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§1
Internbudget 2014 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(sbf/2013:510)
i
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade
internbudget 2014. Bifogar lista på beslutsattestanter.
Sammanfattning

Internbudgeten är en komplettering av fullmäktigebudgeten och redovisar intäkter
och kostnader per verksamhet för miljönämnden.
Resultaträkning miljö och hälsoskyddsnämnden. Se fördelning på verksamhet i tabell sid 2 i tkr.

Tkr

Intäkter (+)
Kostnader (-)
Netto (+/-)

Utfall, bokslut
2012

Budget 2013

Budget 2014

Förändring
2013-2014

5 805

7 930

6 320

-1 610

-15 184

-18 376

-16 995

1 381

-9 379

-10 446

-10 675

-229

Budget 2014 innebär totalt en utökad ram på totalt 0,2 mnkr och består dels av ett
tillskott för priser och löner samt dels ett besparingskrav. Totalt uppgår ramen till
10,7 mnkr. Totalt skiljer sig både intäkter och kostnader mellan 2013 och 2014. Det
förklaras av att redovisningen har ändrats p g a ändrade regler för redovisning.
Stadsfinansierade projekt som exempelvis energieffektivisering och energirådgivning redovisades med lika stor intäkt som kostnad och därmed påverkade bruttoresultatet. Eftersom resultatet går jämt upp har de tagits bort från redovisningen i
nämnden.
Mindre skillnader finns inom alla verksamheter och beror på att smärre justeringar. Den
största förändringen återfinns inom Livsmedel och beror på att den verksamheten kommer att kräva mer resurser och därmed utökad budget. Att budgeten klaras beror på att
miljöenheten under 2014 kommer att arbeta mer åt kommunledningen. Bl. a kommer
miljöenheten arbeta med samordnade varutransporter som betalas av kommunledningen.

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-27

§2
Information Naturreservat och strandskydd
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till nämnden
gällande naturreservat och strandskydd i Botkyrka kommun.
Kommunbiolog Britta Ahlgren gav information om naturreservat och
strandskydd. Det finns 5 Länsstyrelsereservat och 8 kommunala reservat.
Kartor visades och Britta skickar en länk till nämnden över naturreservaten
och kartor. Vidare informerades om syfte, föreskrifter, skötselplan, tillsyn
och ansvar för skötsel och drift av reservaten. Det som gäller strandskyddet
är det generella strandskyddet 100 meter från strandkanten både på land och
i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Det gäller samtliga
stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Vid ytterligare
frågor gällande naturreservat och strandskydd svarar Britta Ahlgren på
dessa frågor.
Naturvårdare Nils Nygren informerade om skötsel Botkyrkas Gröna Värden, reservaten, upprustning som skett och pågår. Reservaten kontrolleras
löpande. Vidare informerade Nils om ekvård, betesmarker och Mälarpromenaden samt Kulturstigen där skyltning genomförts.
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§3
Kontrollplan 2014 för offentlig kontroll av livsmedel
(sbf/2014:1)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna föreliggande Kontrollplan 2014 för offentlig kontroll av livsmedel.
Yrkande
Mattias Franzén (M) yrkar bifall till miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
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§4
Tillsynsplan 2014 (sbf/2013:552)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna föreliggande Tillsynsplan 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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§5
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden - Ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet
Beslut
Nämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som yttrande till miljöprövningsdelegationen.
Sammanfattning
Kagghamra Hamn & Entreprenad AB (hamnbolaget) ansöker hos miljöprövningsdelegationen om hamnverksamhet på fastigheterna Ström 1:1 och
1:3. Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Kajanläggningen som är belägen i hamnen i dag, anlades under 1960-talet
för att skeppa ut grus från den dåvarande grustäkten, och lagligförklarades
av miljööverdomstolen 2004, men inget tillstånd till hamnverksamhet gavs
då. Fartyg med en bruttodräktighet understigande 1350 ton anlöper kajen i
dag. För fartyg med högre bruttodräktighet krävs tillståndsprövad hamnverksamhet. Hamnbolaget yrkar på tillstånd att ta emot fartyg upp till 4000
tons bruttodräktighet med ca 22 fartygsanlöp/år.
Hamnbolaget ansöker även om tillstånd till; flisning av trä och returbränslen, samt lagring av diverse material som t.ex.: timmer, torv, bränsleflis,
ballastmaterial, vägsalt, spannmål, cement, kalk. Ansökan avser en mellanlagring om högst 100 000 ton/år, med en momentan lagring i hamnen om
maximalt 35 000 ton material. Hamnbolaget uppskattar ett medeltal på ca 19
lastbilstransporter/dygn till och från hamnen. I dag förekommer flisning,
både av timmer och av brännbart avfall, samt mellanlagring av detta i hamnen. Dessa verksamheter har anmälts till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Särskilt yttrande
Mattias Franzén (M), bilaga.

6[11]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-27

§6
Beslut om vitesföreläggande för bortforsling av farligt
avfall och avfall på fastigheten Vårsta 1:109
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Ingenjörsfirma
Nils Carlsson AB med organisationsnummer 5561164806 på fastigheten
Vårsta 1:109 att:
1. Avlägsna uttjänt elskrot (inklusive bilbatterier) som förvaras utomhus
på fastigheten Vårsta 1:109. Bortforslingen ska ske av transportör som har
de tillstånd som krävs.
2. Avlägsna uttjänta telefonstolpar, järnvägsrälar och annat tryckimpregnerat
virke som förvaras utomhus på fastigheten Vårsta 1:109. Bortforslingen
ska ske av transportör som har de tillstånd som krävs.
3. Avlägsna de eldningsrester av avfall/farligt avfall som finns utomhus
på fastigheten Vårsta 1:109. Bortforslingen ska ske av transportör som har
de tillstånd som krävs.
4. Avlägsna tippade schaktmassor som förvaras utomhus på fastigheten
Vårsta 1:109. Om schaktmassorna anses vara rena ska detta kunna
påvisas (genom t.ex. provtagning) för miljöenheten. Om massornas
renhet inte kan verifieras ska det omhändertas som farligt avfall.
5. Intyg ska uppvisas till miljöenheten att transportören som har anlitas
för bortforsling av avfallet enligt punkt 1-4 har de tillstånd som krävs
enligt avfallförordningen. Intyg ska även uppvisas på att bortforslat
avfall enligt punkt 1-4 har omhändertagits av godkänd mottagare som
har de tillstånd som krävs att hantera avfallet. Intygen ska inkomma
till miljöenheten två veckor efter att bortforsling och omhändertagande
har skett.
För varje hel vecka, räknat från den 24 februari 2014, som farligt avfall/avfall
enligt punkt 1-4 lagras utomhus på fastigheten Vårsta 1:109 ska Ingenjörsfirma
Nils Carlsson AB betala ett löpande vite om 5 000 kronor per vecka.
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§7
Restaurering av före detta Kyrksjön i Grödinge (sbf/2014:2)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
att medverka till genomförandet av restaureringen av f. d. Kyrksjön fullföljs
i enlighet med framtagen projektplan och med stöd av beviljade medel från
EU:s Landsbygdsprogram
att tillstyrka att kommunen genom miljöenheten tar emot beviljade medel
och är huvudman för restaureringen gentemot EU:s Landsbygdsprogram
att sända över beslutet till Kommunstyrelsen för godkännande.
Sammanfattning
En projektgrupp bestående av representanter från områdets markägare,
Sportfiskarna och kommunens miljöenhet har från 2011 till 2013 tillsammans med miljökonsultföretaget WRS Uppsala arbetat fram en plan för att
restaurera den utdikade f. d. Kyrksjön i Grödinge. Medel för detta har kommit från det statliga Havs- och vattenmiljöanslaget.
För att få utföra restaureringen krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Markägarna lämnade i somras in en ansökan och erhöll ett tillstånd till
att utföra restaureringen i december 2013 (se bilaga).
I somras lämnade kommunens miljöenhet med stöd av Sportfiskarna och
markägarna in en ansökan om medel från EU:s Landsbygdsprogram för att
restaurera f.d. Kyrksjön. I december 2013 kom beslutet att restaureringsprojektet beviljas totalt 1 954 700 kr (se bilaga). Ersättning för stödberättigade
kostnader kommer att utbetalas upp till 100%. Detta innebär att i princip alla
kostnader för att restaurera f. d. Kyrksjön kommer att kunna täckas av statliga medel.
Med hänvisning till de vinster för natur, miljö och friluftsliv som en restaurering av f. d. Kyrksjön innebär föreslår miljöenheten att miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om att medverka till att den projektplan som
tagits fram för att restaurera f. d. Kyrksjön genomförs. Beslutet behöver
godkännas av Kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 2014-01-27.
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§8
Yttrande över förslag till ändringar av detaljplanerna Fittja
III, Fittja V och Alby 15:32
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka föreslagna ändringar i
detaljplanerna Fittja III, Fittja V och Alby 15:32.
Sammanfattning

Ändringarna i detaljplanerna syftar till att möjliggöra anläggande av reningsanläggningar för det dagvatten som idag i princip orenat släpps ut i Albysjön. En stor del av det dagvatten som uppkommer i norra Botkyrka leds
via ledningar till en dagvattentunnel som mynnar i Albysjön. Eftersom det
finns gott om trafikerade hårdgjorda ytor i norra Botkyrka (vägar, parkeringar etc.) kan mängden förorenat dagvatten som släpps ut i Albysjön vara
betydande, speciellt efter kraftiga regn.
Planändringarna är relativt små och miljöenheten har inget att erinra mot
dessa. De planerade anläggningarna för att rena dagvatten kommer till
största delen att ligga utanför områden som berörs av dessa planändringar.
Att ordna en bättre rening av dagvattenutsläppen till Albysjön är ett mycket
angeläget miljöprojekt. Frågor gällande utformning av reningssteg och hänsyn till föroreningar, geoteknik, växt- och djurliv etc. kommer att hanteras i
den tillståndsprocess enligt miljöbalken som kommer att krävas innan anläggningarna byggs.
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§9
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 klagomålsärendet gällande ljusreklamskylten vid Botkyrka Handel och att verksamhetsutövaren överklagat
till Mark- och miljödomstolen.
Miljöinspektör Ulrika Elveskog informerade om tillsynskampanjen ”Näringsbelastning Skälbyån”. Malmsjön restaurerades under 2007 och åtgärderna har haft god effekt på sjöns vattenkvalitet och fosforhalterna har sjunkit kraftigt. Kampanjen har bestått av en inventering av avloppen som ligger
i Skälbyåns tillrinningsområde samt ett möte med Södertälje kommun för
att diskutera framtida tillsynsarbete med dem. I mötet med Södertälje kommun åtog sig miljökontoret att inventera enskilda avlopp som ligger i tillrinningsområdet. Det kommer troligtvis att göras under våren 2014.
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§ 10
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2013-11- 21—2014-01-08.
Miljöingenjör Alexsandra Hellstén svarade muntligt på nämndens frågor
gällande delegationsbeslut § 372, beslut om tillstånd inom Tullinge vattenskyddsområde. Tillståndet gäller anläggande av fjärrvärme- och avloppsledningar, grävnings-, schaktnings- och fyllnadsarbeten, samt uppförande
av bebyggelse inom Tullinge vattenskyddsområde. Vidare svarade Alexsandra på nämndens frågor gällande delegationsbeslut § 384, otillåten tippning av avfall i gamla husbehovstäkten på del av fastigheten Norsborg 5:1
och ett överklagande av länsstyrelsens beslut.
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