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Malmö stad

Miljönämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-10-20 kl. 15:30-18:00

Plats

August Palms Plats 1, Stadshuset, Triangeln 1 och 2

Ordförande

Simon Chrisander (L)

Ledamöter

Arwin Sohrabi (S), Vice ordförande
Helena Grahn (M), Andre vice ordförande
Johanna Axerup (S)
Sten Dahlvid (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)

Ersättare

Wilfredo Salinas Yancunta (S)
Susanne Andreasson Leth (S)
Leakim Eventhén (L)
Andreas Holmgren (MP)
Gunilla Ryd (V)
Bill Jönsson (M)
Max Gnipping (C)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga deltagare

Rebecka Persson, Miljödirektör
Emelie Andersson, Nämndsekreterare
Olof Liungman, Avdelningschef
Mathias de Maré, Avdelningschef
Ola Gustafsson, Avdelningschef

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Emelie Andersson
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1.

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Förslag till beslut

1. Miljönämnden utser NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 27 oktober
2020.
2.

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
3.

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga tjänstepersoner.
4.

Anmälan av inkomna skrivelser - oktober 2020

MNN-2020-124
Förslag till beslut

1. Miljönämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag








5.

KF 200903 § 178 Upphörande med kommunal förteckning över samt finansiering
av
KF 200903 § 184 Motion av Tony Rahm om att avsluta samarbetet med Fair Trade
city inkl reservation (SD) och (M+C)
KF 200924 § 197 Återrapportering budget 2018 - Utreda förutsättningar för bättre
politisk styrning och
KS 200909 § 288 Remiss från Finansdepartementet Starkare kommuner med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020 8)
KS 200909 § 293 Uppföljning av kostverksamhet med särskilt yttrande (MP), (SD),
(M+C)
KSAU 200907 § 532 Remiss från Lomma kommun - Energi och klimatplan för
Lomma kommun 2021-2025
KSAU 200921 § 545 Tågstrategi - strategi för den regionala tågtrafiken i Skåne
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - oktober 2020

MNN-2020-130
Förslag till beslut

1. Miljönämnden lägger redovisning av upprättade och utgående skrivelser till handlingarna.
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Beslutsunderlag



6.

Miljöförvaltningen 201006 Yttrande till KSAU ang Esbosamråd
Samverkansgruppen 200818 Protokoll
Redovisning av delegerade beslut - oktober 2020, MN-2020-17

MNN-2020-125
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, presidiet, vice
ordförande och tjänstepersoner. Beslut som fattas med delegation ska redovisas för
nämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller fastställer besluten.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag







7.

Delegationslista projektansökningar
Delegationslista administrativa ärenden
Delegationsbeslut projektavtal
Delegationslistor detaljplaner
Delegationslista yttrande övriga
Delegationslista övriga
Information om projektet CLUE – Koncept, planering, demonstration
och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
8.

Information om status i förvaltningens trängselkontroll enligt lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder vid serveringsställen

Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
9.

Miljödirektören informerar

MNN-2020-1
Förslag till beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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10.

Förslag till reviderad taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen,
MN-2020-7965

MNN-2020-129
Sammanfattning

Miljönämnden föreslår ändringar i taxa och i bilaga till taxa enligt miljöbalken med anledning
av ändringar i lydelse och/eller verksamhetskod i miljöprövningsförordningen (2013:251)
samt andra förändringar av betydelse. Miljönämnden föreslår även ändringar i taxa enligt
strålskyddslagen med hänvisning till att ny strålskyddslag och ny strålskyddsförordning har
trätt i kraft. Under de senaste åren har flera ändringar gjorts i föreskrifter som har betydelse
för utformningen av miljöbalkens taxebilaga, främst i miljöprövningsförordningens
förteckning över verksamheter med tillhörande verksamhetskod (kap. 2-32). Därtill har vissa
ändringar gjorts i miljöbalkens kapitel 26-27 i syfte att anpassa balken till två EUförordningar. Förändringarna innebär att miljönämnden behöver se över och uppdatera taxan
och taxebilagan. Förändringarna i taxa enligt strålskyddslagen består i uppdaterade
hänvisningar till gällande föreskrifter samt vissa språkliga justeringar och förtydliganden.
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2021. Inga ändringar föreslås avseende
timtaxan.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i bilaga 1 i taxa enligt
miljöbalken.
2. Miljönämnden översänder förslaget till kommunfullmäktige för fastställande av
ändringarna i taxa enligt miljöbalken, att gälla från och med 2021-01-01.
Beslutsunderlag







11.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-10-20
Bilaga 1 Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021
Bilaga 5 Bilaga till taxa enligt miljöbalken, Avdelning 1 samt Avdelning 4
Bilaga 2 Förslag till taxa enligt strålskyddslagen 2021
Bilaga 3 Taxa enligt miljöbalken 2020
Bilaga 4 Taxa enligt strålskyddslagen 2020
Ansökan om medel till klimatomställning och miljöåtgärder, MN2020-8775

MNN-2020-131
Sammanfattning

Miljönämnden har i Malmö stads budget 2020 fått ett särskilt uppdrag att identifiera vilka
insatser som behöver prioriteras för att fastställa lämplig minskning av utsläppen från
respektive nämnd för att bidra till att den globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5
grader. Miljönämnden ansöker därför om 950 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande
för att, genom en extern aktör, genomföra en fördjupad studie kring infångning och lagring

5

av växthusgaser i Malmö. Insatsen är en del av genomförandet av Malmö stads
budgetuppdrag 2020 kring klimatomställning och miljöåtgärder.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att anslå 950 tkr ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande till miljönämnden för genomförande av
kunskapsstudie om infångning och lagring av växthusgaser i Malmö.
Beslutsunderlag


12.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-10-20
Yttrande över bolagets respektive länsstyrelsens yttranden gällande
överklagan av tillståndsbeslut, mål M 141-20, MN-2017-2027

MNN-2020-126
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har på delegation överklagat ett nytt tillståndsbeslut för en befintlig
miljöfarlig verksamhet och miljönämnden har därefter fattat beslut om utveckling av
grunderna för överklagandet. Såväl bolaget som miljönämnden har därefter yttrat sig vidare i
ärendet. Nu har miljönämnden beretts tillfälle att yttra sig igen med anledning av bolaget
respektive länsstyrelsen har bemött nämndens senaste yttrande. Miljöförvaltningen vidhåller
det som redan har anförts i överklagandet och tidigare ingivna yttranden i målet samt
bemöter vissa synpunkter i bolagets och länsstyrelsens yttranden. Miljöförvaltningen förordar
att villkoren och de uppskjutna frågorna ändras i enlighet med förvaltningens förslag i
utvecklingen av grunder för överklagande av tillstånd samt att den ekonomiska säkerheten
beräknas på nytt.
Svar till mark- och miljödomstolen senast 2020-10-21, mål nr M 141-20
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden beslutar att skicka yttrande över bolagets respektive länsstyrelsens yttranden
gällande överklagan av tillståndsbeslut till Mark- och miljödomstolen.
3. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-10-20
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse - Utveckling av grunder för överklagande av
tillståndsbeslut
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse - Yttrande över bolagets yttrande gällande överklagan av
tillståndsbeslut
Bilaga 3 Underrättelse från Mark- och miljödomstolen om tillfälle att lämna
yttrande
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13.

Yttrande över bolagets överklagan av tillståndsbeslut, mål M 649820, MN-2018-454

MNN-2020-127
Sammanfattning

Bolaget har överklagat en deldom från mark- och miljödomstolen, meddelad 2020-05-06,
gällande tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och tillkommande verksamhet med hantering
av avfall. Miljönämnden har förelagts av Mark- och miljööverdomstolen att svara på
överklagandet och ange om nämnden medger eller motsätter sig bolagets yrkanden. Bolaget
har synpunkter på villkor 9 som rör formulering av krav avseende reningsutrustning för
vatten, utredningsvillkor U1 som rör vilka krav på samråd som ska gälla under
utredningstiden samt prövotidsföreskrift P1som rör provtagningsmetodik av utgående vatten.
Nämnden medger delvis bolagets yrkande gällande villkor 9, motsätter sig yrkandet gällande
utredningsvillkor U1 och medger bolagets yrkande gällande prövotidsföreskrift P1 med ett
tillägg.
Svar till mark- och miljööverdomstolen senast 2020-10-21, mål M 6498-20
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden beslutar att skicka yttrandet, över bolagets överklagande av deldom gällande
tillstånd, till Mark- och miljööverdomstolen.
3. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




14.

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-10-20
Bilaga 1 Föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen att svara på
överklagande
Bilaga 2 Deldom från mark- och miljödomstolen, meddelad i Växjö 2020-05-06
Rapport om engångsartiklar av plast i Malmö stad 2019, MN-2020593

MNN-2020-128
Sammanfattning

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2019 köpte in 41,3 miljoner engångsartiklar av plast till
en kostnad av 13,6 miljoner kronor. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och
avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1704 ton koldioxidekvivalenter. I
föreliggande rapport kartläggs vilka typer av engångsartiklar som används av Malmö stads
verksamheter och i vilken omfattning. Sammanställningen är tänkt att kunna utgöra ett
underlag i stadens kommande arbete med minskad användning av engångsartiklar av plast.
Insatser i andra städer har visat att en minskning av antal engångsartiklar ofta är mycket
positivt för miljön, lönsamt och fördelaktigt för stadens brukare och personal.

7

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden översänder rapporten för kännedom till samtliga Malmö stads nämnder.
Beslutsunderlag




G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2020-10-20
Bilaga 1 Rapport Engångsartiklar av plast i Malmö stad 2019

