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 Frånvarande ledamöter 

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

Emma Adehult (S) 

  

 Närvarande ersättare 

 Carina Vallin (S) 

Nils-Ove Andersson (S) 

Stefan Sköld (L) 

Johan Lembke (C) 

Kristofer Åberg (MP) 

Veronica Stensson (M) 

Tomas Hedlund (M) 

Mats Westerlund (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Marianne Lidman Hägnesten, direktör 

 Ulrika Wahlström, enhetschef 

Malin Urby, enhetschef 

Carina Tunner, kommunikationsstrateg 

Frida Ramefelt, nämndsekreterare 

Anna Dahlén, nämndsekreterare och konsumentjuridisk rådgivare 

Erika Kurberg, handläggare 

Karolina Strömberg, handläggare 

Maria Lundin, handläggare 

 

Björn Anderfjäll, stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 137 Dnr MOKN 2019/00107-1.7.1 

Remiss - Detaljplan för Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden syd 
Västerås, Dp 1878 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

En samrådsremiss har kommit från byggnadsnämnden till miljö- och 

konsumentnämnden angående detaljplan för dp 1878 för Verkstaden 7 m.fl., 

Kopparlunden Syd, Västerås, daterad 2019-09-05. 

 

Planens syfte är att komplettera den äldre industrimiljön och befintliga 

verksamheter med bostäder, en förskola, kontor, centrumverksamheter, torg 

och parker.  

Yrkanden 

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

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

byggnadsnamnd@vasteras.se 
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§ 138 Dnr MOKN 2019/00098-1.7.1 

Samrådsremiss - Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslag till Grönstrukturplan för 

Västerås tätort och serviceorter för samråd. Planen ska ersätta 

Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram som en delutredning i 

Översiktsplan för Västerås tätort 2004.  

 

Grönstrukturplanen är tänkt att vara ett redskap vid stadsplanering och stöd i 

samband med skötsel och investeringar i stadens parker, stadsdelsskogar och 

övriga naturområden. I planen formuleras mål och strategier för hur de gröna 

miljöerna ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur en sammanhängande 

grönstruktur uppnås. Planen ska ses som en sektorsplan vars intressen 

kommer att värderas i olika instanser mot andra intressen, som bebyggelse 

för bostäder eller industri.  

Yrkanden 

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

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

byggnadsnamnd@vasteras.se 
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§ 139 Dnr MOKN 2019/00124-4.2.4 
        MHF-2018-1621 

Föreläggande om skyddsåtgärder 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger NM Trading & Transport AB 

med organisationsnummer 556555–4366 med verksamhet inom fastigheten 

Kvarnbacka 3:1 att vidta följande åtgärder  

Omfattning av verksamheten  

1. Att tillse samt verifiera och redovisa att mängden icke farligt avfall,   

    inklusive byggnads- eller rivningsavfall inte uppgår till mer än 10 000 ton  

    senast den 31 mars 2020.  

2. Maximalt får 3 000 ton av den totala mängden avfall vara osorterat. 

3. Upprätta och redovisa en tidsatt handlingsplan för hur volymen avfall i  

    inom verksamheten ska minskas till 10 000 ton. Handlingsplanen ska   

    lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 31 januari 2020. 

Utfartskontroll 

4. För avfall som transporteras ut från anläggningen ska kontroll och   

    dokumentation finnas för:  

    4.1 Mängden avfall, detta ska kontrolleras genom vägning. 

    4.2 Avfallsslag med avfallskod enligt bilaga 4 till avfallsförordningen. 

    4.3 Mottagare samt verifikat på att denna har det tillstånd eller anmälan    

          som krävs.  

    4.4 Transportör samt verifikat att denna har det tillstånd eller anmälan  

          som krävs finns. 

 

5. Den totala mängden avfall som transporteras ut ska följas upp och  

    redovisas månadsvis till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska minst  

    omfatta uppgifter om: 

    5.1 Mängd uttransporterat avfall per avfallsslag. 

    5.2 Transportörer 

    5.3 Mottagare 

    5.4 Beräknad mängd kvarvarande lagrat avfall inom området. 

Skyddsåtgärder 

6. Okulär kontroll av eventuell nedskräpning utanför verksamhetsområdet     

    ska göras varje vardag.  

7. Kontroll ska utföras varje vardag med avseende på om verksamheten ger   

    upphov till damning, lukt, buller utanför verksamhetsområdet. Kontrollen   

    görs genom att en person använder syn, lukt och hörsel för att bedöma   

    påverkan. 
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8. Arbete på anläggningen, inklusive in- och uttransporter ska endast ske   

    mellan klockan 07:00 och 21:00 måndag-fredag. 

9. Avfallet ska förvaras sektionerat (i flera mindre högar) och det ska finnas   

    brandgator så att eventuell brand avgränsas.  

10. Kontroll av förvaringen ska utföras en gång per vecka.  

11. Eventuella avvikelser ska åtgärdas omgående. 

12. Kontrollerna och eventuella avvikelser och åtgärder ska journalföras och  

      kunna redovisas för tillsynsmyndigheten. 

13. Osorterat avfall får endast lagras och behandlas på tät och hårdgjord yta.  

      Med tät yta avses yta som endast har begränsad genomsläpplighet för  

      vatten, som minst tät asfaltbetong. 

14.Varken sorterat och bearbetat eller obehandlat bygg- och rivningsavfall  

     får användas för utfyllnad eller andra anläggningsändamål på fastigheten. 

 

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

om det överklagas.  

 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 21, 26 §§ och 2 kap 2, 3, 7 §§ samt 15 

kap 11 § miljöbalken och 54 § avfallsförordningen. 

 

Miljö-och konsumentnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad.  

Ärendebeskrivning 

Verksamheten lämnade den 2 maj 2018 in en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet, som omfattar lagring, sortering och bearbetning av icke farligt 

avfall och inerta massor.  

 

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är prövningsnivån C och 

verksamheten omfattas av tre olika koder: 

29 kap 41§ kod 90.110 punkt 2 

”gäller för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål” 

29 kap 43§ kod 90.80 punkt 2 

”gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 1000 

ton men högst 10 000 ton per kalender år i andra fall.” 
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29 kap 49§ kod 90.40 

”gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängder avfall vid något tillfälle är  

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.” 

I samband med anmälan beslutade miljö- och konsumentnämnden om 

skyddsåtgärder.  

 

I och med att bolaget inte efterlevde föreläggandet och miljö- och 

konsumentnämnden bedömde att det lagrades mer avfall än vad som 

anmälts/får hanteras inom en anmälningspliktig verksamhet beslutade 

nämnden att förbjuda bolaget att ta emot mer avfall, 2019-05-03, dnr MHF-

2018-1621. Detta beslut har överklagats till Länsstyrelsen, men gäller tills 

överklagandet har prövats enligt 26 kap 26 § miljöbalken. 

 

Under den cirka 1,5 år långa drifttiden har nämnden genomfört 9 

tillsynsbesök på anläggningen och tagit emot cirka 150 klagomål på 

verksamheten. Klagomålen har främst avsett lukt och damning utanför 

verksamhetsområdet. Miljö- och konsumentnämnden har konstaterat att 

klagomålen som berört risker för omgivningen och i samband med bränderna 

har varit relevanta samt att verksamheten ger upphov till olägenheter för 

närboende och kan innebära risk för spridning av föroreningar till mark och 

vatten.  

 

Nämnden har bedömt att det föreläggande om skyddsåtgärder som 

beslutades som en följd av anmälan 2018-05-14, dnr MHF-2018-1621 inte är 

tillräckligt och att det behövs ett tydligare föreläggande för att begränsa 

mängden avfall som lagras på området samt skyddsåtgärder för att minska 

olägenheterna för närboende och risken för spridning av föroreningar till 

mark och vatten.  

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

tillägget att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, vilket är förvaltningens 

förslag till beslut med Anna Thunells (MP) tillägg att förklara paragrafen 

omedelbart justerad. 

 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag, samt justerar paragrafen omedelbart.       
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Kopia till 

NM Trading & Transport AB 

Box 595 

146 33 Tullinge 
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§ 140 Dnr MOKN 2019/00125-4.2.4 
        MHF-2018-1621 

Föreläggande att ansöka om tillstånd 

Beslut 

1. Miljö- och konsumentnämnden förelägger NM Trading & Transport AB 

med organisationsnummer 556555–4366 med verksamhet inom 

fastigheten Kvarnbacka 3:1 att ansöka om tillstånd för verksamheten som 

omfattar bearbetning, sortering och lagring av icke-avfall och avfall för 

byggnads eller anläggningsändamål. 

 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9§ och 9 kap 6a§ miljöbalken. 

2. Nämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet den 2 

maj 2018, som omfattar lagring, sortering och bearbetning av icke farligt 

avfall och inerta massor.  

 

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är prövningsnivån C och 

verksamheten omfattas av tre olika koder: 

29 kap 41§ kod 90.110 punkt 2 

”gäller för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål” 

29 kap 43§ kod 90.80 punkt 2 

”gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 1000 

ton men högst 10 000 ton per kalender år i andra fall.” 

29 kap 49§ kod 90.40 

”gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängder avfall vid något tillfälle är  

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för   

 byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.” 

I samband med anmälan fattade miljö- och konsumentnämnden ett beslut om 

skyddsåtgärder. I och med att bolaget inte följde föreläggandet beslutade 

nämnden att förbjuda bolaget att ta emot mer avfall, 2019-05-03, dnr MHF-

2018-1621. 

 

Under den cirka 1,5 år långa drifttiden har nämnden utfört 9 tillsynsbesök på 

anläggningen och tagit emot cirka 150 klagomål på verksamheten.  
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Klagomålen har främst avsett lukt och damning utanför 

verksamhetsområdet. Miljö- och konsumentnämnden har konstaterat att 

klagomålen som berört risker för omgivningen och i samband med bränderna 

har varit relevanta samt att verksamheten ger upphov till olägenheter för 

närboende och kan innebära risk för spridning av föroreningar till mark och 

vatten.  

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

tillägget att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, vilket är förvaltningens 

förslag till beslut med Anna Thunells (MP) tillägg att förklara paragrafen 

omedelbart justerad. 

 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag, samt justerar paragrafen omedelbart.      

Kopia till 

NM Trading & Transport AB 

Box 595 

146 33 Tullinge 
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§ 141 Dnr MOKN 2019/00076-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa Rättviksmodellen inom 
Västerås stad 

Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet. 

Beslut 

1. Nämnden godkänner förslaget till yttrande och överlämnar det till 

kommunstyrelsen 

2. Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Reservation 

Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Patric Sjölund (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till Håkan Ampellindh (M) 

och Magnus Edmans (M) yrkande.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden har fått ”Motion från (M) om att införa 

Rättviksmodellen inom Västerås stad ” på remiss. Yttrandet skulle ha varit 

Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2019. Förlängd svarstid 

begärdes till den 30 november efter att presidiet återförvisade ärendet för 

komplettering.  

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) och Madjid Ibrahim Ibrahim (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Håkan Ampellindh (M) och Magnus Edman (M) yrkar att följande text 

stryks ur sista stycket i förvaltningens förslag till yttrande under rubriken 

bedömning: 

” Förvaltningen bedömer med hänsyn till ovanstående att det för närvarande 

är lämpligt att avvakta lagförändringarna och den större översyn av 

riskklassningsmodellen som pågår hos Livsmedelsverket i stället för att 

genomföra en egen utredning av livsmedelstaxan.”  

 

Patric Sjölund (SD) yrkar bifall till Håkan Ampellindh (M) och Magnus 

Edmans (M) yrkande.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 

förvaltningens förslag från Madjid Ibrahim Ibrahim (S) dels Håkan 

Ampellindh (M) och Magnus Edmans, (M) bifall till ett reviderat yttrande. 

 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där förslagen till yttrande ställs mot 

varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen och genomför den. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

13 (13) 
Miljö- och konsumentnämnden 2019-11-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen  

kommunstyrelsen@vasteras.se 

 

 


