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§ 40
Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag - Rusta upp vattenkälla vid Adler
Salvius/Önnemovägen
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat
och betonar att stor försiktighet ska visas till områdets naturvärden om träd
eller vegetation tas bort.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag
att yttra sig över ett medborgarförslag gällande upprustning av en vattenkälla/å som ligger vid koloniområdet intill Gårdsbäcken i Tullinge som upplevs som skräpigt och svåråtkomligt. Det rör sig inte om någon kallkälla
utan dagvatten. Bäckravinen är viktig för dagvattenhanteringen i området
och har höga naturvärden. Ravinen är bl.a. utpekad i kommunens naturvårdsprogram, naturvärdesområde klass 3, och är klassat som nyckelbiotop
av Skogsstyrelsen. Miljöenheten ställer sig bakom förslaget att städa området från skräp. Däremot bör man vara försiktig om träd eller annan vegetation ska tas bort, då det dels finns risk att man då påverkar den viktiga luftfuktigheten, och dels för risken att påverka skyddsvärd vegetation. Även förekomsten av död ved är viktig för bl.a. svampar och insekter. Kontakt bör
tas med kommunbiolog innan eventuella åtgärder.
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§ 41
Botkyrkas blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun, remissversion (sbf/2014:77)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:
- att skicka vattenprogrammet Botkyrkas blå värden på remiss till berörda
nämnder, externa intresseorganisationer och sakägare, enligt bifogad
sändlista.
- att remisstiden ska vara från 27 september till och med 31 oktober.
Sammanfattning

EU:s ramdirektiv för vatten ställer kvalitetskrav på vattnet, miljökvalitetsnormer, och kommunerna har fått en viktig roll för att normerna ska kunna
uppnås vid utsatt år. 2015 fick miljöenheten i uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta fram ett vattenprogram. Vattenprogrammet ska skapa
samsyn över hur det kommunala vattenvårdsarbetet ska bedrivas och är ett
sammanhållande dokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet
och vad som krävs för att uppnå målen. Under vattenprogrammets paraply
kan andra strategier, program och planer vara verktyg för att nå målen inom
mer avgränsade ämnesområden. Vattenprogrammet ska ligga till grund för
översiktsplanen och parallellt med vattenprogrammet finns andra program,
strategier och planer som har gemensamma beröringsytor. Vattenprogrammet är avgränsat till kommunens eget arbete med vatten där kommunen
själv har rådighet. Men kommunens samarbete med externa vattenintressenter betonas. Arbetet med att ta fram programmet har skett förvaltningsövergripande och i projektform med representanter från berörda enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Programmet består
av ett huvuddokument och fem bilagor. Huvuddokumentet beskriver bl.a.
programmets mål, status och avgränsning samt översiktlig beskrivning av
Botkyrkas vatten och användning. Bilagorna utgörs av Befintliga mål och
hållbarhetskriterier, Lagstiftning, vattenförvaltning och Vattenmyndighetens
åtgärdskrav, Sammanställning av Vattenmyndighetens statusklassningar,
Funktionella avrinningsområden - möjliga åtgärder för perioden 2017 –
2021 och Objektslista.
Programmet föreslår fyra övergripande mål. Det ska:
 skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
 tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
 skapa goda förutsättningar för rekreation och fiske
 öka kunskapen och förståelsen för vatten
För att bedöma om målen uppnås används framför allt Vattenmyndighetens
miljökvalitetsnormer (MKN) som värdemätare. Ovanstående mål ger emellertid utrymme för att även andra vattenrelaterade mål ska kunna hanteras
inom ramen för vattenprogrammet, t.ex. vad gäller havsmiljö och badvatten.
I det lokala åtgärdsprogrammet anges möjliga åtgärder för att nå målen.
Remissinstanserna ges på så sätt möjlighet att lämna synpunkter på lämpliga
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åtgärder. Även ansvarig nämnd pekas ut. Om en åtgärd berör flera nämnder,
föreslås att samhällsbyggnadsnämnden får ett övergripande ansvar. För att
samla vattenvårdsfrågorna och underlätta arbetet föreslås att det bildas ett
kommunövergripande forum, en kommunal vattengrupp. Detta för att skapa
fasta samarbetsformer och en samsyn mellan tjänstemän som hanterar frågor
om vatten.
Utöver föreslagna åtgärder har under arbetets gång även noterats behov av
förtydligande av ansvar i angränsande område som påverkar genomförandet
av vattenprogrammet. Det är:
- en tydligare ansvarsfördelning för skötsel av vatten som ägs av kommunen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat 2016-09-26.
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§ 42
Remiss - Nya finansieringsformer för efterbehandling av
förorenad mark (Miljö- och energidepartementet)
(sbf/2016:248)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 201609-05 som sitt yttrande till Miljö- och energidepartementet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har erhållit remissen ”Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark” från Miljö- och energidepartmentet, och överlåtit åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara remissen för kommunens räkning.
Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige där det idag saknas
ansvariga för efterbehandlingen. I dagsläget kan Naturvårdsverket betala för
efterbehandlingar där det saknas ansvarig, men i de fall det finns ansvariga
som saknar betalningsförmåga finns i dagsläget inga fungerande system för
att hantera situationen. Regeringen gav därför 2015 Naturvårdsverket i uppdrag att ge förslag på nya finansieringsformer för förorenade områden som
kan öka takten på efterbehandlingar så att miljömålet giftfri miljö ska kunna
uppfyllas år 2050.
Huvudregeln när det gäller efterbehandlingar av föroreningar i Sverige är att
förorenaren själv ska stå för kostnaderna för avhjälpandeåtgärder, d.v.s. den
som har orsakat skadan ska bekosta efterbehandlingen. I andra hand kan fastighetsägaren bli ansvarig.
Naturvårdverket har tagit nu fram två förslag till nya finansieringsformer
som syftar till att öka takten i efterbehandlingsarbetet.
Det ena förslaget är att genom en ändring i egenkontrollförordningen utkräva saneringsplaner för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.
Det andra förslaget är att upprätta en avgiftsfinansierad statlig fond som ska
finansierar efterbehandling i de fall där det finns en ansvarig som saknar betalningsförmåga.
I det första förslaget anges att saneringsplanen ska omfatta en plan för sanering av redan konstaterade föroreningar. Endast föroreningar som är möjliga
och skäliga att sanera under pågående verksamhet ska ingå i saneringsplanen (t.ex. föroreningar under byggnader m.m. ska inte ingå).
Efterbehandlingskostnaden ska redovisas som en produktionskostnad för
verksamhetsutövaren, och tas upp som en skuld (avsättning) i årsredovisningen, på så sätt undviks även att verksamheten värderas felaktigt.
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I dagsläget fungerar det som regel så att under tiden verksamheten pågår
riskerar mark/vatten att förorenas, men inga ekonomiska medel avsätts för
kommande undersökningar/saneringar, i stället går inkomster från verksamheten till nya investeringar eller avkastning till aktieägare. När verksamheten sedan läggs ned är sannolikheten stor att det saknas medel för sanering.
Förslaget med krav saneringsplaner blir även ett ekonomsikt incitament att
förebygga att ytterligare föroreningar uppkommer inom verksamheten,
Naturvårdsverket föreslår att kravet på saneringsplan ska inskrivas i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och att tillståndspliktiga verksamheter ges två år för inlämnande av saneringsplanen, och
anmälningspliktiga verksamheter ges fyra år, från det att ändringen vinner
rättslig kraft. Förslaget omfattar även en ändring i förordning om miljösanktionsavgifter (212:259) där en sanktionsavgift på 25 000 kr ska utkrävas
av den som inte inkommer med en saneringsplan inom utsatt tid.
Det andra förslaget med en statlig fond där alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamhetsutövare ska bestå av avgiftskollektivet. Fondavgifterna
bestäms antingen utifrån verksamhetskoden i miljöprövningsförordningen
alternativt knyts till FAPT-avgiften (förordning (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken). Förslaget innebär att Naturvårdsverket ska förvalta fonden och att tillsynsmyndigheterna ska samla in avgifterna och sedan betalar in dessa till Naturvårdverket.
Kommuner och länsstyrelser kan sedan ansöka om medel för saneringar där
det saknas solventa ansvariga verksamhetsutövare. För arbetet med huvudmannaskapet för saneringen ska medel kunna får ur fonden.
Sannolikt blir en hundraprocentig kostandsteckning inte möjlig, och sanering genom bidrag till samtliga förorenigar blir inte möjligt, förmodligen
behöver prioriteringar göras. Enligt statliga avgiftsprinciper kommer inte
fonden att finansiera verksamheter som avvecklats innan fondens inrättande
och inte heller verksamheter som ligger utanför avgiftskollektivet kommer
att kunna erhålla ersättning (t.ex. U-verksamheter).
Tidigare (mellan åren 1999 och 2010) fanns en s.k. miljöskadeförsäkring.
Den var utformad som en privat försäkringslösning. Det lades ned efter
mycket kritik, då den inte ledde till att tillräckligt många saneringar kom till
stånd.
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§ 43
Sammanträdesordning 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag
till sammanträdesordning för 2017 med tillägget att inte ha något sammanträde 2017-06-19.
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§ 44
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljöchef Ingrid Molander informerade om:
- nya rutiner när det gäller ärenden som ska till kommunfullmäktige,
- att det är budgetberedning denna vecka,
- klimatstrategin och att många strategiska frågor behandlas av kommunstyrelsen.
Projektledare Gunilla Isgren kommer till ett nämndsammanträde och informerar om Klimatstrategin.
Vidare gavs information om:
- Syvab som i maj fick tillstånd från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gällande utbyggnad på Syvab, miljö- och hälsoskyddsinspektör Rodhe
Edén kommer till ett nämndsammanträde och ger mer information,
- att miljö- och hälsoskyddsinspektör Carolina Östberg har sagt upp sig,
hon har fått nytt jobb i Järfälla och jobbar till sista oktober.
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§ 45
Delårsrapport 2, 2016 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari –
augusti 2016.
Sammanfattning
I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden och mål som
nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2016.
Avvikelsen mot budget för helåret 2016 är marginell. Bedömningen är att
nämnden kommer att klara årets budgetram.
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§ 46
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2016-08-11—2016-09-07.
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