomponenter på 

fastigheten Västerås 2:80. Bolaget har överklagat ett antal av villkoren som 

föreskrevs i tillståndet. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har 

gett Miljö- och konsumentnämnden möjlighet att yttra sig över överklagat 

tillstånd.  

      

Kopia till 

Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

mmd.nacka.avdelning4@dom.se              
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§ 11 Dnr MOKN 2019/00001-1.7.1 

Remiss - Lokal säkerhetsnämnd i Västerås 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten.        

 

Ärendebeskrivning 

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att undersöka 

möjligheten att införa bestämmelse i strålskyddslagen om att inrätta lokala 

säkerhetsnämnder vid större verksamheter med joniserande strålning. 

Västerås Stad har erbjudits möjligheten att komma in med en skriftlig redo-

görelse senast den 31 januari 2019.      

 

Kopia till 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Peter.frisk@ssm.se             
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§ 12 Dnr MOKN 2018/00125-1.7.1 

Handlingsplan 2019-2021 - Program för personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat Handlingsplan 2019-2021 för genomfö-

rande av Program för personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen 

innehåller förslag på mål och aktiviteter för att konkretisera kommungemen-

samma insatser.      

 

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
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§ 13 Dnr MOKN 2018/00124-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för kultur 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kulturnämnden.        

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har remitterat Handlingsplan för kultur till stadens nämnder 

och bolag. Handlingsplan för kultur ska uttrycka värdegrund och ambitioner 

för hur staden kan stärkas och utvecklas genom kultur. Den ska konkretisera 

intentionerna i Program för kultur och ge effekt i hela den samlade 

kommunala verksamheten.  

      

Kopia till 

kulturnamnden@vasteras.se              
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§ 14 Dnr MOKN 2018/00082-1.4.2 

Nämndernas återrapportering av Västerås stads årsplan 2019 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden återrapporterar årsplan 2019 till 

kommunstyrelsen för vidare behandling.        

        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett nämnder och styrelser i uppdrag att återrapportera 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2019. Vid miljö- 

och konsumentnämndens sammanträde den 18 december 2018 beslutade 

nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 

bearbetning. 

      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 15 Dnr MOKN 2019/00007-1.4.1 

Verksamhetsplan för miljö- och konsumentnämnden 2019 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2019. 

        

Ärendebeskrivning 

Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 

finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens samtliga 

ansvarsområden enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 

tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 

Utifrån behovsutredningen ska en operativ tillsynsmyndighet för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområde enligt miljöbalken. 

 

I Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel som 

trädde i kraft den 1 januari 2017 står att kontrollmyndigheten varje år ska 

fastställa en plan för livsmedelskontrollen. En förutsättning för detta är att 

det finns en utredning av behovet av kontroll. I verksamhetsplanen anges 

inriktningen på livsmedelskontrollen för 2019. På förvaltningsnivå finns en 

detaljerad plan som styr kontrollen av varje enskild verksamhet.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sammanfattat hela nämndens 

område i ett förslag till verksamhetsplan för 2019. 

      

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

21 (21) 
Miljö- och konsumentnämnden 2019-01-29 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden Anna Thunell informerar om att presidiet är flyttat till 

måndagar klockan 13:00. Uppdaterad information kommer skickas ut till de 

som är adjungerade till mötet.      

 

 


