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Tid

Måndagen den 25 februari 2013 kl: 18:30

Plats

Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2

Ärenden

Justering
1

Medborgarförslag – Butiksvagnar ska tas om hand av berörda butiker

2

Medborgarförslag – Ta bort askkopparna och rökrutan vid Tumba
Centrum

3

Framåtsikt 2014 – 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

4

Yttrande över motion – inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun

5

Remiss – Nationella åtgärder för att begränsa användningen av industriellt framställda trans-fettsyror i livsmedel

6

Enhetschefen/miljöenheten informerar

7

Delegationslista

8

Ev. tillkommande ärenden

Gruppsammanträden
S, V och MP – kl. 18:00, konferensrum 2, plan 2, kommunalhuset, Tumba.
M, TUP, KD och FP - kl. 18:00, konferensrum Munkhättan, Miljöenheten plan 3, kommunalhuset, Tumba.
Kaffe och smörgås från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2.
Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel. 08-530 612 43, e-post
karina.wallenius@botkyrka.se
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1
Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag - Butiksvagnar ska tas om hand av butiker
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Det finns idag ett samarbete mellan parter som är ansvariga för renhållning
och butiksinnehavarna som syftar till att återföra övergivna kundvagnar till
butikerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer därför inte att agera mer
i ärendet och hänvisar eventuella vidare klagomål på övergivna kundvagnar
till gata- och parkenhetens särskilda felanmälan.
Ärendet

Stig Goetzinger boende i Norsborg väckte den 9 november 2012 ett medborgarförslag om att de butiksvagnar som står i drivor överallt och bland annat i
Alby centrum bör omhändertas av de butiker som äger kundvagnarna. Stig
föreslår att butiksinnehavarna med jämna mellanrum ska åka runt och samla
in vagnarna. Han tror att detta skulle löna sig med anledning av att vagnarna
är dyra samt att det skulle ge en uppfattning om var de som tar vagnarna är
bosatta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att slutgiltigt besvara
medborgarförslaget.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-01-30

Dnr sbf/2012:553

Referens

Mottagare

Elna Topac

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag - Butiksvagnar ska tas om hand av butiker.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till beslut:
Medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Det finns idag ett samarbete mellan parter som är ansvariga för renhållning
och butiksinnehavarna som syftar till att återföra övergivna kundvagnar till
butikerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer därför inte att agera
mer i ärendet och hänvisar eventuella vidare klagomål på övergivna kundvagnar till gata- och parkenhetens särskilda felanmälan.

Ärendet

Stig Goetzinger boende i Norsborg väckte den 9 november 2012 ett medborgarförslag om att de butiksvagnar som står i drivor överallt och bland
annat i Alby centrum bör omhändertas av de butiker som äger kundvagnarna. Stig föreslår att butiksinnehavarna med jämna mellanrum ska åka runt
och samla in vagnarna. Han tror att detta skulle löna sig med anledning av
att vagnarna är dyra samt att det skulle ge en uppfattning om var de som tar
vagnarna är bosatta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att slutgiltigt besvara
medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Svar

Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning är ansvaret för renhållning fördelat mellan kommunen och fastighetsägare. I Alby är Botkyrkabyggen en av de större fastighetsägarna och de
förvaltar både bostäder och fastigheter i Alby centrum.
Kommunens och Botkyrkabyggens renhållningsentreprenörer samlar idag
in kundvagnar som har övergivits på Albys gator, torg, och i bostadsområden. Från uppsamlingsplatserna kan sedan butiksinnehavarna hämta sina respektive kundvagnar. Botkyrkabyggen har beskrivit 1 att de samlar in kundvagnar som övergivits i bostadsområdena. Att de har en god dialog med
både Ica Maxi och Bauhaus (i Alby) som med jämna mellanrum hämtar upp
sina kundvagnar från uppsamlingsplatserna.
Därmed kan förslagsställarens idé om att butikerna ska ta hand om sina
kundvagnar anses vara redan existerande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
kommer därför inte att agera mer i ärendet och hänvisar eventuella vidare
klagomål på övergivna kundvagnar till gata- och parkenhetens särskilda
felanmälan.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

1

Ingrid Molander
tf Miljöchef

Inkommen e-post den 29 januari 2013 från Michael.Bergman, Botkyrkabyggens förvaltare i Alby
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Rubrik
Förnamn
Efternamn

Stig
Goetzinger

Namn

Stig Goetzinger

Gatuadress

Hammerstavägen

Postadress

14565 Norsborg

Postnummer
Telefonnummer

0738247177

Mobilnummer
E-postadress

s.goetzinger@swipnet.se

Förslag

Butiksv agnar som står i drivor överallt borde väl tas
omhand av de berörda butikerna. I Alby står ett stort
antal vagnar i centrum. Butiksvagnar kan inte vara
billiga och borde väl därför hämtas av butikerna som
blivit av med vagnarna.

Motivering

Butiks innehavarna borde med jämna mellanrum åka
runt och samla in vagnar, exempelvis varje Måndag,
det skulle säkert löna sig. Dessutom får man klart för
sig var vagnsnattarna bor.
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2
Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag - Ta bort askkopparna och rökrutan,
Tumba Centrum (vid ingångarna)
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
En kopia för kännedom på nämndens slutgiltiga svar skickas till fastighetsägaren av Tumba Centrum.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den ofrivilliga exponeringen för
cigarettrök som varje enskild person utsätts för vid inpassering till Tumba
centrum inte kan betraktas som en olägenhet enligt miljöbalkens mening.
Däremot förstår miljö- och hälsoskyddsnämnden att det kan uppfattas som
obehagligt för en del personer. Att ställa krav på fastighetsägaren att ta bort
askkopparna skulle med största sannolikhet bidra till att rökare fimpar sina
cigaretter på marken i stället för i askkopparna. Detta skulle då bidra till ökad
nedskräpning.
När det gäller att avlägsna berusade personer från perrongbron så är detta inte
en uppgift för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendet

Edward Plenty väckte den 28 december 2012 ett medborgarförslag om att
askkopparna och rökrutorna vid ingångarna till Tumba Centrum ska tas bort
för att förhindra att förbipasserande inte utsätts för passiv rökning. Förslagsställaren anser även att alkoholmissbrukare som vistas vid perrongbron ska
tas bort.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att slutgiltigt besvara det
medborgarförslaget.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-01-23

Dnr sbf/2012:622

Referens

Mottagare

Elna Svensson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara
medborgarförslag - Ta bort askkopparna och rökrutan,
Tumba Centrum (vid ingångarna).
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till beslut:
Medborgarförslaget är besvarat. En kopia för kännedom på nämndens slutgiltiga svar skickas till fastighetsägaren av Tumba Centrum.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den ofrivilliga exponeringen
för cigarettrök som varje enskild person utsätts för vid inpassering till
Tumba centrum inte kan betraktas som en olägenhet enligt miljöbalkens
mening. Att ställa krav på fastighetsägaren att ta bort askkopparna skulle
med största sannolikhet bidra till att rökare fimpar sina cigaretter på marken
i stället för i askkopparna. Detta skulle då bidra till ökad nedskräpning.
När det gäller att avlägsna berusade personer från perrongbron så är detta
inte en uppgift för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ärendet

Edward Plenty väckte den 28 december 2012 ett medborgarförslag om att
askkopparna och rökrutorna vid ingångarna till Tumba Centrum ska tas bort
för att förhindra att förbipasserande inte utsätts för passiv rökning. Förslagsställaren anser även att alkoholmissbrukare som vistas vid perrongbron ska
tas bort.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att slutgiltigt besvara det
medborgarförslaget.
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Svar

Vid en inspektion i Tumba Centrum genomförd av miljöenhetens handläggare den 4 januari 2013 noterades följande. Vid samtliga tre yttre ingångar
till Tumba centrum finns det askkoppar. Det finns ingen anvisad rökruta vid
någon av ingångarna. Likt andra platser där allmänheten vistas kan det förkomma rökning även här. Att personer väljer att röka här kan bland annat
vara en följd av att rökning är otillåtet inomhus. Personer som passerar in
till centrumanläggningen kan då under en kort stund och tillfälligt utsättas
för ofrivillig passiv rökning. Det är när en person regelbundet och under en
längre tid utsättas för passiv rökning som risken ökar för att utveckla
samma sjukdomar som en rökare 1.
I detta fall är inte bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) tillämpliga. I
miljöbalken finns inget uttryckligt förbud mot rökning på offentliga platser.
Förekomst av tobaksrök blir inte automatiskt en olägenhet för människors
hälsa.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den ofrivilliga exponeringen
för cigarettrök som varje enskild person utsätts för vid inpassering till
Tumba centrum inte kan betraktas som en olägenhet enligt miljöbalkens
mening. Att ställa krav på fastighetsägaren att ta bort askkopparna skulle
med största sannolikhet bidra till att rökare fimpar sina cigaretter på marken
i stället för i askkopparna. Detta skulle då bidra till ökad nedskräpning.
När det gäller att avlägsna berusade personer från perrongbron så är detta
inte en uppgift för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt lag (1976:511)
om omhändertagande av berusade personer m.m. gäller följande: den som
påträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han
inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för
någon annan får omhändertas av en polisman.
För att fastighetsägaren till Tumba Centrum ska ha möjlighet att vidta frivilliga åtgärder för att förebygga rökning föreslås att nämndens slutgiltiga svar
skickas för kännedom till fastighetsägaren (Tumba Centrumfastigheter AB).

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef
1

Ingrid Molander
tf Miljöchef

Folkhälsoinstitutet (11 juni 2012). Hämtad 15 januari 2013 från: http://www.fhi.se/>.
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Rubrik

Ta bort askkopparna och rökrutan vid ingångarna till
centrum

Förnamn

Edward

Efternamn

Plenty

Namn

Edward Plenty

Gatuadress

Munkhättevägen 73

Postadress

Tumba

Postnummer

147 41

Telefonnummer
Mobilnummer

0720026552

E-postadress

Edward08m@gmail.com

Förslag

HEJ!! Jag bergiper inte varför RÖAKARE ska ha
prioritet under tak FRAMFÖR ingångarna till centrum
och perrongbron från Pressbyrån...
Detta är oacceptabelt !
Barn,astmatiker,gamla,ickerökare , ja alla dessa
drabbas av den äckliga giftiga röken!...
Det mest korkade är att hur i ... tänkte man när
,man placerade dessa askkoppar o rökrutor precis
vid ingångarna...näää detta ses som att rökare har
förtur..vi som inte röker då?..ska vi verklige få
utsättas oss för dessa gifter ?...ÄNDRING !!!!!! detta
är allt för tokigt FEL!!! ta bort askkopparna o
rökrutan!... detta gäller även alla dessa alkolister
som hänger i perrongbron oxå!

Motivering

detta behövs inte motivera...förstår man inte att rök
skadar andra så bör du sluta p ådenna plats!
ska man behöva motivera till at tfå FRISK luft o
ingen passiv rökning VARJE DAG man ska till
centrum...näää idioti!
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3
Framåtsikt 2014-2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade
framåtsikten för verksamhetsåren 2014 - 2017 och översänder den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndenämnden verkar genom samhällsbyggnadsförvaltningen, som även arbetar mot samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Årets framåtsikt är en uppdatering av föregående framåtsikt som lyfter fram
behovet av att öka fokus på klimatfrågor, arbeta vidare med att effektivisera
verksamheten och att förbättra kommunikation med kunder och medborgare.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr sbf/2013:49

Referens

Mottagare

Ingrid Molander

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Framåtsikt 2014-2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade
framåtsikten för verksamhetsåren 2014 - 2017 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndenämnden verkar genom samhällsbyggnadsförvaltningen, som även arbetar mot samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Årets framåtsikt är en uppdatering av föregående framåtsikt som lyfter fram
behovet av att öka fokus på klimatfrågor, arbeta vidare med att effektivisera
verksamheten och att förbättra kommunikation med kunder och medborgare.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Molander
Tf miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Referens

Ingrid Molander

Framåtsikt 2014 – 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utvecklingen inom nämndens ansvarsområde – övergripande nivå

Nämnden bedömer att miljöfrågorna även fortsättningsvis kommer att vara
viktiga under framåtsiktperioden.
Som nytt ordförandeland i EU meddelar Irland att den främsta miljöfrågan de kommande sex månaderna blir att nå en överenskommelse kring det
sjunde miljöprogrammet, 7eap. I den nya programförklaringen för ordförandeskapet beskrivs även att trycket på naturtillgångar som vatten, luft och biodiversitet fortsätter öka, vilket kräver stora omställningar. Därför kommer Irland att lägga fokus på lagstiftning för att skydda Europas resurser och naturtillgångar.
Nationellt och Regionalt. De nationella miljömålen har strukturerats om.
Fokus för kommande period läggs på naturresurser, kemikalier och klimat.
Ett etappmål säger att ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden i beslut på alla nivåer. Regeringen har tillsatt en utredningsgrupp som i september 2013 ska redovisa hur
det ska genomföras.
En proposition baserad på avfallsutredningen lämnas sommaren 2013. Förslag är förändringar i producentansvaret och en tydligare ansvarsfördelning
för insamling av avfallet. Naturvårdsverket konstaterar att avfallsmängderna
ökar för snabbt och tillsätter en utredning hur mängderna ska minskas. Utifrån EU´s vattendirektiv ställs krav på god ekologisk status på våra vattendrag som ska vara uppnådd 2015.
Energimyndigheten stödjer klimatarbetet i kommunerna via klimat- och
energirådgivningen och energieffektiviseringsstödet åtminstone t o m 2014.
Utredningen om upphandlingsreglerna och möjligheterna till hållbar
upphandling kommer att lämna sitt slutbetänkande i mars 2013.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avser under perioden fokusera på natur,
vatten avfall, och klimat. I varumärkesarbetet lyfts naturen av medborgarna. Handlingsprogrammet för Botkyrkas Gröna Värden fortsätter och kompletteras nu med en Vattenplan för att uppfylla kraven i vattendirektivet. En

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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viktig fråga är att säkra grundvattenkvaliteten och tillgången i kommunen.
Statliga medel har sökts 2012 för att ta fram en digital naturguide. Den skulle
förbättra kommunikationen och öka tillgängligheten av våra attraktiva naturoch fritidsområden. Beslut om bidraget kommer under våren. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill fortsätta bistå med sin expertis gällande miljökrav i
upphandlingen.
Tillgänglighet, bemötande och hög service är tre grundläggande fundament
som förvaltningen kommer att arbeta vidare med. Förvaltningen ska både
höja kompetensen inom den egna verksamheten och utveckla sitt samarbete
med bland annat medborgarkontoren och kontaktcenter.
Medborgarnas Botkyrka
Resultat och måluppfyllelse

Nämndens tillsyn syftar till att bidra till att medborgarna är friskare och mår
bättre. Det ingår i kärnuppdraget och den dagliga verksamheten bidrar till att
målen i målområdet uppfylls.
Under 2012 har nämndens tillsynsplan, miljöövervakningsplan och kontrollplan enligt miljöbalken, tobakslagen och livsmedelslagstiftningen följts. De
nyckeltal som satts upp om antal inspektioner och effektivitet i handläggningen har överträffats. Tillsynen bedrivs i kampanjform. I Miljösamverkan
Stockholms län, pågår ett samarbete för att redovisa jämförande nyckeltal för
16 kommuner. Det är kvalitetsbrister i statistiken, men den kommer att förbättras fr o m 2013. I tabellen redovisas antal inspektioner per handläggare
ned Södertälje som jämförelse.
2010

2011

2012

Södertälje 2011

Livsmedellag tobakslag

86

90

113

99

Miljöbalken

67

62

92

57

Inspektioner per årsarbetare

I december 2012 gjorde länsstyrelsen revision av livsmedelskontrollen i
kommunen. Slutrapporten har ännu inte kommit. Arbetsmarknadsverket
gjorde i maj en kontroll om risk för hot och våld mot inspektörer. Miljöenheten har förtydligat rutiner och instruktioner och blivit godkända. Även
Energimyndigheten gjorde en revision på klimat- och energirådgivningen
och energieffektiviseringsstödet i februari, som godkändes.
Miljöbarometern publicerades i november 2012 och uppmärksammades i
media. Där redovisas ca 70 indikatorer. Under 2012 har flera samarbeten med
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markägare, föreningar och andra intressenter inletts som rör natur- och vattenfrågor. Under året fick också klimat- och miljö en egen flik på hemsidan.
Förvaltningen har under lång tid arbetat för att få Botkyrkaborna mer delaktiga i samhällsutvecklingen, och kommer även fortsättningsvis att ha fokus på
detta som en naturlig del i verksamheten.
Medborgardialogen är viktig och föra på många olika sätt. Det sker främst
genom medborgarförslag, dialogforum, områdesvandringar, trygghetsvandringar, lokala rådslag samt öppna samrådsmöten. Därtill kommer också bland
annat synpunktshantering och direkta telefon- och e-postkontakter. En del av
detta arbete består av att för olika projekt och aktiviteter upprätta och genomföra kommunikationsplaner.
I dialogarbetet kan extra insatser behöva göras föra att involvera grupper som
kanske inte alltid nås via andra forum, till exempel ungdomar med funktionshinder i samband med utformning av nya lekplatser och parker.
Även det bemötande som kunden eller medborgaren får vid kontakter med
förvaltningen kommer fortsättningsvis att utvecklas. Organisationen bör upplevas som drivande och präglas av en hög servicenivå. En viktig del är att utveckla och på ett effektivt sätt använda den digitala informationen. Här ingår
e-tjänster som en del.
Förvaltningen ska arbeta för en utvecklad samordning där medborgare och
näringslivsföreträdare som kontaktar oss upplever att det finns ”en väg in” på
ett bra och naturligt sätt.
Utvecklingsbehov:

Miljöbarometern kommer att utvecklas kontinuerligt, dels genom uppdatering av indikatorerna och dels genom att nya indikatorer från andra enheter
som va-enheten. Vi behöver också förbättra kvaliteten på indikatorer från
Miljösamverkan och Södertörnskommunernas miljöstrateger.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn av försäljning av tobak, alkohol
och vissa receptfria läkemedel. Nämnden ställer sig positiv till att även tillsyn över rökning på skolgårdar enligt tobakslagen läggs till i nämndens
reglemente, detta efter förfrågan från kommunledningsförvaltningen. Det innebär mer jobb, men kan samordnas med ordinarie tillsynsbesök som görs på
skolor/förskolor omkring vart 3:e år. Arbetet samordnas med socialnämnden
och fokhälsosamordnaren.
Verksamhetssystemet ECOS ska moderniseras 2014. Det kommer att utökas
med E-arkiv och bli kompatibelt med andra system som Bygg-R. Det kom-
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mer att innebära att personalen måste utbildas och extra kostnader för uppdateringen.
Framtidens jobb

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för att kommunens företagsområden ska bli mer
attraktiva. Under 2013 är Bovallen aktuellt för en genomgång.
Klimat- och energirådgivningen kommer att fortsätta samarbetet med företag och organisationer även 2013.
Välfärd och kvalitet för alla
Resultat och måluppfyllelse

Fältbussens verksamhet bidrar till att övergripande mål och kunskapsmål
som gäller natur- och miljöfrågor i skolplanen och läroplanerna kan uppfyllas
inom ramen för Naturskolan. Främst sker detta inom grundskolan, men också
med gymnasieskola, högskola, sfi och i olika evenemang riktade mot medborgarna. Under sommaren deltog bussen i sommarskolan för nyanlända
flyktingar då eleverna fick komma ut i naturen en dag. Fältbussen har haft
full beläggning under 2012 och har uppfyllt nyckeltalen som är satta för antalet elever och klasser. Totalt har 2413 elever, lärare och medborgare deltagit i
Fältbussens aktiviteter.
Utvecklingsbehov:
Naturskolans verksamhet, som består av naturpedagogiskt centrum( uf), och
Fältbussen (sbf) har ett bra samarbete. De träffas och planerar gemensamma
aktiviteter varannan månad. Det finns en stor efterfrågan på deras tjänster
som inte alltid kan tillmötesgås pga av att de är fullbokade. Från och med
2013 kommer miljöpedagogiskt centrum och Fältbussen att samordna undervisningsinsatser hos samma skolas förskoleklass och 5:e klass under samma
vecka.
En satsning som påbörjades hösten 2012 och som fortsätter våren 2013 är en
kompetensutveckling av personalen inom naturskolan gällande äventyrspedagogik. Det är ett spännande framtida utvecklingsområde, som kan införlivas i naturskolans verksamhet under perioden. Samtal har redan inletts med
några grundskolor gällande samarbete om äventyrspedagogik. Framtida samarbete med gymnasierna i ämnet är också en utvecklingsmöjlighet.
Fältbussens personal omfattas fr o m 2013 av ett nytt EU direktiv för alla
med c-de körkort. Under en vecka vart 5:e år måste de gå en utbildning som
innehåller miljöanpassad körning, säkerhetsfrågor, bemötandefrågor etc.
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Fältbussen kommer också att initiera ett samarbete med Naturskyddsföreingen för att anordna en till två gemensamma exkursioner per år.

Grön stad i rörelse
Resultat och måluppfyllelse

Inom målområdet ryms de gröna och blå värdena och arbetet med energieffektivisering. Miljöövervakningsprogrammet som mäter och övervakar
kvalitet av och utsläpp till mark, luft och vatten har följts under året. Resultaten rapporteras i Miljöbarometern. Under året har Botkyrka deltagit i en regional luftgrupp där vi driver att luftföroreningarna inte bara är ett innerstadsproblem, utan bör åtgärdas även i kranskommunerna. Mätningarna i
Alby visar på höga värden av kvävedioxid under vissa väderförhållanden.
Handlingsprogrammet för Botkyrkas Gröna Värden har drivits vidare. Projektet är nämndövergripande. En naturvårdare anställdes i januari 2013 på
miljöenheten som förstärkning. Statligt LONA bidrag beviljades för att höja
naturvärdena vid Snäckstavik. Arbetet har påbörjats under 2012 och fortsätter
2013 i samarbete med sportfiskarna och länsstyrelsen.
Projektet hållbart byggande har drivits inom ramen för Södertörnssamarbetet och är nu avslutat. Under året har nämnden deltagit i projektet dagvatten Norra Botkyrka, och har samarbetat med va-enheten för att ta fram
dagvattenstrategin. Enheterna har också samarbetat kring andra va-frågor
som uppströmsarbetet och Tullinge vattentäkt.
Miljöenheten har arbetat vidare med klimat- och energifrågorna via energieffektiviseringsstödet och klimat- och energirådgivningen. Under året har
Energimyndigheten gjort en revision på de båda stöden där kommunen fått
godkänt.
Utvecklingsbehov:
Det behövs ett samlat program för vatten precis som för de gröna värdena.
Detta för att uppfylla kraven i vattendirektivet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har åtagit sig att ta fram formerna för en vattenplan i ettårsplanen.
Miljö- och va-enheten har nu påbörjat samarbete att ta fram ramarna. En vattenplan ska täcka dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, avloppsfrågor
och vattnet som resurs för jordbruk, industri, friluftsliv och rekreation.
Processen för att skydda Svartkällsskogen som naturreservat kommer att
pågå under framåtsiktperioden.
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2013 påbörjas ett projekt för att minska nedskräpningen i kommunen. Projektet kommer att ske i samarbete med andra enheter och organisationer och
pågå under framåtsiktperioden.
Handlingsprogrammet för energieffektivisering omfattar kommunens och
Botkyrkabyggens energieffektivisering inom byggnader, transporter och upphandling. Handlingsprogrammet uppdateras årligen, och här behövs ett samlat grepp för att lyfta fram det som redan görs, och hitta innovativa nya aktiviteter i samarbete med berörda enheter.
Kultur och kreativitet ger kraft

Nämnden åtar sig att tillgängliggöra kulturvärden i kommunens natur, särskilt
i naturreservaten. Det ska göras i samarbete med andra. I handlingsprogrammet Botkyrkas Gröna Värden är Kulturstigen i Hallunda prioriterad 2013.
Här samarbetar kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
En effektiv och kreativ kommunal organisation

Verksamheten på samhällsbyggnadsförvaltningen är mångskiftande och komplex. Det
är därför viktigt att arbeta vidare med kommunikation, både som en helhet och med
respektive del.
Förvaltningen kommer både att fördjupa samarbetet med kontaktcenter och utveckla
arbetet med digitala och sociala medier. En viktig del i detta är att arbeta med återkoppling gentemot sina målgrupper, det skapar tydlighet och lägger förväntningar på
en rimlig nivå. I dagsläget uppfattar många medborgare och andra aktörer att de saknar information. Vi kommer därför att arbeta för att fånga frågor uppströms istället för
att frågorna landar fel och belastar andra delar av kommunen.
Kommunen strävar efter att utveckla och professionalisera medierelationerna. De
närmsta åren blir mediearbetet ett allt viktigare sätt att nå ut med information om Botkyrka kommun och om verksamheten som bedrivs på samhällsbyggnadsförvaltningen.
En viktig del av förbättringsarbetet är också att arbeta med tydliga kommunikationsmål i allt från projekt, till bemötandefrågor och arbetet med att utveckla den digitala
kommunikationen. Genom att systematiskt följa upp kommunikationsinsatserna kan
förvaltningen professionalisera och förbättra kommunikationsarbetet.
För att totalt sett höja nivån inom kommunikation och bemötande behöver ett flertal
utbildningsinsatser vidtas.
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Under 2013 kommer förvaltningen, med stöd från kommunledningsförvaltningen, att
påbörja arbetet med att formulera vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för
verksamheten. Med det som utgångspunkt utvecklas därefter kompetenskrav, arbetsplatskultur och bemötande i linje med den interkulturella strategins inriktning. Förvaltningen har också påbörjat ett långsiktigt arbete kring värderingar, mångfald och
bemötande i samtliga verksamheter men också gränsöverskridande över hela förvaltningen.

Volymförändringar
Volymökningar

Ökat tillsynsbehov beroende på:
• Fler företag som omfattas av tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelsoch tobakslagen. Tillsynen enligt tobakslagen utökas genom tillsyn av
rökning på skolgårdar.
• Fyra EU direktiv som ska innefattas i tillsynen: REACH - kemikalietillsynen, EU´:s direktiv om märkning av livsmedel, EU´s förordning
och direktiv om animaliska biprodukter, och EU´s vattendirektiv.
• Nya riktlinjer för livsmedelstillsyn kräver fler inspektioner på varje
tillsynsobjekt.
Volymminskningar

Inga
Översiktlig bedömning av ekonomiska konsekvenser

Bedömningen är att nämnden klarar volymökningen inom ram.

Verksamhetsförändringar
Förändrings-/ effektiviseringsarbete

Tillsynen bedrivs i kampanjform på miljöenheten. Det effektiviserar verksamheten. Enheten deltar i olika utvecklingsprojekt inom miljösamverkan
Stockholms län om t ex buller och ventilation. Det innebär att vi får kompetensutveckling inom olika områden, samsyn med andra kommuner och samtidigt kan driva tillsynsprojekt. Samarbete och samverkan med andra enheter
inom sbf, som va-enheten, gör att miljöarbetet kan drivas effektivare.
Jämställdhets- och områdesperspektivet drivs gemensamt för miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Åtaganden finns i ettårsplaner 2013. Samhällsbyggnadsförvaltningen har representanter i samtliga områdesgrupper.
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Ambitionsförändringar

•

Vattenmyndigheten uppmanar kommunerna att ta fram en vattenplan.
En vattenplan ska täcka dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering,
avloppsfrågor och vattnet som resurs för jordbruk, industri, friluftsliv
och rekreation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samarbete med tekniska nämnden tar under 2013 fram en projektplan och innehåll. 2014
beräknas själva arbetet komma igång. Vattenplanen kommer att utgöra ett bra komplement till Botkyrkas Gröna Värden och drivas på
samma sätt med ett handlingsprogam. Det är särskilt viktigt att vattenfrågorna har ett eget program, i synnerhet som kommunen saknar ett
sammanhållet miljöprogram.

•

Ökade resurser behövs för att komma tillrätta med avfalls- och nedskräpningfrågorna

•

Uppgradering av ärendehanterings/dokumenthanteringssystemet
ECOS

Översiktlig bedömning av ekonomiska konsekvenser

Nämnden bedömer att ökade resurser behövs för framtagandet av en vattenplan, applikation och kringkostnader i samband med avfallsprojektet, och extra kostnader för uppgradering av ECOS. Den sammanlagda kostnaden uppskattas till 400 000 kronor.
Det är fortfarande osäkert om kostnaderna för inrättandet av Svartkällsskogens naturreservat, som belastar kommunstyrelsens medel, kommer att behöva betalas ut 2013 eller 2014.
Uppdrag

Nämnden har ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med klimatanpassning inom sitt verksamhetsområde.
Personal på miljöenheten arbetar sedan länge på uppdrag åt kommunledningsförvaltningen med övergripande miljöfrågor, Södertörnssamarbetet och
Fairtrade City. Nämndens önskemål att flytta över resurserna för det arbetet i
nämndens budget har inte fått gehör. Därför internfaktureras kostnaderna för
detta i enlighet med det besked som gavs i budgetförhandlingarna 2011.
Personal på miljöenheten arbetar som projektledare för det statliga energieffektiviseringsstödet och för den statliga klimat- och energirådgivningen. Medel rekvireras från energimyndigheten via kommunledningsförvaltningen.
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Ansökan har inlämnats till länsstyrelsen gällande strukturkalkning av mark
inom programmet ”Lokala vattenvårdsprojekt” 2012. Medel beviljades, och
eftersom hösten varit så regnig har länsstyrelsen gått med på att medlen flytttas till 2013 för att kunna genomföra projektet.
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Yttrande över motion – Inför en miljöapplikation i Botkyrka
kommun
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen.
Sammanfattning

Motionen sammanfaller med de intentioner som redan finns i projektet som
nu påbörjas om nedskräpning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna om
att införa en mobilapplikation för inrapportering av nedskräpning. Med hjälp
av ”miljöappen” kan Botkyrkabor och andra lätt kan rapportera nedskräpning
till kommunen. Vi vill dock understryka vikten av att kommunen har beredskap för att ta emot, följa upp och åtgärda inkomna rapporter. Rätt använd
kan ”miljöappen” vara ett bra sätt att engagera och få kommuninvånarna att
känna sig delaktiga i arbetet mot nedskräpning. Införandet förutsätter dock att
kommunen har beredskap att ta emot, följa upp och åtgärda rapporteringarna
så att de inte leder till besvikelser och missnöje. Åtgärder och uppföljning bör
med andra ord också tas med i en vidare utredning.
Ärendet

Mattias Franzén (M) har i en motion föreslagit att kommunledningsförvaltningen utreder kostnaden och möjlig utformning av ett möjligt införande av
en miljöapplikation som kan användas av Botkyrkabor som vill hjälpa till att
hålla rent i vår kommun.
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Referens

Sofia Sjöstedt

Mottagare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över motion – Inför en miljöapplikation i Botkyrka
kommun
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna om att införa en
mobilapplikation för inrapportering av nedskräpning. Med hjälp av
”miljöappen” kan Botkyrkabor och andra lätt kan rapportera nedskräpning till
kommunen. Vi vill dock understryka vikten av att kommunen har beredskap
för att ta emot, följa upp och åtgärda inkomna rapporter. Rätt använd kan
”miljöappen” vara ett bra sätt att engagera och få kommuninvånarna att känna
sig delaktiga i arbetet mot nedskräpning.
Ärendet

Mattias Franzén (M) har i en motion föreslagit att
kommunledningsförvaltningen utreder kostnaden och möjlig utformning av ett
möjligt införande av en miljöapplikation som kan användas av Botkyrkabor
som vill hjälpa till att hålla rent i vår kommun.
Miljöenheten har berett ärendet
Yttrande

Nedskräpning är ett växande samhällsproblem. En ökad konsumtion och en
förändrad livsstil är sannolikt en bidragande orsak till det. Nedskräpningen ger
skador på djur, människor och vår natur. Indirekt ger det konskvenser på
friluftsliv, turism och företagande. Många upplever skräpiga områden som
otrevliga och otrygga. Med hjälp av en miljöapplikation kan kommuninvånare
och andra hjälpa till att rapportera nedskräpning även på platser som inte är så
välbesökta.”Appen” kan på så sätt engagera invånarna i arbetet mot
nedskräpningen i kommunen.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 612 50 · Sms · E-post sofia.sjostedt@botkyrka.se
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”Miljöappen”, som är framtagen av Håll Sverige Rent, är ett redskap för
kommuner och andra markägare att kartlägga, åtgärda och förebygga
nedskräpning. Med hjälp av ”appen” kan vem som helst fotografera förekomst
av nedskräpning, illegal tippning, skrotbilar och båtvrak och skicka en rapport.
I rapporten taggas skräpet på en karta. ”Appen” är gratis att ladda ner och lätt
att använda men förutsätter att du har en smartphone.
Alla rapporter hamnar hos Håll Sverige Rent. Kommunen kan sedan ta del av
rapporterna på tre olika sätt: integrera rapporteringen med kommunens eget
system för felanmälan och ärendehantering, få tillgång till Håll Sverige Rents
databas alternativt att alla rapporter som skickas in kan aviseras via e-post.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna om att införa en
miljöapplikation. Vår bedömning är att rätt använt kan ”miljöappen” vara ett
bra sätt att engagera och få kommuninvånarna att känna sig delaktiga i arbetet
mot nedskräpning. Införandet förutsätter dock att kommunen har beredskap att
ta emot, följa upp och åtgärda rapporteringarna så att de inte leder till
besvikelser och missnöje. Åtgärder och uppföljning bör med andra ord också
tas med i en vidare utredning. Man bör även kontakta andra kommuner som
har infört miljöapplikationen för att ta del av deras erfarenheter.

Ingrid Molander
Tf miljöchef

Sofia Sjöstedt
miljö- och hälsoskyddsinspektör
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MOTION
Kommunfullmäktige
2012-09-27
Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun
I Stockholm och i några andra kommuner har man infört en telefonapplikation som
invånarna kan använda för att rapportera nedskräpning, tippning och klotter mm.
Rapporten innehåller en beskrivning av problemet och går direkt till kommunens
tjänstemän som vidtar nödvändiga åtgärder så att problemet åtgärdas så snabbt som
möjligt1.
Vi upplever att många Botkyrkabor idag inte vet var de ska vända sig om de påträffar
skräp i naturen. Även om det idag går att ringa eller skicka ett mejl till kommunen så
skulle en enkel miljöapplikation underlätta och inspirera många att hjälpa till att hålla
rent i vår kommun.
Därför föreslår vi
att kommunledningsförvaltningen utreder kostnaden och möjlig utformning av ett
möjligt införandet av en miljöapplikation som kan användas av Botkyrkabor som vill
hjälpa till att hålla rent i vår kommun.
Mattias Franzén

1

http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=3062
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Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Nationella åtgärder
för att begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror i livsmedel
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända tjänsteskrivelsen som svar
på remiss avseende ”Nationella åtgärder för att begränsa användningen av industriellt
framställda trans-fettsyror i livsmedel” till landsbygdsdepartementet.
Bakgrund

Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag till lagstiftning för att
begränsa användningen av industriellt framställda trans-fettsyror i livsmedel.
Kommunledningsförvaltningen har överlåtit remissen från landsbygdsdepartementet
att besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden för kommunens räkning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-02-06

Dnr sbf/2012:601

Referens

Mottagare

Peter Svoboda

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Nationella åtgärder för
att begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror i livsmedel
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända tjänsteskrivelsen som svar på
remiss avseende ”Nationella åtgärder för att begränsa användningen av industriellt
framställda trans-fettsyror i livsmedel” till landsbygdsdepartementet.
Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har överlåtit remissen från landsbygdsdepartementet att
besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden för kommunens räkning.
Sammanfattning

Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag till lagstiftning för att begränsa användningen av industriellt framställda trans-fettsyror i livsmedel. Kommunen
instämmer med de slutsatser livsmedelsverket kommit fram till, bl.a. förslaget att sätta
en maximigräns på två procent för halten av trans-fettsyror av det totala fettinnehållet i
livsmedel. Livsmedelsverket anser att man bör vänta med nationella lagstiftningsåtgärder tills den Europeiska kommissionen senast 2014 färdigställer en rapport om transfetter i livsmedel som vid behov kommer att följas av lagstiftningsförslag.
Synpunkter på livsmedelsverkets rapport

Kommunen anser att det inte är en nackdel att lagstifta nationellt redan i detta skede då
det med en nationell lagstiftning tydliggörs för företagen och kontrollmyndigheten vilka
halter av trans-fettsyror som är tillåtna.
Vi håller med livsmedelsverket om att den kommunala nämnden har ansvar för kontrollen av att reglerna om trans-fettsyror följs. Kontrollen kan rymmas inom den nuvarande
kontrollplanen för offentlig kontroll av livsmedel. För att kontrollen ska kunna genomföras på ett bra sätt kan det bli nödvändigt att kommunens handläggare erbjuds någon
form av information/utbildning i livsmedelsverkets regi.
Övrigt

I övrigt har vi inga synpunkter på rapporten.

Magnus Andersson
Förvaltningschef

Ingrid Molander
Tf miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 614 16 Sms·0727-463900· E-post peter.svoboda@botkyrka.se
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2013-02-25

6
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Tf miljöchef Ingrid Molander/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell
information till nämnden.
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-02-25

7
Delegationslista
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2013-01-09—2013-02-06.
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2013-01-09 - 2013-02-06

Delegationslista
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun
Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-01-22 (Händelsedatum)
8
Elna Topac

2013-01-22 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163831

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 1

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för avloppsanläggning Fann Biobädd 5 ce för WC och BDT. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000818

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Byrsta kvarn 2:1 (Byrsta kvarn 20)
Objekt: BYRSTA KVARN 20, BYRSTA KVARN 20, BYRSTA KVARN 2:1

2013-01-17 (Händelsedatum)
6
Sofia Sjöstedt

2013-01-17 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163735
DBM § 10

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 10 gällande anmälningsavgift och årligavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN av hygienlokal: E-Arkitekt & Konsulting i Sverige AB (fotvårdsklinik)
Objekt: E-ARKITEKT & KONSULTING I SVERIGE AB\FOT, KVÄLLSVÄGEN 5, BANSLÄTT 1

2013-01-18 (Händelsedatum)
23 Ulrika
Elveskog

2012-000944

2013-01-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

Handläggare: DAGSDT

163760
DBM § 11

--

Sida 1 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om timavgift för 2012.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000172

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2012 - Dagvatten och avloppsledningsnätet i Botkyrka
Objekt: AVLOPPSLEDNINGSNÄTET I BOTKYRKA, BOTKYRKA KOMMUN,

2013-01-21 (Händelsedatum)
10 Erik
Bergström

2013-01-21 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163794
DBM § 12

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 12 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000351

Handläggare: DAGEBN

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på planerad avstyckning av fastigheten Eldtomt
Objekt: FROMTORPSVÄGEN 31, FROMTORPSVÄGEN 31, ELDTOMTA 1:25

2013-01-23 (Händelsedatum)
42 Elna Topac

2013-01-23 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163876
DBM § 13

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift inklusive anmälningsavgift.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 2 av 13

Händelsedatum
Nr Handl
Ärende till händelsen:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
Diarienr:

2012-000388

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av undervisningslokal - Johai AB\Gryningeförskolan
Objekt: JOHAI AB\GRYNINGESKOLAN OCH FÖRSKOLAN, FÅGELVIKSVÄGEN 5, BOTVIDSGYMNASIET 1

2013-01-23 (Händelsedatum)
2
Matilda
Johansson

2013-01-23 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

163860
DBM § 14

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid och avgift, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - SM Bageri AB\Burek Fittja
Objekt: SM BAGERI AB\BUREK FITTJA, VÄRDSHUSVÄGEN 6, FITTJA GÅRD 1

2013-01-23 (Händelsedatum)
3
Matilda
Johansson

2013-000044

2013-01-23 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation reg

Handläggare: DAGTLJ

163862
DBM § 15

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om registering av livsmedelsanläggning, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000044

Handläggare: DAGTLJ

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - SM Bageri AB\Burek Fittja
Objekt: SM BAGERI AB\BUREK FITTJA, VÄRDSHUSVÄGEN 6, FITTJA GÅRD 1

Sida 3 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-01-24 (Händelsedatum)
21 Ulrika
Elveskog

2013-01-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163825

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 16

--

DBM § 17

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att utföra utredning av föroreningar i trollbäcken.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000752

Handläggare: DAGSSX

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

MISSTANKE om oljeutsläpp till Trollsjön
Objekt: TROLLSJÖN 62063/092, TROLLSJÖN 62063/092,

2013-01-25 (Händelsedatum)
8
Elna Topac

2013-01-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163909

Anteckning på händelsen:

Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastigheten Kärrhagen 1:3 (Kärrhagen 7).
Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000394

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten och avloppssituationen på fastigheten Kärrhagen 1:3
Objekt: KÄRRHAGEN 7, KÄRRHAGEN 7, KÄRRHAGEN 1:3

2013-01-30 (Händelsedatum)
3
Erik
Bergström

2013-01-30 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

164039
DBM § 19

--
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Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 19 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000053

Handläggare: DAGEBN

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Vimpeln 19 (Vasavägen 17)
Objekt: VASAVÄGEN 17, VASAVÄGEN 17, VIMPELN 19

2013-01-10 (Händelsedatum)
8
Ulrika
Elveskog

2013-01-10 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163449
DBM § 2

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd till förbättring av befintlig avloppsanläggning för Skanssundets färjeläger. Gäller enbart bad-, disk- och tvättvatten.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-001012

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Hörningsholm 2:54 (Skanssundet 4)
Objekt: SKANSSUNDETS FÄRJVAKTSSTUGA, SKANSSUNDET 4, HÖRNINGSHOLM 2:54

2013-02-01 (Händelsedatum)
16 Elna Topac

2013-02-01 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation (ej klar)

164070
DBM § 21

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut. Föreläggande om försiktighetsmått rikrat mot Freinetskolan Kastanjen Ekonomisk förening, avseende egenkontroll och luftkvalité
(ventilation).
(Obs: Beslut kommer att fattas 11 februari pga att VU ville inkomma med synpunkter. Beslutet lägs in då/Elna)

Sida 5 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000907

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av undervisningslokal - Freinetskolan Kastanjen Ekonomisk förening\Mälarviksskolan
Objekt: FREINETSKOLAN KASTANJEN EKONOMISK F\MÄLA, SLAGSTA GÅRDSVÄG 4, SLAGSTA GÅRD 25

2013-02-04 (Händelsedatum)
8
Peter
Svoboda

2013-02-04 (Uppdateringsdatum 164140
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 25

Ut

DBM § 26

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: KONTROLL av livsmedelsanläggning 2012 - Bosphorus AB
Objekt: BOSPHORUS AB, KUMLA GÅRDSVÄG 13, LÄRLINGEN 3

2013-02-04 (Händelsedatum)
10 Peter
Svoboda

2012-000940

Handläggare: DAGPSV

2013-02-04 (Uppdateringsdatum 164152
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

Anteckning på händelsen:

Beslut om extra offentlig kontrollavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-001006

Handläggare: DAGPSV

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2012 - Daglig verksamhet, Växtrum (LSS)
Sida 6 av 13

Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till ärendet:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: LSS - DAGLIG VERKSAMHET, VÄXTRUM, ALFRED NOBELS ALLÉ 214, BIOLOGEN 1

2013-02-05 (Händelsedatum)
4
Peter
Svoboda

2013-02-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

164158
DBM § 27

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000059

Handläggare: DAGPSV

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Krogen i Tumba AB/TBs
Objekt: KROGEN I TUMBA AB\TBS, TUMBA TORG 116, TUMBA CENTRUM 1

2013-02-05 (Händelsedatum)
5
Peter
Svoboda

2013-02-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

164159
DBM § 28

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Krogen i Tumba AB/TBs
Objekt: KROGEN I TUMBA AB\TBS, TUMBA TORG 116, TUMBA CENTRUM 1

2013-02-05 (Händelsedatum)
5
Sofia Sjöstedt

2013-000059

2013-02-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

Handläggare: DAGPSV

164174
DBM § 29

--

Sida 7 av 13

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegatuionsbeslut § 29 gällande förlängt hämtningsintervall i samband med kompostering, vilket medges. Se dokument
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Handläggare: DAGSDT

2013-000041

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

SAMLING av (under 2013) inkomna anmälningar om kompostering av köksavfall
Objekt: LUGNETS VÄG 11, LUGNETS VÄG 11, LUGNET 22
Objekt: ALMBODABACKEN 1, ALMBODABACKEN 1, SADELN 9
Objekt: RENMOSSVÄGEN 9, RENMOSSVÄGEN 9, PIONEN 3
Objekt: HÖKVÄGEN 15, HÖKVÄGEN 15, LON 17

2013-01-14 (Händelsedatum)
8
Sofia Sjöstedt

2013-01-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163558
DBM § 3

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 3 gällande tillsynsavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000625

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

HÄLSOSKYDDSTILLSYN 2012 - Fitness World of Sweden AB/Atletic
Objekt: FITNESS WORLD OF SWEDEN AB\ATLETIC, FÅGELVIKSVÄGEN 3, BOTVIDSGYMNASIET 5

2013-02-05 (Händelsedatum)
50 Ulrika
Elveskog

2013-02-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

162437
DBM § 30

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig tillsynsavgift.
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Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2007-001405

Handläggare: DAGBRA

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

BILDANDE av naturreservat: Lida-Getaren (Nolinge).
Objekt: NATURRESERVAT: LIDA-GETAREN (NOLINGE), LIDA, LIDATORP 3:1
Fasth : LIDATORP 3:1, 0127
Fasth : NOLINGE 3:19, 0127
Fasth : RIKSTEN 3:2, 0127

2013-01-15 (Händelsedatum)
12 Elna Topac

2013-01-15 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163563
DBM § 4

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. Minigris på Kärsdala äldrebeoende. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000971

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för djurhållning i detaljplanerat område - Kärsdala äldreboende
Objekt: KÄRSDALA ÄLDREBOENDE, ÖSTANVÄGEN 16, SOLLIDEN 9

2013-01-15 (Händelsedatum)
2
Peter
Svoboda

2013-01-15 (Uppdateringsdatum 163635
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 5

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidsbegränsad registrering av livsmedelsanläggning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 9 av 13

Händelsedatum
Nr Handl
Ärende till händelsen:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
Diarienr:

2013-000029

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGPSV

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under januari-februari 2013) - Teaterklu
Objekt: TEATERKLUBBEN REPLIKEN(Foajén,Tumbascen), UTBILDNINGSVÄGEN 2, KUNSKAPEN 1

2013-01-15 (Händelsedatum)
6
Alexsandra
Hellstén

2013-01-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163644
DBM § 6

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd till enskilld avloppsanläggning. Se under dokumentflik.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:
Objekt till ärendet:

Diarienr:

2012-000861

Handläggare: ALHELL

Ärenderubrik: ANSÖKAN om tillstånd för ändring av enskild avloppsanläggning (minireningsverk) på fastigheten Byrsta kv
Objekt: BYRSTA KVARN 25, BYRSTA KVARN 25, BYRSTA KVARN 1:15
Objekt: BYRSTA KVARN 26, BYRSTA KVARN 26, BYRSTA KVARN 1:2
Objekt: BYRSTA KVARN 23, BYRSTA KVARN 23, BYRSTA KVARN 1:14
Objekt: BYRSTA KVARN 24, BYRSTA KVARN 24, BYRSTA KVARN 1:14

2013-01-17 (Händelsedatum)
30 Ulrika
Elveskog

2013-01-17 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

163712
DBM § 8

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om timavgift för handläggning under 2012.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2011-000603

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

MILJÖSKYDDSTILLSYN under byggande av Norsborgs tunnelbanedepå
Sida 10 av 13

Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till ärendet:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: NORSBORGS TUNNELBANEDEPÅ, ERIKSBERG 2:1, ERIKSBERG 2:1

2013-01-30 (Händelsedatum)
6
Ann-Charlotte
Englund

2013-01-30 (Uppdateringsdatum 164048
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM 20

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2012-000949

Handläggare: DAGEAQ

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2012 - Restaurang Novisen (Tumba gymnasium)
Objekt: RESTAURANG NOVISEN, UTBILDNINGSVÄGEN 2, KUNSKAPEN 1

2013-01-29 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-01-31 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

163999
DBM§ 22

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Spelbutiken i Norsborg
Objekt: SPELBUTIKEN I NORSBORG, MIMERS VÄG 2, MIMER 3

2013-01-29 (Händelsedatum)
3
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-000062

2013-01-31 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

Handläggare: DAGGIM

164001
DBM§ 23

--
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Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000062

Handläggare: DAGGIM

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Spelbutiken i Norsborg
Objekt: SPELBUTIKEN I NORSBORG, MIMERS VÄG 2, MIMER 3

2013-01-29 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-01-31 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation avgift tobak

164004
DBM§ 24

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift för tobak, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000063

Handläggare: DAGGIM

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av försäljning av tobaksvaror och folköl - Spelbutiken i Norsborg
Objekt: SPELBUTIKEN I NORSBORG, MIMERS VÄG 2, MIMER 3

2013-01-17 (Händelsedatum)
19 Ann-Sofie
Gimdalen

2013-01-17 (Uppdateringsdatum 163708
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM§ 9

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
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Händelsedatum
Nr Handl
Ärende till händelsen:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
Diarienr:

2012-000436

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGGIM

Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2012 - Tumba gymnasium
Objekt: TUMBA GYMNASIUM, UTBILDNINGSVÄGEN 2, KUNSKAPEN 1
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