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§ 16
Luftföroreningar i Botkyrka kommun, mätdata 2016
(sbf/2017:54)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av föreliggande rapport i ärendet upprättat av miljöutredare Dan Arvidsson.
Sammanfattning
Under år 2016 genomfördes kontinuerliga mätningar av luftföroreningarna
kvävedioxid och kväveoxider på Lagman Lekares väg i Alby. Mätningar av
kvävedioxid genomfördes också under februari månad i Fittja, Tullinge,
Tumba och Grödinge. Meteorologiska mätningar utfördes kontinuerligt på
Hamra gärde.
Meteorologi
Året startade med kallt väder. Medeltemperaturen under årets tre första
veckor var -8,8 grader på Hamra gärde, vilket är den lägsta notering för
motsvarande period sedan mätningarna startade 1993. Årets lägsta temperatur uppmättes till -20,2 grader den 15:e januari. Februari och mars blev
varma, liksom början av april. Maj och juni var varma i början och slutet
men med svalare väder i mitten. Årets varmaste dag var den 24:e juli med
28,2 grader. Sensommaren var mycket torr men i slutet av september kom
ett riktigt skyfall. September var betydligt varmare än normalt. Även första
delen av oktober var torr. I början av november kom rekordmycket snö och
månaden blev kallare än normalt medan december var varmare. Medeltemperaturen över året var 7,1 grader, att jämföras med medeltemperaturen för
perioden 1993-01-01 till och med 2015-12-31 som är 6,7 grader.
Kvävedioxid, NO2
Miljökvalitetsnormerna klarades i Alby 2016. Dygnsmedelvärdet 60 g/m3
som anses vara det som är svårast att klara i regionen, överskreds 3 gånger,
jämfört med ”tillåtna” 7 gånger/år. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet,
20 g/m3, klarades (uppmätt17 g/m3) men miljökvalitetsmålet för högsta
timmedelvärde, 60 g/m3, klarades inte utan överskreds 221 ggr. Perioder
med stabilt, lugnt, väder inträffade i januari och slutet av februari. De
högsta halterna av kvävdioxid uppmäts vanligen under vintern när vädret
lugnt och förbränningen är hög. När det gäller mätningarna med diffusionsprovtagare under februari månad uppmättes för första gången den högsta
halten i Tumba, följt av Alby, Fittja, Tullinge och Grödinge.
Kväveoxider, NOx
Eftersom miljökvalitetsnormen avser landsbygd gäller den inte för mätstationen i Alby, men presenteras ändå eftersom utrustningen trots allt mäter
NOx. Halterna av kväveoxider är betydligt lägre på landsbygden än i tätortsområden med mycket vägtrafik. Halterna i Alby var bara något högre
miljökvalitetsnormen för landsbygd 2016.
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§ 17
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljöutredare Gunilla Isgren informerade om forsknings- och utvecklingsprojekt inom klimatområdet.
Miljöchef Ingrid Molander informerade om dricksvattnet vid Grödinge
kyrka, tillsyn har bland annat gjorts 2014 och 2016 och vattnet är godkänt.
Vidare informerade Ingrid Molander om tillsynsplan, kontrollplan och
kampanjer, kommande revision av livsmedelskontrollen samt att
miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ett beredningsuppdrag från kommunstyrelsen att ha tillsynsansvar över tobakslagen.
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§ 18
Återrapportering av internkontroll 2016 (sbf/2017:64)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan för 2016.
Sammanfattning
Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och att finna effektiva
system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att se till att det finns en god intern kontroll. Uppföljning av hela internkontrollen rapporteras nedan enligt nytt reglemente i samband med årsbokslutet
för 2016.
Internkontrollplanen kopplas nu tydligare till budget- och uppföljningsprocessen. I uppföljningen för 2016 ingår 19 kontrollmoment från kommunstyrelsen. Internkontrollplanen för 2016 innehåller kontroller inom områdena ekonomi, HR och upphandling. Nedan följer uppföljning av samtliga
granskningsmoment. Miljöenheten har fått ta del av resultatet och det fortsatta arbetet med internkontroll. Internkontrollen ska förankras hos verksamheterna och bidra till lärande. Arbetet kommer att ske i projektform med
ansvariga deltagare. Utbildningar och informationsmaterial ska löpande utformas utifrån behov. Resultatet och förbättringarna har tagits med ledningsgruppen.
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§ 19
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Omvärldsanalys 2017-2021, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde, 2017-02-08 (sbf/2017: 48).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Revidering av taxebilaga 1 och 2
till miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, 2017-02-23 (sbf/2016:333).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över Förslag till detaljplan för
Tullinge 21:290, Tullinge, 2017-03-01 (sbf/2017:50).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över Förslag till detaljplan för
Segersby 2, Botkyrka kommun, 2017-03-06 (sbf/2017:78).
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§ 20
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2017-02-02—2017-02-28.
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§ 21
Förbud att släppa ut avloppsvatten på dagvattennätet på
fastigheten Kornet 6
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Autosal Teknik AB
med organisationsnummer 556918-5241 att släppa ut avloppsvatten från
verksamheten till dagvattennätet. Verksamheten är belägen inom yttre
skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde på fastigheten
Kornet 6.
För att säkerställa att inget avloppsvatten går till dagvattennätet gäller följande:
1. I lokalerna för fordonsreparationer ska samtliga golvbrunnar tätas,
och
2. Förbud att tvätta fordon inom verksamheten.
Punkt 2 förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje påvisad
händelse förbudet inte efterföljs.
Beslutet gäller från den dag företaget har tagit del av beslutet. Beslutet gäller även om det överklagas.
Förbudet kvarstår till dess att Autosal Teknik AB kan påvisa att golvbrunnarnas rörkopplingar går till spillvattennätet och att erforderlig rening finns
installerad.
Bestämmelser som beslutet grundar sig på

-

2 kap 3§ miljöbalken (1998:808) – Allmänna hänsynsreglerna
26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) – Myndigheten får i det enskilda fallet fatta beslut
om förbud som har meddelats med stöd av balken
26 kap 14 § miljöbalken (1998:808) – Beslut om förbud får förenas med vite
26 kap 26 § miljöbalken (1998:808) – Myndigheten får bestämma att beslutet ska gälla
även om det överklagas

