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

Carina Vallin (S) 
Sture Larsson (L) 
Magnus Edman (M) 
Anders Wallquist (M) 
 

  
 Närvarande ersättare 
 Johan Lembke (C) 

 
  
 Övriga närvarande 
 Marianne Lidman Hägnesten, direktör 
 Frida Ramefelt, nämndsekreterare 
  

 
Sammanträdet genomförs med minsta antalet fysiskt närvarande för att 
nämnden ska vara beslutsmässig, detta med anledning av rådande 
pandemiläge. 
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§ 111 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Nämnden beslutar att utse Madjid Ibrahim Ibrahim (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 112 Dnr MOKN 1809100- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista  

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och nämnden beslutar att inga ärenden är 
offentliga vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
1) Föredragningslistan fastställs 
2) Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde 
3) Inga extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
4) Inga extraärenden från miljö- och konsumentnämnden 
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§ 113 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium 

Ärendebeskrivning 
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 16 november 2020 klockan 14:30-15:10 var Anna Thunell (MP), Håkan 
Ampellindh (M) och berörda handläggare. Monica Stolpe Nordin (C) 
meddelade förhinder. 
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§ 114 Dnr MOKN 2019/00137-4.1.1 

Informationsärenden 2020, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
1. Konsumentfrågor - Marknadsundersökning, information om ångerrätt 

vidnäthandel 
2. Information om nya e-tjänster för allmänheten 
3. Inför eventuell trängsel vid julborden 
4. Uppföljning av inspektioner och tobakstillstånd t.om. oktober 
5. Månadsrapport 
6. Avstämning aktivitetsplan 
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§ 115 Dnr MOKN 2019/00138-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 2020, miljö- och 
konsumentnämnden 

Beslut 
1. Redovisningen över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  
 

2. Redovisad postlista över inkomna handlingar i Ciceron läggs till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till miljö- och konsumentnämnden och 
registrerats i ärendehanteringssystemet Ciceron under perioden 10 oktober - 
12 november 2020 redovisas i en postlista.  
 
Remisser från andra förvaltningar och myndigheter, samt anmälningsärenden 
som beslut och domar från andra myndigheter under samma period, 
redovisas på en separat lista. 
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§ 116 Dnr MOKN 2019/00139-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2020, miljö- 
och konsumentnämnden 

Beslut 
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut redovisas för nämnden i form av följande lista: 
 
1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ecos under perioden 10 

oktober - 12 november 2020 
 

Ett beslut har fattats på ordförandedelegation under den här perioden. 
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§ 117 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har anställt Lena-Marie Burman - tillsvidareanställning. 
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§ 118 Dnr MOKN 2019/00124-4.2.4 
           MHF 2018-1621 

Föreläggande om att transportera bort avfall från fastigheten 
Kvarnbacka 3:1 i Västerås 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden förelägger NM Trading & Transport AB:s 
konkursbo, med organisationsnummer 556555–4366, att 
för verksamhet inom fastigheten Kvarnbacka 3:1:  
 
1.1 Senast den 15 maj 2021 transportera bort avfall, som minst det     
      som finns markerat eller beskrivet i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, till  
      mottagare som har de tillstånd eller gjort den anmälan som krävs.   
 
1.2 Innan avfallet får transporteras bort ska en redovisning, som  
      innehåller nedanstående uppgifter, skickas in och godkännas  
      av nämnden.  
      a. fotografier på avfallet  
      b. avfallets uppskattade vikt i kg  
      c. avfallskod enligt bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614)  
      d. transportörens tillstånd för transport av avfall  
      e. namn på mottagaren samt uppgifter som styrker att mottagaren har de 
          tillstånd eller anmälan som krävs för att ta emot avfallet.   
 
1.3 Om avfall avses att återvinnas för anläggningsändamål ska  
      provtagning av det avfallet göras innan avfallet används eller flyttas. En  
      provtagningsplan ska skickas in och godkännas av nämnden.   
      a. Provtagningsplanen ska innehålla uppgifter om hur provtagningen ska  
          utföras. Analys ska ske av minst de parametrarna som finns beskrivna  
          i tabell 4 avsnitt 9.3 Naturvårdsverkets handbok 2010:1,  
          Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten.  
 Resultatet av provtagningen ska redovisas till nämnden.  
      b. Redovisningen av provtagningen ska innehålla en jämförelse mellan  
          provtagsresultatet och värdena för ringa risk, tabell 4.  
      c. Uppgifter om till vilken plats med fastighetsbeteckning, kommun  
          och fastighetsägare, avfallet ska transporteras.   
 
1.4 För allt avfall som transporteras bort från fastigheten  
      ska mottagningsbekräftelser skickas in till nämnden senast två  
      veckor efter varje månadsskifte.   
 
2.   Miljö- och konsumentnämnden beslutar vidare att detta beslut ska gälla    
      även om det överklagas.  
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3.   Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart      
      justerad.  
 
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 21, 22 och 26 §§ miljöbalken. 
Ärendebeskrivning 
NM Trading & Transport AB lämnade den 2 maj 2018 in en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet, som omfattar lagring, sortering och bearbetning av 
icke farligt avfall och inerta massor. Verksamheten bedrevs på fastigheten 
Kvarnbacka 3:1.  
  
Bolaget gick i konkurs den 28 oktober 2020. När bolaget gick i konkurs 
bedrev de den miljöfarliga verksamheten och var även fastighetsägare till 
Kvarnbacka 3:1. Konkursboet övertog både fastigheten och den miljöfarliga 
verksamheten vid konkursen. Konkursförvaltaren har meddelat förvaltningen 
att den miljöfarliga verksamheten inte kommer att bedrivas vidare.   
  
Vid nämndens drönarflygning den 2 september 2020 bedömdes att ca 15 000 
ton avfall lagrades på fastigheten. Vid nämndens besök den 5 november 
2020 ser anläggningen i stort sett ut som den 2 september 2020. Det avfall 
som lagras på fastigheten består till största del av osorterat icke farligt avfall, 
som lagras i högar, balar och containrar.   
  
Förutom det faktum att NM Trading & Transport AB:s konkursbo inte 
längre bedriver tidigare anmäld verksamhet, så är avfallet på anläggningen 
snart att betrakta som deponi. Avfallet transporterades till anläggningen 
mellan den 22 maj 2018 och 28 februari 2019. Från och med den 22 maj 
2021 har avfallsfraktioner lagrats i tre år på Kvarnbacka 3:1, vilket räknas 
som deponi. För deponi krävs tillstånd enligt miljöbalken vilket inte finns för 
denna anläggning.   
 
Ärendet har kommunicerats med verksamhetsutövaren/konkursförvaltaren. 
Inga synpunkter har inkommit. 

Yrkanden 
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
NM Trading & Transport AB 
konkursbo  
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§ 119 Dnr MOKN 2020/00077-2.2.8 

Gallring av vissa allmänna handlingar hos miljö- och 
konsumentnämnden, november 2020 

Beslut 
De i underlagen till tjänsteutlåtandet beskrivna pappershandlingarna samt   
de i underlagen beskrivna digitala handlingarna i verksamhetssystemet  
Ecos 1 gallras från myndigheten. 

Ärendebeskrivning 
I syfte att underlätta allmänhetens rätt till insyn enligt offentlighetsprincipen 
ska varje myndighet (nämnd) upprätta en beskrivning av myndighetens 
allmänna handlingar. Inom Västerås Stad beskrivs de allmänna handlingarna 
i en så kallad informationshanteringsplan, som upprättas i enlighet med 6 § 
arkivlagen (SFS 1990:782) och 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen 
(SFS 2009:400). 
 
Informationshanteringsplanen beskriver hantering, om handlingen ska 
registreras eller inte, ger information om förvaring och vissa handlingstypers 
eventuella sekretess, samt handlingarnas gallringsfrist. Beskrivningen är 
mediaoberoende och såväl digitala som pappersbaserade allmänna 
handlingar redovisas.  
 
Att gallra innebär att förstöra handlingar, men gallring kan även vara 
åtgärder som medför informationsförlust, förlust av möjliga 
informationssammanställningar, förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 
förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. Gallring är 
möjlig om man tagit hänsyn till vissa i arkivlagen beskrivna kriterier. 
 
Gallring innebär en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut om 
detta genom antagande av informationshanteringsplanen ska därför fattas av 
varje ansvarig myndighet, i detta fall miljö- och konsumentnämnden, efter 
samråd med Stadsarkivet.  
 
Detta gallringsförslag gäller: 
 
1. Pappershandlingar som fått en felaktig gallringsfrist vid revidering av   
    redovisningsplanen 2017. 
2. Digitala uppgifter i ett äldre verksamhetssystem, Ecos 1, som nu ska  
    stängas ner. Dessa digitala uppgifter kommer fortfarande att bevaras i  
    pappersformat eller som listor i andra digitala format.   
3. Ärenden och handlingar som inte är kompletta och därmed inte innehåller 
relevant data. 
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden 
lämnat följande förslag till beslut:  
 
De i underlagen till tjänsteutlåtandet beskrivna pappershandlingarna samt de 
i underlagen beskrivna digitala handlingarna i verksamhetssystemet Ecos 1 
gallras från myndigheten. 

Yrkanden 
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Stadsarkivet 
Stadsarkivet@vasteras.se 
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
15 (20) 

Miljö- och konsumentnämnden 2020-11-24 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 120 Dnr MOKN 2020/00106-1.7.1 

Remiss - Samråd gällande detaljplan för Fredriksdal, 
Gäddeholm, Dp 1895 

Beslut 
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Samrådshandlingar från Stadsbyggnadsförvaltningen angående detaljplan för 
Fredriksdal, Gäddeholm, Dp 1895, daterad den 13 oktober 2020, remitterat 
till berörda nämnder inom staden. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden 
lämnat följande förslag till beslut:  
 
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Byggnadsnämnden 
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§ 121 Dnr MOKN 2020/00108-1.2.3 

Fullmakt att som handläggare uppträda som ombud för miljö- 
och konsumentnämnden i mark- och miljödomstolen och mark- 
och miljööverdomstolen 2021 

Beslut 
1. Nämnden ger direktör Marianne Lidman Hägnesten, enhetschef Ulrika  
    Wahlström och enhetschef Malin Urby, samt miljö- och  
    hälsoskyddsinspektörerna Fredrik Ahlin, Kristina Aspengren, Fredrik     
    Hermansson, Ronald Houben, Adriano Grueso Gomez, Susanna Grystad,   
    Daniel Katzman, Emmelie Johannesson, Svante Larsson, Maria Lundin,   
    Ann Norberg, Lena-Marie Burman, Erika Kurberg, Anita Unger, Sara   
    Welin, Malin Axelsson, Sara Ahmad, Dimah Albenny, Sunitharani  
    Vijayalekshmi och Robert Eveby rätt att företräda nämnden i förhandling i   
    mål i mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. 
 
2. Tidigare fullmakt enligt beslut i miljö- och konsumentnämnden, MOKN,  
    § 151, 2019 slutar att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 22 kapitlet i Miljöbalken kan miljö- och konsumentnämnden bjudas in 
till förhandling i mål i mark- och miljödomstolen och mark- och 
miljööverdomstolen. När en handläggare ska uppträda som ombud måste hen 
kunna styrka sin behörighet att företräda nämnden genom en fullmakt.  
Inför ett uppdrag som ombud går handläggaren, beroende på typen av 
ärende, igenom nämndens ställningstaganden i samråd med direktör eller 
nämnd. 
 
Eftersom det varit viss personalomsättning på förvaltningen under året 
behöver fullmakten uppdateras. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden 
lämnat följande förslag till beslut:  
 
1. Nämnden ger direktör Marianne Lidman Hägnesten, enhetschef Ulrika  
    Wahlström och enhetschef Malin Urby, samt miljö- och hälsoskydds-   
    inspektörerna Fredrik Ahlin, Kristina Aspengren, Fredrik Hermansson,  
    Ronald Houben, Adriano Grueso Gomez, Susanna Grystad, Daniel   
    Katzman, Emmelie Johannesson, Svante Larsson, Maria Lundin, Ann  
    Norberg, Lena-Marie Burman, Erika Kurberg, Anita Unger, Sara Welin,  
    Malin Axelsson, Sara Ahmad, Dimah Albenny, Sunitharani Vijayalekshmi  
    och Robert Eveby rätt att företräda nämnden i förhandling i mål i mark-  
    och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.  
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2. Tidigare fullmakt enligt beslut i miljö- och konsumentnämnden, MOKN,   
    § 151, 2019 slutar att gälla. 

Yrkanden 
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 
Berörda handläggare 
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§ 122 Dnr MOKN 2020/00109-4.2.4 
           MHF 2019-3567 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Beslut 

Ärendebeskrivning 
 
 

Yrkanden 
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Kopia till 
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§ 123 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Monica Stolpe Nordin tackar för blombuketten hon fått från nämnden. 
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