SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-10-24

Plats och tid

2:2, kl 18:30

Beslutande

Myrna Persson (MP), ordförande
Joy Benigh (S), Robert Steffens (C),
Sven-Arne Lindblom (S), Mai Eriksson
(S), Carola Norén (S), Ann-Christin
Sundberg (S), Marie Spennare (M),
Nils-Gustaf Gustafsson (C), Samira
Österberg (V), Birgit Hellgren (L)

Ersättare

Rolf Garneij (S), Pär Sargren (MP), Magnus Söderman (MP), Monica Brundin (V), Ronnie Anderson (V)

Övriga deltagande

Maria Bomark, Alexsandra Hellstén, Anette Rosdahl, Sofia Sjöstedt,
David Ekberg, Ingrid Molander, Karina Wallenius
Samira Österberg (V)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Munkhättevägen 45,
Tumba, 2016-10-31

Sekreterare

Paragrafer

47 - 53

Karina Wallenius

Ordförande

Myrna Persson (MP)

Justerare

Samira Österberg (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-10-24

Anslaget den

Nedtas den

2016-11-02

2016-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Munkhättevägen 45, Tumba
Underskrift

Karina Wallenius
_________________________

1[9]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-24

§ 47
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Begäran om
yttrande över medborgarförslag - Rena dagvattenutsläpp i
Uttransjön
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser medborgarförslaget besvarat eftersom föreslagna åtgärder redan är genomförda eller ansvaret ligger på annan part.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som gäller åtgärder för rening av dagvatten som rinner till sjön Uttran. Medborgaren hävdar att kommunen inte
prioriterar rening av dagvatten till sjön samt har fyra åtgärdsförslag. Inom
ramen för framtagande av vattenprogram för Botkyrka kommun har bl.a. en
utredning gjorts som har karterat dagvattenutsläppen, beräknat föroreningsbelastningar, föreslagit lokala åtgärder, vilken effekt dessa förväntas ha
samt kostnad för åtgärderna för att förbättra vattenkvaliteten i bl.a. sjön
Uttran.
Vattenprogrammet är för tillfället ute på remiss. I vattenprogrammets åtgärdslista bedöms behovet av åtgärder för sjön Uttran som stort. Det stämmer inte att kommunen inte prioriterar sjön Uttran. Botkyrka och Salems
kommuner genomför provtagningar i sjön Uttran. Provtagning av själva
dagvattenutsläppen är en mycket resurskrävende metodik som ska göras
kontinuerligt och flödesproportionellt. Beräkningar baserade på mätningar
från olika markanvändningar görs normalt istället. För att förbättra vattenkvaliteten i sjön Uttran föreslås i vattenprogrammet åtgärder för både Utterkalven och Segersjön. Förhöjda halter av ammoniak har konstaterats vid
provtagning. Förklaringen är sannolikt att i kraftigt näringsrika sjöar är produktionen av växtplankton mycket hög vilket särskilt soliga sommardagar
kan medföra förhöjt pH. Vid ansträngda syrgasförhållanden kan även stora
mängder ammonium frigöras från sjöarnas sediment. Dessa processer har
sannolikt enskilt eller i kombination medfört höga ammoniakhalter i sjöns
ytvatten. Åtgärder som syftar till att minska närsaltbelastningen förväntas
därför också minska risken för förhöjda ammoniakhalter. Botkyrka kommun har ingen badplats i Uttran och tar därför inga badvattenprover i sjön. I
Salem ligger Möllebadet där Salems kommun ansvarar för provtagningen.
Generellt gäller att Vattenmyndigheten ansvarar för statusklassning av bl.a.
miljögifter i vattenförekomsterna, däribland miljögifter i fisk. Frågan om
behovet av att kommunen tar kompletterande prover på fisk, får klargöras
inom ramen för kommunens vattenvårdsarbete i samråd med Vattenmyndigheten.
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§ 48
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Projektledare Anette Rosdahl, mark- och exploateringsenheten gav information om sanering av arsenikföroreningar på Kagghamra 7:1, Grödinge.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör David Ekberg informerade om tillsynskampanjen på båtklubbar som genomförts 2016. Syftet med kampanjen har
varit att följa upp den handlingsplan för båtbottentvätt som klubbarna
skickade in 2014. Utöver tillsynen på bottentvättning har även andra delar
av verksamheten kontrollerats som avfallshantering, lagring av kemikalier
och oljor, avlopp med mera.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Sjöstedt informerade om kampanjen
giftfri förskola. 13 förskolor i enskild regi – samtliga har haft tillsyn våren
2016, 51 kommunala förskolor – pågår hösten 2016, hittills har 15 förskolor fått besök.
Miljöchef Ingrid Molander gav information gällande resultat av tillsynskampanj, områdestillsyn Slagsta 2016. Syftet med kampanjen var att ta reda
på vilka verksamheter som är etablerade och bedrivs inom Slagsta samt
kontroll av avfall- och kemikaliehantering, cisterner och oljeavskiljare samt
utsläpp till mark och vatten (avlopp).
Ingrid informerade vidare om den ekonomiska prognosen, lägesbeskrivning
vad gäller klimatstrategin samt om visstidsanställda som slutar på miljöenheten.
Miljöingenjör Alexsandra Hellsten gav information om Kassmyragropen.

3[9]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-24

§ 49
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna tjänstemannayttrandet
daterat 2016-09-28 som sitt eget.
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har på uppdrag av regeringen gjort en
översyn av förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten (rapport 2016:15).
Havs- och vattenmyndighetens förslag är att förordningen ska upphävas och
att ett antal föreskrifter därmed behöver upphävas eller ändras. Utöver det
behöver viss vägledning tas fram för att täcka återstående skyddsbehov.
Syftet med förslaget är att förenkla för myndigheter och verksamhetsutövare som tillämpar miljökvalitetsnormerna genom att ta bort parallella system och administrativa redovisningskrav som inte ger någon reell miljönytta, och istället införliva bestämmelserna i miljökvalitetsnormerna för
ekologisk status som finns i vattendirektivet (2000/60/EG).
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§ 50
Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget på ändringar i taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
förslaget på ändringar i taxan med förslag att den ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Sammanfattning

Ärendet avser revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom följande lagområden; miljöbalken, livsmedel- och foderlagstiftningen (inklusive offentlig kontroll av animaliska biprodukter), strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Förutom förslag till revidering av timtaxor föreslås förändringar (inklusive redaktionella) i taxebestämmelserna samt förslag till
ändring i avgifter för prövning och tillsyn enligt taxebilaga 1 och 2.
I taxebestämmelserna föreslås att miljö- och hälsoskyddsnämnden i fortsättningen ska kunna besluta om att göra ändringar i taxornas bilagor i de
fall ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det kan exempelvis gälla om det tillkommer eller bortfaller verksamhetstyper i kommunen, som inte är med i taxebilaga 2. Ändring av timavgift, förutom indexuppräkning, ska beslutas av kommunfullmäktige.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås även få göra redaktionella ändringar i bilagorna för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten.
Möjligheten att uppräkna timavgiften enligt det så kallade PKV-värdet
(Prisindex för Kommunal Verksamhet) har lagts till, vilket speglar kommunens utgifter bättre än det tidigare använda Konsumentprisindex.
Här följer en kortare sammanfattning av de mest betydande förslagen till
förändringar i taxan tillsammans med läshänvisning för fördjupning.
Ny timavgift från 1 januari 2017 för tillsyn enligt miljöbalken etc.
För timavgiften för tillsyn av nämndens verksamhetsområden, miljöbalken,
strålskyddslagen, tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel föreslås en höjning från dagens 890 kr till 1035 kr.
Detta är baserat på ökade personal- och OH kostnader.
En omvärldsanalys visar att förslaget är i nivå med andra kommuners timtaxor i Stockholms län. Timavgiften för miljöbalkstillsyn i Stockholms stad
är 1110 kr, Huddinge kommun 1140 kr och Södertälje kommun 1038 kr.
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Taxeparagraferna har reviderats och förtydligats, tillägg har gjorts. För jämförelse av taxeparagraferna med nu gällande taxa se bilaga 7.
Revideringar har gjorts i bilagorna till taxan (numera benämnda taxebilaga
1 och taxebilaga 2). Revideringar av befintliga taxor föreslås.
Vissa ärenden som idag beräknas enligt principen om timavgift föreslås få
en fast avgift för prövning. Det gäller exempelvis prövning av strandskyddsdispens.
Ny timavgift från 1 januari 2017 för kontroll enligt livsmedelslagen
För timavgiften för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen föreslås en höjning från dagens 980 kr till 1190 kr. Detta är baserat på ökade personal- och
OH kostnader.
En omvärldsanalys visar att förslaget är i nivå med andra kommuners timtaxor i Stockholms län. Timavgiften för livsmedelskontrollen i Stockholmsstad är 1310 kr, Huddinge kommun 1410 kr och Södertälje kommun 1198
kr.
Taxeparagraferna har reviderats och förtydligats, tillägg har gjorts. För jämförelse av taxeparagraferna med nu gällande taxa se bilaga 8.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat 2016-10-24.

6[9]

BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-24

§ 51
Anmälningsärenden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2016-09-15, Remiss till miljöoch hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Näs by (sbf/2016:311).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2016-09-23, Remiss till miljöoch hälsoskyddsnämnden – Detaljplan för Tumba Skog, Botkyrka kommun.
Protokoll från Mark- och Miljööverdomstolen 2016-09-09, gällande hamnverksamhet Ström 1:1 och 1:3.
Skrivelse med kommentarer ställda till miljö- och hälsoskyddsnämnden från
Jan Sixtfors, 2016-10-03.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2016-10-10, Remiss till miljöoch hälsoskyddsnämnden – Ansökan om tillstånd till bortledande av grundvatten inom fastigheten Eriksberg 2:1 och andra.
Protokollsanteckning

Miljöingenjör Alexsandra Hellsten informerar nämnden gällande den skrivelse som tillställts nämnden från klaganden Jan Sixtfors, gällande MX
Stockholm MCK. Alexsandra berättar om miljöenhetens tillsyn och
att nämndens beslut om verksamheten vid motorbanan nu ligger hos markoch miljödomstolen för överprövning. Nämnden anser att ärendet ligger för
överprövning i tingsrätten och att klaganden ska framföra sina synpunkter
dit.
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§ 52
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2016-09-08—2016-10-05.
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§ 53
Förslag (M) till miljö- och hälsoskyddsnämnden om framtagande av rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner vid utbrott av smittsam sjukdom
Utgår.

9[9]

