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§ 90
Verksamhetsinformation om naturvård
Kommunekolog Frida Nilsson informerar miljönämnden om miljökontorets
arbete med naturvård.
___
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§ 91

Dnr 2015:1358

Beslut om förbud och föreläggande med vite, Top Cat Tattoo, Måns
Persson 15, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Måns Persson 15
NN
NN
Top Cat Tattoo
Tatuering och piercing

Miljönämnden beslutar
att omedelbart förbjuda verksamhetsutövare NN, org.nr. NN, med
verksamhet Top Cat Tattoo att bedriva tatuerings- och piercingverksamhet
på fastigheten Måns Persson 15 i Mjölby kommun.
att förelägga verksamhetsutövare NN, org.nr. NN, med verksamhet Top Cat
Tattoo på fastigheten Måns Persson 15 i Mjölby kommun om att vidta
följande åtgärder:
1. Tillse att all utrustning som kan användas för tatuerings- och
piercingverksamhet avlägsnas från lokalerna. Åtgärden ska vara
genomförd senast den 5 oktober 2015.
2. Tillse att verksamhetsinformation, så som skyltar, dekaler,
öppettider, telefonnummer med anknytning till tatuerings och
piercingverksamhet ska avlägsnas från lokalerna. Åtgärden ska vara
genomförd senast den 5 oktober 2015.
3. Information på internetsidor med anknytning till verksamheten ska
tas bort. Information ska tas bort från internetsidorna Facebook.se
och Populäratatuerare.se. Åtgärden ska vara genomförd senast den
12 oktober 2015.
Föreläggandet förenas med ett vite om trettio tusen kronor (30 000 kr) för
punkt nr. 1 och med ett vite om femton tusen kronor (15 000 kr) vardera för
punkterna nr. 2 och nr. 3.
att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
att miljöchef via delegation ges rätt att upphäva det aktuella beslutet om
verksamhetsutövaren anmäler verksamheten samt att verksamheten efter
miljökontorets prövning bedöms vara acceptabel.
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Forts § 91
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Östergren (FP) yrkar att datumet då åtgärder ska vara utförda enligt
punkt nr. 3 ändras till den 12 oktober 2015. Ellinor Karlsson (S) yrkar att
datumen då åtgärder ska vara utförda enligt punkt nr. 1 och nr. 2 ändras till
den 5 oktober 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om miljönämnden kan bifalla Mikael Östergrens
(FP) och Ellinor Karlssons (S) yrkanden och finner att miljönämnden
bifaller yrkandena samt att nämnden beslutar enligt miljökontorets yttrande
med yrkade tillägg.
Tillämpliga bestämmelser
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 14 och 26 §§ miljöbalken
(SFS 1998:808) och 2 och 3 §§ lag om viten (SFS 1985:206) samt med
hänvisning till 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2
kap 7 § om att beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid
en jämförelse mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för
att utföra densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan
relevant lagstiftning följs.
Beskrivning av ärendet
Den 21 juli 2015 mottog miljökontoret ett anonymt klagomål om en olovlig
tatuerings- och piercingverksamhet på fastigheten Måns Persson 15 i
Mjölby kommun. Enligt klagomålet så förekom en rad brister i
verksamheten som bland annat kan föranleda risk för blodsmitta. Den 21
juli 2015 genomförde miljökontoret en oanmäld inspektion av
verksamheten. Vad som framkom vid inspektionen sammanfattades i en
inspektionsrapport, diarienummer 2015:1358-1. Verksamhetsutövaren
uppgav vid inspektionen att tatuering- och piercing inte utfördes utan att
endast rådgivningsverksamhet bedrevs. Dock uppgav verksamhetsutövaren
att två bekanta tatuerats i lokalerna. Vid inspektionen informerades
verksamhetsutövaren om att en anmälan enligt miljöbalken måste göras
minst sex veckor innan verksamheten startar. Blankett för anmälan
överlämnades vid inspektionstillfället.
Den 2 september 2015 gjorde miljökontoret en kontroll av verksamhetens
internetsida (Facebook) och konstaterade att tatuerings- och
piercingverksamhet bedrivs i lokalerna trots att anmälan inte gjorts,
diarienummer 2015:1358-2.
Skäl för beslut
Av 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd framgår att det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala
nämnden, driva eller arrangera en verksamhet där allmänheten erbjuds
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Forts § 91
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piecringverktyg eller liknande skärande eller
stickande verktyg.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) får en tillsynsmyndighet
meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av miljöbalken ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får
enligt 26 kap 14 § miljöbalken förenas med vite.
Enligt miljökontorets bedömning har verksamhetsutövaren inte fullgjort
sina skyldigheter enligt miljöbalken i och med att verksamheten bedrivs
utan att den anmälts. Med anledning av ovanstående bör verksamheten
förbjudas samt föreläggas om att avlägsna utrustning och upphöra med
marknadsföring av verksamheten. Förbudet och föreläggandet bör förenas
med ett vite. Miljökontoret har för att avgöra vitesbeloppets storlek tagit del
av domar om utdömande av viten för likartade ärenden. Vitesbeloppet är
satt till samma belopp som Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i mål
nr M 3378-12 ansåg skäligt för motsvarande överträdelse.
Miljökontoret bedömer ovanstående skyddsåtgärder vara rimliga enligt 2
kap 7 § miljöbalken.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223). Förslag till beslut har
kommunicerats NN. Några synpunkter har inte inkommit.
___
Protokollsutdrag till:
Top Cat Tattoo, NN, Föreningsgatan 3, 595 51 Mjölby (DK)
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§ 92

Dnr 2015:1541

Föreläggande att söka tillstånd enligt miljöbalken, Mantorp Park
Motorbana AB, Uljeberg 7:4, Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Uljeberg 7:4
Mantorp Park Motorbana AB
556668-5425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Miljönämnden beslutar
att förelägga Mantorp Park Motorbana AB med organisationsnummer
556668-5425 att för pågående motorbaneverksamhet på fastigheten
Uljeberg 7:4, Mjölby kommun, ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen
Östergötland.
att förelägga Mantorp Park Motorbana AB med organisationsnummer
556668-5425 att senast den 15 januari 2016 lämna in en tillståndsansökan
till Länsstyrelsen Östergötland.
Tillämpliga bestämmelser
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) samt
med hänvisning till 9 kap 6 och 6a §§ miljöbalken.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet
får inte tillgripas.
Enligt 9 kap. 6 § punkten 1 miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter
om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts
anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan
miljöfarlig verksamhet.
I 9 kap. 6 a § miljöbalken föreskrivs att även om tillståndsplikt inte följer av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §, får tillsynsmyndigheten
besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om
verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande
olägenheter för människors hälsa eller miljön. I förarbetena till miljöbalken
(prop.1997/98:45 del 2, s. 113) anförs att ett sådant föreläggande kan gälla
såväl planerade verksamheter som pågående verksamheter. Denna
möjlighet kan användas när tillsynsmyndigheten anser att det inte är
tillräckligt att förelägga verksamhetsutövaren att i enlighet med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-24

7 (14)

Forts § 92
hänsynsreglerna vidta vissa åtgärder, utan gör bedömningen att hela
verksamheten bör prövas och regleras i en tillståndsprövning.
Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 7 § om att
beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid en jämförelse
mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma.
Beskrivning av ärendet
Mantorp Park Motorbana AB driver en motorbana på fastigheten Uljeberg
7:4 i Mjölby kommun. Motorbanan har funnits på platsen sedan slutet av
1960-talet. Verksamheten är anmälningspliktig enligt kap 30 § 3
miljöprövningsförordningen.
År 1994 meddelade miljönämnden råd för verksamheten. Råden avser
främst bullrande helgverksamhet vid motorbanan. Den 18 december
lämnade verksamheten in en anmälan enligt miljöbalken. Den 22 februari
2001 accepterade miljönämnden anmälan genom beslut § 43 och förelade
verksamheten om att följa de råd som tidigare meddelats. Verksamheten vid
motorbanan har därefter utvecklats kontinuerligt och omfattar nu mera
aktiviteter vid banan på vardagar, kvällar, helger och nattetid.
Ovanstående har bland annat medfört att verksamheten vid motorbanan ger
upphov till buller som överskrider riktvärden i Naturvårdsverket allmänna
råd (NSF 2004:16) och lokaliseringen av verksamheten gör att närboende,
främst de som bor i förhärskande vindriktning, blir störda av bullret. Ett
flertal klagomål från närboende har lämnats in till miljönämnden under de
senaste åren.
Skäl för beslut
Enligt miljönämndens bedömning bör en ny och samlad prövning göras av
hela den aktuella verksamheten. Syftet bör vara att få till stånd en tydlig
reglering av verksamheten. Ovanstående bedöms önskvärt för alla
inblandade sakägare (verksamhetsutövaren, närboende, klagande och
tillsynsmyndighet). En tydligare reglering kan antingen ske genom att
verksamhetsutövaren föreläggs om att inkomma med uppgifter och nya
försiktighetsmått meddelas eller genom en tillståndsprövning. Enligt
miljönämndens bedömning bör detta ske genom en tillståndsprövning.
Miljönämnden grundar sin bedömning på följande:
 Verksamheten orsakar buller som överskrider angivna riktvärden i
Naturvårdsverkets allmänna råd (NSF 2004:16) vilket medför att
verksamheten bedöms utgöra en betydande olägenhet för
människors hälsa och miljö.
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Fort § 92
 Det råder en osäkerhet ifråga om huruvida verksamheten på grund
av dess lokalisering kan bedrivas utan att det uppstår olägenheter för
närboende.
 Det anses inte tillräckligt att förelägga verksamhetsutövaren om
fortsatta behövliga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått med stöd
av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.
 Grundat på aktuellt beslutsunderlag bedöms inte heller ett förbud
enligt miljöbalken vara motiverat.
 Vid en tillståndsprövning ges alla sakägare möjlighet att komma till
tals.
Utöver laghänvisningen i avsnittet Tillämpliga bestämmelser stödjer
miljönämnden sin bedömning på Miljööverdomstolens (numera Mark- och
miljööverdomstolen) dom, MÖD 2008:25 med målnummer M2562-08.
Kommunicering
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda
parter enligt 17 § förvaltningslagen (SFS 1986:223). I miljönämndens beslut
§ 17/2014 påpekar nämnden vikten av att verksamheten söker tillstånd.
___
Protokollsutdrag till:
Mantorp Park Motorbana AB (DK)
Länsstyrelsen Östergötland
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§ 93

Dnr 2015:0252

Rapportering från STCC, Mantorp Park Motorbana AB, Uljeberg 7:4,
Mjölby kommun
Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Tillsynsobjekt:
Verksamhet:

Uljeberg 7:4
Mantorp Park Motorbana AB
5566685425
Mantorp Park Motorbana AB
Motorbana

Miljönämnden beslutar
att Mantorp Park Motorbana AB har mätt och dokumenterat buller från
STCC-tävlingen på kvällen den 25 juni. Resultaten kommer att vara till stöd
för bedömning av liknande framtida evenemang.
Tillämpliga bestämmelser
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).
Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 7 § om att
beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid en jämförelse
mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma. Verksamhetsutövaren har även ansvar för att annan relevant
lagstiftning följs.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden beslutade i §19/2015 att acceptera anmälan från Mantorp
Park Motorbana AB om motortävling (STCC) kvällen den 25 juni 2015.
Motortävlingen ska genomföras i överensstämmelse med i anmälan
lämnade uppgifter eller vad sökande i övrigt åtagit sig. Mantorp Park
Motorbana AB ska mäta och dokumentera buller vid evenemanget.
Dokumentationen ska redovisas för miljönämnden den 10 augusti 2015.
Bullermätningar
Mantorp Park Motorbana AB drar slutsatsen från utförda mätningar att
evenemanget legat på 57/65 dB LAFmax, med enstaka toppar på 68 dB, vid
närliggande bostäder. Det är fastigheterna Uljeberg och Viby S:a som är
mest utsatta på grund av förhärskande vindriktning.
Naturvårdsverkets riktvärde för buller
Naturvårdsverket anger i allmänna råd NFS 2004: 16 riktvärdet 55 dB vid
bostäder som maximala ljudnivåer i dBA, helgfri kväll kl. 19-22.
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Forts § 93
Skäl för beslut
Miljökontoret gör bedömningen att Mantorp Park Motorbana AB noggrant
har utfört och dokumenterat buller, både vid banan och intilliggande
fastigheter, vid det STCC-tävlingen på kvällen den 25 juni.
___
Protokollsutdrag till:
Mantorp Park Motorbana AB
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§ 94

Dnr 2015:1498

Samråd om detaljplan för Konstruktören 1 i Skänninge, Mjölby
kommun
Miljönämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter på planförslaget.
Tillämpliga bestämmelser
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).
Miljönämnden har beaktat miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 7 § om att
beslutade åtgärder och försiktighetsmått ska vara rimliga vid en jämförelse
mellan den förväntade nyttan av åtgärderna och kostnaden för att utföra
densamma.
Beskrivning av ärendet
Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för
rubricerat ärende.
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ändring
av verksamheterna inom fastigheten.
Miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på planen i samband
med planförfarandet.
Miljöteknisk markundersökning
I samband med framtagande av planförslaget har DGE Mark och miljö
utfört en miljöteknisk markundersökning på fastigheten. Slutsaten i
undersökningen är att mot bakgrund av undersökningsresultaten bedöms
dock inga risker för miljö eller människors hälsa relaterade till
markföroreningar föreligga. Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget
som nödvändiga.
Buller
Planområdet påverkas av buller från gator och järnväg. Nivån 55 dBA
ekvivalent ljudnivå råder i huvudsak utmed husfasader mot Idrottsvägen och
Borgmästargatan. Inom detta område beräknas ingen verksamhet utöver
parkering. Ljudnivån utomhus inom det övriga planområdet beräknas
understiga 55 dBA ekvivalent nivå.
___
Protokollsutdrag till:
Mjölby kommun, Byggnads- och räddningsnämnden
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§ 95

Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-8 redovisas för
nämnden.
___

§ 96

Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-8
redovisas för nämnden.
___

§ 97

Dnr 2015:0409

Ekonomi
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för bokslutsprognos och nämndens
ekonomiska ställning 2015-08-31.
___
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§ 98
Information från möten och kurser
Miljönämndens ordförande Ellinor Karlsson informerar miljönämnden om
ett möte om jämställdhet som Länsstyrelsen Östergötland anordnade den 8
september 2015.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om ett möte med
kommunens folkvalda revisorer och PWC som anordnades den 15
september 2015.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om att det
skapats ett Hållbarhetsnätverket i Mjölby kommun som bland annat ska se
över befintliga strategiska dokument inom miljöområdet.
___

§ 99
Deltagande vid möten och kurser
Miljönämnden beslutar
att miljönämndens presidium har rätt att delta vid Mål- och
budgetberedningen i Mjölby kommun den 30 september 2015 samt vid
Mjölby kommuns omvärldsdag den 25 november 2015.
Rätt att delta vid ovanstående möten och kurser ger även rätt till arvode
enligt Mjölby kommuns arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar
för förtroendevalda i Mjölby kommun, antagna av kommunfullmäktige
2014-08-26.
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om kommande
möten och utbildningar. Följande utbildningar och möten presenterades.
 Mål- och budget beredning i Mjölby kommun den 30 september
2015.
 Omvärldsdag i Mjölby kommun den 25 november 2015.
___
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§ 100
Omvärldsbevakning och information från miljökontoret
Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om aktuella
tidningsartiklar och inslag i media som berör miljönämndens
verksamhetsområden samt om miljökontorets pågående arbete och aktuella
händelser.
___

§ 101
Övriga frågor
Niilo Kulojärvi (S) och Henrik Båvius (M) ställer frågor om vad som är
miljökontorets och miljönämndens roll vid flyktingmottagande samt i frågor
som berör EU-emigranter.
Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om
personalförändringar på miljökontoret.
___
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