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§ 33
Yttrande över detaljplan för del av Tumba 7:206 - kvarteret
Bergfoten
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning
att synpunkter i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Tumba 7:206 – kvarteret
Bergfoten. Planområdet ligger i Tumba, c:a 700 sydväst om Tumba centrum, på Bergfotsvägen, öster om Dalvägen. Planändringen görs för att möjliggöra byggnation av ungdomsbostäder i kollektivtrafiknära läge. Miljöenheten har följande synpunkter på planen:


Det är mycket bra att man utrett hur dagvattenflödena ska hanteras i
framtiden för att undvika översvämningar och höga flöden. Fördröjningen bör även ha en funktion som rening av dagvattnet. Miljöenheten vill betona vikten av att inte öka belastningen av föroreningar
på nedströms liggande vattendrag. Man bör speciellt beakta valet av
byggnadsmaterial. De metallmaterial som man ämnar använda till
fasader måste vara inerta eller av harmlöst slag för att undvika att
sprida tungmetaller till sjöar och vattendrag.



Värdefulla naturelement, såsom t.ex. grova tallar och hassel, bör i
möjligaste mån sparas.



För att underlätta för gående och bibehålla tillgängligheten mellan
Däld- och Bergfotsvägen, bör man se till att anlägga en ny stig som
kompensation för den befintliga stig som man avser bygga tvärs
över.



Det är mycket bra att man ställer krav på lägre ljudnivå inomhus än
normalt för att kompensera för den bullerutsatta fasaden åt nordväst.
Det är dock tveksamt om planområdets läge motiverar avstegsfall då
det är långt till närmaste buss- eller pendeltågsstation. Det finns en
risk att den verksamhet som är under uppförande (som medger bl.a.
plåtverkstad, snickeri, entreprenadverksamhet m.m.) c:a 35 m från
planerade bostäder kommer att störa framtida boende.
Yrkande
Mattias Franzén (M) yrkar bifall till miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
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§ 34
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Samråd om
förslag till Botkyrkas nya översiktplan
Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar
svaret på remissen till kommunstyrelsen med tillägget att miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det i tjänsteskrivelsen bör tilläggas att det tidigare
funnits tankegångar kring vindkraft vid Eriksberg, men det har visat sig inte
vara lämpligt. Däremot finns det anledning att föra in skrivningar om möjligheten till solkraftsanläggningar med tanke på framtida energilösningar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser också att samrådsförslaget till ny översiktplan har en i princip bra detaljeringsnivå med tanke på att syftet är att
det i denna nivå inte ska vara för detaljrikt utan att den kommer konkretiseras i efterföljande planering som stadsbyggnadsidéer och områdesbestämmelser.
Anders Gustafzon (S) yrkar återremiss. Bilaga.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande proposition:
Bifall till ordförandeförslaget eller återremiss. Efter omröstning finner ordföranden att ordförandeförslaget bifalles.
Sammanfattning
Botkyrka kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktplan och nu är
det dags för samråd. Kommunstyrelsen i Botkyrka beslutade om samråd den
4 mars 2013. Samrådstiden pågår från mars till sista juni 2013. Samrådsförslaget består av följande handlingar:



Botkyrkas översiktsplan – Samrådsförslag mars 2013
Analys av miljöaspekter och inledande miljöbedömning – Samrådshandling 2013-02-12

Skriftliga remissvar ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningens
registrator senast 30 juni. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett
samordnat remissvar åt sina tre nämnder, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden som svar på denna remiss.

3[9]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-06-17

§ 35
Yttrande över Motion (BP) - Teknikcentrum till Botkyrka
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka motionen om att utreda förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum. Nämnden vill
däremot framhålla att kommunen bör stödja ett sådant initiativ om det
kommer från näringslivet eller forskningsvärlden.
Sammanfattning
Botkyrkapartiet beskriver att framgångsrik forskning gör att tekniken för solenergi hela tiden utvecklas till att bli mer effektiv. I motionen föreslås att
utreda förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum med inriktning
att utveckla solkraften.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer i att det är viktigt att det finns
arenor för energifrågorna. Det sker idag i en mängd olika sammanhang, på
konferenser, utställningar, utbildningar, nätverk, demoprojekt etc. Det är
främst en angelägenhet för andra aktörer, som stat, forskningsinstitutioner
och näringsliv att inrätta ett teknikcentrum som motionen beskriver. Kommunen bör självklart ställa sig positiv och medverka vid ett eventuellt sådant
initiativ. Däremot är det tveksamt om det är kommunens roll att ta själva
initiativet, vare sig ekonomiskt eller tekniskt.
Vid kontakt med Energimyndigheten framkom att det inte är möjligt att få
ekonomiskt stöd för anläggandet av ett teknikcentrum från solenergiprogrammen. De riktar sig exklusivt till forskning. De stöd kommunen erhåller
idag från Energimyndigheten får inte användas till investeringar.
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§ 36
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchef Christina Lood/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till nämnden.
Miljöchef Christina Lood informerade om att JO lagt ner anmälan gällande
Svartkällsskogen då de anser att det som kommit fram ger inte tillräcklig anledning till någon ytterligare åtgärd. Vidare informerades om att miljöenheten bedrivit tillsynskampanjen ”Avloppsinventering Pålamalm”. Syftet med
kampanjen var att identifiera bristfälliga avlopp och ställa krav på att de ska
åtgärdas. Totalt omfattades 55 fastigheter.
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§ 37
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2013-05-08—2013-05-28.
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§ 38
Yttrande över detaljplaneprogram för utveckling av områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta (P 75-6)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplaneprogrammet under
förutsättning att synpunkter i tjänsteskrivelsen beaktas.
Anders Gustafzon (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Ett förslag till detaljplaneprogram har tagits fram för utveckling av områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Syftet är att ge förutsättningar för en
förbättrad miljö och hälsa i områdena. Programmet ska också klargöra de
ekonomiska förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende bebyggelseutveckling. Viktiga miljöfrågor vid programarbetet rör framför allt vatten,
friluftsliv, natur och landskapsbild.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på detaljplaneprogrammet:
 Det är mycket positivt för Kaggfjärden och vattendragen omkring
programområdet om bostäderna ansluts till kommunalt vatten och
avlopp, och utgör viktig åtgärd i ansträngningarna att nå god ekologisk status i Kaggfjärden.
 Att ansluta områdena till kommunalt vatten är en viktig åtgärd för att
minska risken för förorenat grundvatten som kan påverkan hälsan
hos boende i områdena.
 Förslaget till avstyckningar söder om Jakobsbergsvägen 2 i Kagghamra bör tas bort då platsen utgör en mycket omtyckt utsiktspunkt
och grillplats som utnyttjas av såväl boende i området som av besökare, för bl.a. fågelskådning och picknick och utgör den enda allemansrättsligt lättillgängliga utsiktspunkten i Kagghamra tomtområde.
 I det kommande planarbetet bör eventuell förekomst av hotade arter
utredas i Kagghamra och Sibble.
 Den smala remsan mellan väg 570 och bäckfåran på Dalstas marker
bör inte bebyggas med hänsyn till naturvärden, landskapsbild och
markens bärighet.
 I det kommande planarbetet bör markstabiliteten utredas i de centrala delarna av Sibble.
 Bäckfåran längs Nybodavägen bör om möjligt undvikas att exploateras.
 I det kommande planarbetet bör nya bostäders förenlighet med kraftledningar i Kagghamra utredas.
 I kommande planarbete bör bullersituationen utredas för tomter som
ligger nära väg 569 och 570.
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§ 39
Förslag till beslut om avslag av avloppsansökan på fastighet Näs 1:85 med adress Notbacken 5
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Näs 1:85 med adress Notbacken 5.
Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Beslutet grundar sig på 26 kap 9 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).
Rätt att besluta
Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till
nämnden för avgörande (enligt punkt 1 i Delegationsordning för miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun).
Ärendet
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastighet Näs 1:85
med adress Notbacken 5 inkom den 2 maj 2013 till miljöenheten. Sökande
är Renate Kalbhenn med personnummer 19471021–0305. Ansökan har senare kompletterats med handlingar, situationsplan och uppgifter via e-post.
Enligt ansökan ska avloppsvatten från huvudbyggnad och komplementbyggnad avledas till en avloppsanläggning bestående av en infiltrationsanläggning av typen Fann In-drän för omhändertagande av bad-, disk- och
tvättvatten samt en sluten tank för avloppsvatten från vattentoalett. I e-post
registrerad hos miljöenheten den 29 maj 2013 framgår att sökande planerar
att installera snålspolande toaletter med vakuumteknik.
Två handläggare från miljöenheten genomförde den 23 maj 2013 en inspektion av tomten, Näs 1:85. Vid inspektionen noterades att tomten är långsmal
och sluttar ner mot vattnet. Det är cirka 40 meter från planerad lokalisering
av avloppsanläggningen till Östersjöns strandkant. Det ligger en fastighet
direkt nedströms Näs 1:85.
Den 27 maj 2013 hölls ett möte mellan representanter från getryggens samfällighetsförening och miljöenheten. Närvarande vid mötet var Jean Wase,
ordförande, Gunnar Igglund, vattenansvarig samt Lennart Pålsson, kassör
från Getryggens samfällighetsförening och Ulrika Elveskog från miljöenheten. Vid mötet framförde representanterna från föreningen att de vill att
medlemmarna ska få dra in vatten i byggnaderna. I dagsläget distribueras
sommarvatten från fyra gemensamma brunnar under perioden april till mitten av oktober. De har upplevt att vattentillgången kan vara bristfällig några
dagar om året när nyttjandegraden är hög. Föreningen har gjort en egen beräkning av vattentillgången utifrån brunnsprotokoll (upprättades i samband
med att brunnarna borrades) utifrån det har de bedömt att vattnet räcker till
indragning av vatten i alla fastigheter. Föreningen diskuterar olika förslag på
hur vattenfrågan kan lösas. Ulrika Elveskog från miljöenheten framför att
det bör göras en geohydrologisk undersökning av hela området inför bedömning av lämpligt grundvattenuttag för försörjning av samtliga fastighet-
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er på Getryggen. Utifrån resultatet kan miljö- och hälsoskyddsnämndens
bedömning av området ändras. Vid en undersökning som föreningen genomfört visade det sig att majoriteten av de svarande är intresserade av att
installera vatten och avlopp i sina fastigheter.
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