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§ 10
Årsredovisning för 2014 - miljö- och hälsoskyddsnämnden
(sbf/2015:67)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning
för verksamhetsåret 2014 samt begär att driftmedel om 147 tkr överförs till
2015.
Sammanfattning

I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet, med inriktning på att
kommentera viktiga förändringar eller avvikelser i relation till ettårsplanens
driftbudget. Vidare görs en uppföljning av de åtaganden som finns formulerade i ettårsplan.
Den ekonomiska uppföljningen visar att miljö- och hälsoskyddsnämnden
verksamheter har ett positivt budgetutfall på 617 tkr, vilket främst förklaras
av personalomsättning, något som i sig är negativt för verksamheten, men
också ökade intäkter.
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§ 11
Remiss - Tillstånd för bergtäkt på fastigheterna Hall 4:1 i
Södertälje kommun samt Snäckstavik 3:110 i Botkyrka
kommun
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 201502-23 som yttrande till länsstyrelsen med tillägget att om verksamheten
ändå tillåts bör beslutet förenas med ett absolut förbud mot transporter via
väg 569.
Anders Gustafzon (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Miljöenheten anser att samtliga verksamheter som Svevia AB sökt tillstånd
för på fastigheterna Hall 4:1 samt Snäckstavik 3:110, inte bör medges.
Miljöenheten menar att platsen är olämplig för ändamålet och ifrågasätter
att ytterligare en bergtäkt i Botkyrka kommun etableras även om tillståndet
tidsbegränsas.
Platsen som i ansökan utpekats av Svevia som lämplig för etablering av en
bergtäkt med tillhörande s.k. ”masshanteringsverksamheter” är i dag en relativt ostörd plats. Området finns med i ”Bullerkartläggning av Botkyrka
kommun” (rapport Ingemansson 2006-03-02) och utpekas som ett tyst område ljudklass C, d.v.s. bullerfria friluftområden. Dessa områden i en storstadsregion är mycket skyddsvärda eftersom utvecklingen går mot att dessa
områden blir alltmer sällsynta. Området är ett av de större sammanhängande
skogområdena i Botkyrka kommun som också fortsätter in i Södertälje
kommun. Även detta blir alltmer sällsynt i storstadsregionen.
Svevia påpekar i sin ansökan att området i dag inte nyttjas för det rörliga
friluftslivet i någon större omfattning. Det har varit en stor fördel för områdets bevarande eftersom verksamheten vid Kriminalvårdsanstalten Hall och
en bomförsedd tillfartsväg till området har medfört att området har kunnat
bevaras ostört. I RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, R2010:5, framtagen av Landstinget) är området kartlagt som
”Landsbygd, skärgård och övrig mark”. Man fastställer här att ”Landsbygd
och skärgård är viktiga områden för regionens identitet och rekreation samt
till viss del för bostadsförsörjning. Förhållningssättet för denna kategori är
att ”Större utbyggnader och etablering av störande verksamhet bör undvikas
i stora opåverkade och tysta områden.”
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Stockholmsregionen står inför stora infrastrukturprojekt och kommande exploateringar som kommer att leda till att stora mängder entreprenadberg
uppkommer vid sprängning och borrning. Borde inte detta entreprenadberg
kunna fylla behovet av bergmaterial i regionen under en lång tid framöver
och medföra att nya bergtäkter inte behövs. Platser för masshantering är
visserligen nödvändiga för en växande storstadsregion och återanvändningen av material måste öka för att främja hushållningen av våra naturresurser,
men det är direkt olämpligt att placera en sådan verksamhet så perifert som
den av Svevia föreslagna platsen. Renodlade masshanteringsverksamheter
placeras lämpligen intill stora trafikleder i närheten till tätort, för att minimera störningar och för att korta ned transportvägarna, inte i stora ostörda
naturområden.
Återanvändningsgraden av olika material för diverse anläggningsändamål
ökar och intresset för en hållbar materialförvaltning i samhället är en nödvändighet. Med en sådan utveckling kommer behovet av uttag av jungfruligt material att minska i framtiden.
Den naturvärdesbedömning som utförts av Ramböll är mycket översiktlig
och innehåller ingen kartläggning eller detaljerad beskrivning av områdets
strukturer. Bergtäktsområdet är kuperat och saknar till delar spår av skogsbruk. Detta tyder på att det i vissa delar kan hysa höga naturvärden, trots att
dessa hittills inte har dokumenterats. Till exempel är det sannolikt att
hällmarkerna med gamla grova tallar kan hysa den rödlistade signalarten
tallticka. Dessa hällmarker kan av Skogsstyrelsen ha betraktas som impediment och därför inte omfattats av nyckelbiotopsinventeringen.
I Botkyrka kommun har det funnits många grus- och bergtäkter, och en av
nordens största grus- och bergtäkter är i drift i Riksten. Kommunen har på
detta sätt bidragit och bidrar fortfarande med stora naturtillgångar till
Stockholmsregionen. Det är dags att börja använda mer hållbara metoder
inom materialförvaltningen för att spara naturvärdena.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 2015-03-16.
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§ 12
Remiss - Översyn av tillsynsansvar över förorenade områden (Miljödepartementet)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen daterad 201502-23 som svar på Naturvårdsverkets remiss.
Sammanfattning

Miljöenheten ställer sig positiv till de förändringar i miljötillsynsföroreningen som Naturvårdsverket föreslår.
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående remissversion av tillsynsansvar över förorenade områden.
I dagsläget finns vissa oklarheter gällande vilken myndighet som ska ha tillsynsanvaret över föroreningsskador och förorenade områden, länsstyrelserna eller de kommunala nämnderna samt Generalläkaren. Detta beror på
otydligheter i skrivningar i miljötillsynsförordningen (2011:13), vilket förvårar och fördröjer tillsynsarbetet.
Remissen föreslår förtydliganden av dagens lagstiftning med förhoppningen
att arbetet med förorenade områden i fortsättningen kan effektiviseras.
Naturvårdsverkets utgångspunkt har varit att harmonisera förändringarna
med tillsynsansvaret enligt miljöbalken, d.v.s. att den nu gällande lagstiftningen ska avgöra tillsynsansvaret.
Förslaget innehåller bl.a. ett krav på ett obligatoriskt register med tillsynsobjekt hos myndigheterna, där tidpunkter för överlåtelser av tillsynen och
nedläggning av verksamheterna framgår, vilket på sikt kommer att effektivisera tillsynen.
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§ 13
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 att miljöenheten rekryterat två
miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Vidare informerade Ingrid Molander om
Earth Hour som är på lördag den 28 mars och att det då anordnas en klimatfest på Tumbascenen mellan kl. 19-21.
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§ 14
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-29, § 7, Planuppdrag med
ramavtal och plankostnadsavtal detaljplan 5 för Riksten (KS/2014:702).
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-29, § 9, Rökfri arbetstid
(KS/2014:246).
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§ 15
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2015-01-29—2015-02-24.
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§ 16
Medarbetarundersökning 2014 (sbf/2015:80)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Sedan 2002 har Botkyrka kommun årligen genomfört medarbetarundersökningar i samarbete med en extern konsult. Undersökningen genomförs via
ett webbformulär för att garantera alla svarande full anonymitet.
För samhällsbyggnadsförvaltningen innehåller 2014 års resultat inga större
förändringar jämfört med föregående år. Vid en sammanvägning av resultatet i ett så kallat Medarbetarindex så har förvaltningens MI ökat något jämfört med 2013: från 66 till 67.
Samtidigt kan det vara på sin plats att påminna sig om att det i samband med
stora omorganisationer inte är ovanligt att oro och osäkerhet bland medarbetare får genomslag i just medarbetarundersökningar. I detta fall så kan det
konstateras att så inte har skett i någon högre grad, vilket naturligtvis är positivt.
Svarsfrekvensen för förvaltningen har ökat från 92 % till 95 %, vilket är en
glädjande hög nivå (genomsnitt hela kommunen är 81 %). Detta visar att det
fortsatt finns en stor tilltro bland medarbetarna till – och förväntan på – att
arbetsgivaren använder enkäten på ett seriöst sätt för att förbättra verksamheten.
Utifrån resultatet så har varje enhet till uppgift att ta fram en lista på aktiviteter som syftar till att stärka verksamheten inom de områden där så behövs.
Tidigare år så har även en förvaltningsövergripande aktivitetsplan för de
mest prioriterade frågorna tagits fram. Men mot bakgrund av den omfattande omorganisation som nyligen genomförts så ser inte förvaltningen att
det finns motiv för detta i år.
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§ 17
Remiss - Förslag till detaljplan för Prästviken (del av Eriksberg 2:27) Prästviken - Eriksberg (sbf/2015:65)
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning
att synpunkterna i tjänsteskrivelsen daterad 2015-03-04 beaktas, i synnerhet
de miljöaspekter som gäller naturmiljö. Beträffande förskolan anser nämnden att den är felplacerad och istället bör ligga nära de kollektiva färdmedlen.
Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Prästviken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus, enbostadshus, en
förskola och ett äldreboende. Totalt föreslås cirka 400-450 nya bostäder.
Viktiga miljöfrågor vid planläggningen rör buller, ytvattenmiljö, naturmiljö
och risk. Nedan behandlas de tre förstnämnda.
Utöver beaktande av de åtgärdsförslag som anges i för planförslaget framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (MKB till detaljplan för Prästviken (Del av Eriksberg 2:27), Botkyrka, daterad 2014-11-17) för att förebygga negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön lämnar miljöenheten följande synpunkter på detaljplaneförslaget:










Åkermarken som omfattas av planen är klassad som kvalitetsklass 4
av 5. Det innebär att marken är bördig. Enligt miljöbalken 3 kapitlet
4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk. Det bör motiveras klarare i planhandlingarna hur 3 kapitlet
4 § i miljöbalken har beaktats.
Planområdet ligger inom Bornsjökilen som är en av Stockholms
gröna kilar. Det är viktigt att gröna passager för biologisk mångfald
säkras upp för framtiden.
Detaljplanen bör på ett tydligt sätt reglera vilka fasadkonstruktioner
och fönster som är lämpliga. Detta i syfte att förebygga olägenhet för
människors hälsa på grund av buller. Det gäller speciellt för de
byggnader i planområdet som antas bli mest störda av trafikbuller.
Hög ljudnivå orsakad av daglig aktivitet på förskolan kan komma att
störa kringboende. Bebyggelsen bör planeras därefter, exempelvis
gällande placering av balkonger och uteplatser.
Det är viktigt att en fullgod reningsanläggning för dagvattnet finns
på plats innan planområdet byggs ut. Detta för att motverka grumling i sjön Aspen orsakad av schaktarbeten och utsläpp av främst oljeprodukter under etablerings och byggnadsfasen.
Arbete bör ske för att förebygga omfattande bilåkande till och från
planområdet. Närheten till E4/E20 kommer sannolikt att göra bilåkande till ett attraktivt alternativ. Eftersom turtätheten för buss i
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dagsläget är gles och gångvägen till Norsborgs tunnelbana delvis är
av låg standard.
Yrkande

Robert Steffens ( C ) yrkar bifall till första tillägget i beslutet ”i synnerhet
de miljöaspekter som gäller naturmiljö samt yrkar avslag till andra tillägget
i beslutet ” Beträffande förskolan anser nämnden att den är flerplacerad och
istället bör ligga nära de kollektiva färdmedlen.”
Propositionsordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ställer förslagen mot varandra
och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Robert Steffens ( C ) reserverar sig mot beslutet.
Nils-Gustaf Gustafsson ( C ) reserverar sig mot beslutet.
Besnik Morina (M) reserverar sig mot beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 2015-03-16.
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