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1
Yttrande över medborgarförslag - Förbjud vedeldning i kaminer
m.m. på Hammerstavägen
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning till miljöenhetens yttrande den 29 juli 2013. Medborgarförslaget innebär
myndighetsövning mot enskilda personer.
Ett medborgarförslag ska handla om sådant som kommunen ansvarar för som
exempelvis kultur- och fritidsverksamhet, parker, gång och cykelvägar med
mera. Ett förslag får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att förslaget inte är förenligt med vad ett medborgarförslag ska handla om. Ett förbud mot vedeldning
på Hammerstavägen under byggperioden för Norsborgsdepån skulle innebära
myndighetsutövning mot enskilda personer.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag om att kommunen ska förbjuda vedeldning i kaminer m.m på
Hammerstavägen under åren när lastbilar på grund av depåbygget kör hela
nätterna på Sankt Botvids väg. Anledningen till att förbud önskas är enligt
förslagsställaren att rök från vedeldning och avgaser från bilar är lika farliga
och innehåller ämnen som kan ge hjärtinfarkt, stroke, kemisk överkänslighet,
allergier och astma. Vidare anser förslagsställaren att om vedeldning förbjuds
blir luften bättre åtminstone på dagarna och kvällarna.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-07-29

Dnr sbf/2013:120

Referens

Mottagare

Ulrika Elveskog
Miljöenheten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Förbjud vedeldning i kaminer
m.m. på Hammerstavägen
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning till miljöenhetens yttrande den 29 juli 2013. Medborgarförslaget innebär myndighetsövning mot enskilda personer.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag om att kommunen ska förbjuda vedeldning i kaminer mm
på Hammerstavägen under åren när lastbilar på grund av depåbygget kör
hela nätterna på Sankt Botvids väg. Anledningen till att förbud önskas är enligt förslagsställaren att rök från vedeldning och avgaser från bilar är lika
farliga och innehåller ämnen som kan ge hjärtinfarkt, stroke, kemisk överkänslighet, allergier och astma. Vidare anser förslagsställaren att om
vedeldning förbjuds blir luften bättre åtminstone på dagarna och kvällarna.
Yttrande

Ett medborgarförslag ska handla om sådant som kommunen ansvarar för
som exempelvis kultur- och fritidsverksamhet, parker, gång och cykelvägar
med mera. Ett förslag får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda
personer.
Miljöenheten gör bedömningen att förslaget inte är förenligt med vad ett
medborgarförslag ska handla om. Ett förbud mot vedeldning på Hammerstavägen under byggperioden för Norsborgsdepån skulle innebära myndighetsutövning mot enskilda personer.
På Hammerstavägen finns 23 fastigheter. Flera av fastigheterna ligger i anslutning till den etableringsplats där in- och utfarten är för transporter av
berg som sker på kvälls- och nattetid.
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AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tillstånd av Mark- och miljödomstolen för att bygga depån för tunnelbanetåg vid Norsborg. I tillståndsprövningen har domstolen tagit hänsyn till olika miljöaspekter.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Christina Lood
Miljöchef

_________
Expedieras till

Marita Öun, Hammerstavägen 10, 145 65 Norsborg
Kommunfullmäktige
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Rubrik
Förnamn
Efternamn

Marita
Öun

Namn

Marita Öun

Gatuadress

Hammerstavägen 10

Postadress

145 65 Norsborg

Postnummer
Telefonnummer

08-53175574, 08- 7822603

Mobilnummer
E-postadress

m.oun@tele2.se

Förslag

Förbjud vedeldning i kaminer m m på Hammerstavägen
under åren när lastbilar p g a depåbygget kör hela
nätterna på S:t Botvidsväg. Rök från vedeldning och
avgaser från bilar är lika farliga och innehåller ämnen som
kan ge hjärtinfarkt, stroke, kemisk överkänslighet,
allergier och astma. Förbjuds vedeldning blir luften bättre
åtminstone på
dagarna och på kvällarna.

Motivering

Rök från vedeldning och bilavgaser är lika farliga och
innehåller bl a polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och
benso(a)pyren som ökar risken för bl a cancer och
hjärtrinfarkt, överkänslighet, allergier m m.
Både jag och min unga dotter har under de senaste åren
utvecklat överkänslighet mot vedrök p g a grannars
vedeldning i kaminer m m. Vår överkänslighet förvärras
hela tiden eftersom grannarna fortsätter att elda och vi är
nu även överkänsliga mot bilavgaser (speciellt
diselavgaser) och bl a parfym. När man har blivit
överkänslig (det kommer smygande) räcker det med ett
enda andetag av ämnet för att man ska bli dålig. Man får
svårt att andas, man blir illamående, hjärtat slår i otakt
ibland, man får ont i huvudet, magen, benen och man får
koncentrationssvårigheter m m. Man mår sedan dåligt i
dagar och blir bara långsamt bättre om man slipper andas
in det man blivit överkänslig mot. Min unga dotters liv
hann inte börja förrän det blev ett helvete p g a grannars
vedeldning. Man utvecklar överkänslighet genom t ex
långvarig utsättning för låga doser av kemikalier. Det
finns ingen egentlig medicin mot överkänslighet.
Avgaserna från lastbilarna kommer tillsammans med
vedröken att göra luften väldigt farlig att inandas på vår
gata. Vem på Hammerstavägen står näst på tur att få
hjärtinfarkt eller kemisk överkänslighet, när lastbilarna
har börjat köra? Dessvärre har jag väldigt ofta rätt när

jag hävdar något, har det visat sig. Därför bör all eldning i
kaminer m m förbjudas under tiden lastbilarna från
depåbygget kör nedanför oss. Vi är många som har
ångest för avgaserna från lastbilarna.
Med vänlig hälsning,
Marita Öun,
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Redovisning av examensarbete – Tillsyn av ventilation i undervisningslokaler – en fallstudie av skolor och förskolor i Botkyrka
kommun
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Examensarbetare Anna Lönn inom miljöenheten presenterar examensarbete –
Tillsyn av ventilation i undervisningslokaler – en fallstudie av skolor och förskolor i Botkyrka kommun. Syftet med arbetet var att göra en undersökning
av ventilationen i undervisningslokaler på ett antal kommunala skolor och
förskolor i Tumba-området. Arbetet har, förutom att studera protokoll från utförda ventilationskontroller och jämförelse av resultaten mot socialstyrelsens
allmänna råd, även omfattat egna mätningar av koldioxidhalten i lokalerna
under verksamhetens gång.
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3
Ekonomisk uppföljning som avser jan- juli 2013 miljö och
hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljning för januari – juli 2013.
Sammanfattning

Nettoresultat per verksamhet tkr

Tkr netto

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Gemensam verksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedel
Övervakning, naturvård
Naturskola
Summa

Bokslut
2012 netto

Utfall janjuli 2013

Budget
2013 netto

Prognos
2013 netto

-498

-269

-474

-474

Avvikelse
budget –
prognos
0

-3 437
-737
-331
-2 786
-1 595
-9 384

-58
287
787
-1 225
-853
-1 331

-4 335
-1 130
82
-2 928
-1 669
-10 454

-3 960
-1 182
-258
-2 861
-1 659
-10 394

375
-52
-340
67
10
60

Avvikelsen mot budget för helåret 2013 är marginell. Bedömningen är att
nämnden kommer att klara årets budgetram. Avvikelser finns inom de olika
verksamhetsområdena och totalt beräknas avvikelsen bli positiv + 60 tkr.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-08-19

Dnr sbf/2013:193

Referens

Mottagare

Gunilla Melkersson

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Ekonomisk uppföljning som avser jan- juli 2013 miljö och
hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutar godkänna den ekonomiska uppföljning för januari – juli 2013.
Sammanfattning

Nettoresultat per verksamhet tkr

Tkr netto

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Gemensam verksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedel
Övervakning, naturvård
Naturskola
Summa

Bokslut
2012 netto

Utfall janjuli 2013

Budget
2013 netto

Prognos
2013 netto

-498

-269

-474

-474

Avvikelse
budget –
prognos
0

-3 437
-737
-331
-2 786
-1 595
-9 384

-58
287
787
-1 225
-853
-1 331

-4 335
-1 130
82
-2 928
-1 669
-10 454

-3 960
-1 182
-258
-2 861
-1 659
-10 394

375
-52
-340
67
10
60

Avvikelsen mot budget för helåret 2013 är marginell. Bedömningen är att
nämnden kommer att klara årets budgetram. Avvikelser finns inom de olika
verksamhetsområdena och totalt beräknas avvikelsen bli positiv + 60 tkr.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Magnus Andersson

Gunilla Melkersson

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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4
Internkontrollplan 2012 och 2013
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den föreslagna internkontrollplanen 2013 för samhällsbyggnadsförvaltningen samt att nämnden tagit del av
återrapporteringen av internkontrollplan 2012.
Sammanfattning
I enlighet med reglementet för budgetansvar och intern kontroll har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en plan för årlig internkontroll (bilaga
1). Flera av kontrollpunkterna kvarstår från 2012.
Valet av kontrollområden grundar sig på följande överväganden:
1. Lokalanskaffningsprocessen - Det är ett centralt område där tidigare års
kontroller visat att det återstår att genomföra utlovade förbättringar. Kontrollen kvarstår.
2. Upphandling/inköp – Den övergripande bedömningen är att gällande regler och riktlinjer följs, men att det finns förbättringsområden och frågor som
bör utredas ytterligare. Kontrollen kvarstår.
3. Förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisningar av investeringsprojekt – Under verksamhetsåret 2011 gjordes en revision av om slutredovisning av investeringsprojekt på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande
regelverk.
Internkontrollen kommer att följa upp att ovan beskrivna förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisningar av investeringsprojekt tagits fram.
4. Underhåll av gator och parker – Under 2012 genomfördes en revision
avseende underhåll av gator och parker. Revisionen påpekar att de medel som
avsätts varje år i kommunen inte motsvarar det underhållsbehov som finns.
Medlen motsvarar inte heller den volymökning som har skett med nya gator,
parker och grönområden. Vid en jämförelse med andra kommuner bedöms
Botkyrka kommunen avsätta förhållandevis små resurser. Kontrollen syftar
till att förklara hur de stora investeringar som genomförts de senaste åren tärt
på budgeten. Ett eftersatt underhåll urholkar också budgeten. Kontrollen ska
även genomlysa hur de extra budgettillskott som verksamheten fått de senaste
åren använts.
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Referens

Mottagare

Gunilla Melkersson

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Återrapportering av internkontroll 2012
Förslag till beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden har tagit del av återrapporteringen av interkontrollplan 2012.
Sammanfattning

I enlighet med reglementet för budgetansvar och intern kontroll har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en plan för årlig internkontroll. Denna
har endast till vissa delar genomförts. Arbete pågår med att fullfölja planen
och flertalet av kontrollerna kvarstår till 2013.
Bakgrund

I reglementet för budgetansvar och intern kontroll framgår även att nämnderna ansvarar för utformning och utförande av den interna kontrollen inom
respektive nämnds verksamhetsområde, samt att det är förvaltningschefens
ansvar att ta initiativ till att en god internkontroll upprättas och genomförs.
Den är en del i ansvarssystemet. Utformningen av den måste ske utifrån respektive nämnds behov och förutsättningar.
1. Lokalanskaffningsprocessen
Kontrollåtgärd: Uppföljning av beslutade åtgärder vid tidigare internkon-

troll.
Beslutad åtgärd 1: Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att, i samråd

med berörda förvaltningar, se över rutinerna för projektering och byggande,
samt genomföra utbildningar på området. I detta arbete ingår att ta fram en
mall för hur ett lokalprogram skall se ut.
Uppföljning av åtgärd 1: Under tiden som denna uppföljning pågått har nya

”Bygg- och projekteringsanvisningarna” tagits fram. De finns i en första
version. Mallar för lokalprogram har tagits fram i detta arbete. Underlagen
används i projekten för att erhålla ett bra underlag för både uppdragsbeställning och projektering vid nya och förändrade lokalbehov eller arbetssätt i de

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 613 81 Sms·0761 15 01 92· E-post gunilla.melkersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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kommunala verksamheterna. Information har getts till nämnd. Underlag för
beslut om ny lokalförsörjningsprocess har lämnats (2010) till kommunledningsförvaltningen, men beslut har ännu inte fattats. När det är gjort kommer fastighetsenhetens rutiner (se vidare analys och slutsatser under upphandling) ses över så att det finns de mallar och instruktioner som behövs
för en enhetlig hantering. I samband med det arbetet kommer utbildningar
att hållas.
Beslutad åtgärd 2: Tillämpningen av den nya lokalanskaffningsprocessen

kommer att stramas upp ytterligare. Det innebär bland annat att de beslutsunderlag som inte hanteras på föreskrivet sätt, eller inte uppfyller de krav
som ställs, skall kompletteras eller omarbetas tills de är fullständiga. Alla
avvikelser från lokalanskaffningsprocessens tidiga skeden skall noteras i investeringsbeslutet.
Uppföljning av åtgärd 2: Lokalförsörjningsprocessens arbetsgång, som besk-

rivs i förslaget till ny lokalförsörjningsprocess, innebär tydligare krav på bra
och genomtänkta underlag i de tidiga skedena av en lokalförändring eller ett
lokalbehov. Bra underlag i det tidiga skedet påverkar hela projektets kostnadsbild i en positiv riktning. Även här kommer en översyn av fastighetsenhetens rutinbeskrivningar att omsätta lokalanskaffningsprocessen i praktiska instruktioner med syfte att bal a få fram bra och tydliga beslutsunderlag.
Beslutad åtgärd 3: Ökad vikt kommer att läggas på kvalitetsuppföljningen

av lokalanskaffningsprocessen vid slutredovisningar av byggprojekt.
Uppföljning av åtgärd 3: Fastighetsenheten ska efter varje lokalförändring

utvärdera projektets genomförande vilket finns med i rutinerna kring
”Bygg- och projekteringsanvisningarna”. Erfarenheten ska ingå i de revideringar som görs av både Lokalförsörjningsprocesserna och ”Bygg- och projekteringsanvisningarna”. En slutredovisningsmall och instruktioner för hur
slutredovisningarna är under framtagande i samband med översynen av fastighetsenhetens rutiner och mallar.
Analys och slutsatser: Vid tidigare internkontroll påpekades brister i lokal-

anskaffningsprocessen. Det konstaterades att ”de regler och riktlinjer som
finns för lokalanskaffnings- och fastighetsinvesteringsprocessen har tagits
fram för att få en rationell och enhetlig hantering av denna typ av ärenden,
samt komma tillrätta med tidigare konstaterade brister. Detta regelverk har,
vid hanteringen av detta ärende, inte följts på ett tillfredsställande sätt.”
De då gjorda iakttagelserna analyserades och bedömdes bero på att ”lokalanskaffningsprocessen” inte var helt implementerad. Till stor del kan det
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förklaras av att avsikten varit att lösa de aktuella problemen i samband med
att en ny lokalanskaffningsprocess tagits fram och det arbetet har dragit ut
på tiden. Kontrollen kvarstår 2013.
2 Rationell VA-verksamhet
Kontrollåtgärd: Uppföljning att upprättad överenskommelse mellan parterna
VA-drift (serviceförvaltningen) och VA enheten fungerar.
Uppföljning av åtgärd

VA-kostnaderna utföll nästan enligt budget. Avtalet för drift och underhåll
mellan serviceförvaltningen numera kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har i stort sett hållits. Det har varit svårt att
få VA-drift att hålla sig till avtalet avseende ekonomin eftersom man har velat fakturera mer än vad avtalet har medgivit. Vi ser däremot att viljan finns
att följa avtalet i sin helhet och att man arbetar aktivt med att hitta effektiviseringar och att alla arbetar för VA-verksamhetens bästa så att våra kunder
får en bra service. Kontrollen avslutas.
3 Upphandling/inköp
Bakgrund: Vid 2010 år kontroll bedömdes det finnas behov av en fördjupa

utredningen på detta område. Sedan dess görs årliga mer ingående genomgång av ett antal investeringsprojekt.
Kontrollåtgärd 1: Är förvaltningens upphandlingar rätt dokumenterade?
Metod: Registrator går igenom dokumentationen av 4 st investeringsprojekt

som plockas ut med stickprov. Projekten som tas ut ska ha en investeringsbudget på minst 1 mnkr. Projekten som kontrollerats är 2 st. gata och park
projekt och 2 st. fastighetsprojekt.
Kontrollåtgärd 2: Överensstämmer upphandlingen med fattade politiska
beslut och följs LOU?

Metod: Urvalet är samma investeringsprojekt som ovan. Här kontrollerar vi
huvudsakligen tre saker:
• Är upphandlingen gjord inom ramen för ett investeringsbeslut?
• Är upphandlingen kopplad till ett ramavtal?
• Om upphandlingen inte är kopplad till ett ramavtal, har ett riktigt
upphandlingsförfarande tillämpats?
Iakttagelser 2012: Dokumentationen finns och ligger vanligtvis hos upp-

handlaren på upphandlingsenheten, men ibland hos beställaren på samhälls-
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byggnadsförvaltningen. Hos samhällsbyggnadsförvaltningens registrator
saknas ofta dokumentationen liksom hänvisningar.
Avseende om upphandlingen överensstämmer med fattade politiska beslut
och om LOU följs är svaret att de politiska besluten huvudsakligen följts
avseende de projekt som nu följts upp och att projekten följer LOU. Ibland
råder osäkerhet om vad som görs på upphandlingsenheten och vad som görs
på samhällsbyggnadsförvaltningen, respektive om det finns ett tillämpligt
ramavtal eller inte.
Analys och slutsatser: Den övergripande bedömningen är att gällande regler

och riktlinjer följs, men att det finns förbättringsområden och frågor som
bör utredas ytterligare.
Hanteringen av upphandlingen är inte kvalitetssäkrad. Tekniska nämndens
fastighetsenhet har sett över rutinerna för projektering och byggande. Avsikten med detta är att knyta ihop den nya övergripande lokalanskaffningsprocessen med projekteringsanvisningarna och med organisationens löpande arbete, samt klargöra vem som ansvarar för respektive moment. Beskrivningen skall styra fastighetsenhetens arbete på detta område och är särskilt inriktat på hur byggruppen bedriver sin verksamhet gentemot kunder,
konsulter och entreprenörer.
Slutsatser 2012:

Ett förbättringsarbete är påbörjat på förvaltningen och samarbetet mellan
förvaltningen och upphandlingsenheten har utökats. Idag har man kontinuerliga möten på enheterna fastighet, gata och park och VA. Dock återstår en
hel del att arbeta med. Denna kontrollåtgärd bör kvarstå 2013. Förvaltningen behöver rikta särskilda insatser i form av information och utbildning
samt ytterligare öka samarbetet med upphandlingsenheten. Kontrollen kvarstår.
4 Förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisningar av investeringsprojekt över beloppsgräns oavsett om det är investeringar inom
bygg, VA, eller gata och park.
Kontrollåtgärd:

Har det fastställts rutiner för slutredovisningar inom de olika verksamheterna.
Bakgrund: Idag hanteras olika typer av investeringar ekonomiskt på flera

sätt. Bygginvesteringar balanseras tills byggnaden/anläggningen tas i drift.
Under byggtiden belastas byggnaden med internränta. Vid tidpunkten när
byggnaden tas i bruk påbörjar avskrivningarna löpa. Varje färdigställd
byggnad (över ett visst belopp) stutredovisas och redovisas i nämnden.

4[6]
Dnr sbf/2012:35

BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-05-07

Dock saknas tydliga riktlinjer och rutiner för vad som ingå i en slutredovisning.
Övriga investeringar inom VA verksamheten och gata och park hanteras
med att objekten under hela upparbetningstiden skrivs av. D v s avskrivning
påbörjas omedelbart ett investeringsprojekt startar.
Under 2012 har dock ett undantag gjorts avseende VA verksamheten. Det
omfattande projektet Dagvatten Norra kommer att hanteras som ett byggprojekt. Det kommer att tas i drift etappvis under projekttiden.
Investeringar inom VA och gata-park verksamheterna slutredovisas inte
idag.
Slutsats:

Åtgärden bör kvarstå under 2013. Dels bör riktlinjer och rutiner fastställas
inom fastighetsenheten och dels bör förvaltningen besluta hur övriga investeringar ska behandlas ekonomiskt. Riktlinjer och mallar måste tas fram så
att samtliga investeringar kan slutredovisas. Kontrollpunkten bör kvarstå
2013.
5 Skogsförvaltningen
Kontrollåtgärd:

Klarlägga om den ekonomiska målsättningen i skogsbruksplanen inte överensstämmer med kostnaden för planerade insatser.
Under 2011 granskades skogsförvaltningen och denna åtgärd avsåg klarlägga och åtgärda påpekandena i rapporten
Slutsats och resultat:

Under 2012 har 1 mnkr tillförts miljö och hälsoskyddsnämnden. Medlen är
avsedda för naturvård och har resulterat i att en tjänst har tillsatts på miljöenheten. Någon särskild redovisning eller ekonomisk uppföljning har inte
gjorts löpande.
Skogen är en del av Botkyrkas gröna värden och ses som en stor tillgång för
medborgare. Skogen ger kommunens medborgare möjlighet till rekreation.
För Botkyrka är det av värde att bevara och sköta skogen. Bostadsnära skog
ses som en tillgång. I och med strukturen och de stora behoven av skötsel
sär det svårt att kunna avverka tillräckligt med skog, så att full finansiering
uppnås. Vi kommer tydligare berätta vad som genomförs inom området
skog och naturreservat i årsredovisningen samt redogöra för dess ekonomi.
Kontrollen anses avslutad.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten
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Mottagare

Gunilla Melkersson

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Internkontrollplan 2013
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den föreslagna internkontrollplanen 2013 för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning
I enlighet med reglementet för budgetansvar och intern kontroll har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en plan för årlig internkontroll (bilaga
1). Flera av kontrollpunkterna kvarstår från 2012.
Valet av kontrollområden grundar sig på följande överväganden:
1. Lokalanskaffningsprocessen - Det är ett centralt område där tidigare års
kontroller visat att det återstår att genomföra utlovade förbättringar. Kontrollen kvarstår.
2. Upphandling/inköp – Den övergripande bedömningen är att gällande
regler och riktlinjer följs, men att det finns förbättringsområden och frågor
som bör utredas ytterligare. Kontrollen kvarstår.
3. Förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisningar av investeringsprojekt – Under verksamhetsåret 2011 gjordes en revision av om slutredovisning av investeringsprojekt på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande regelverk.
Internkontrollen kommer att följa upp att ovan beskrivna förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovisningar av investeringsprojekt tagits fram.
4. Underhåll av gator och parker – Under 2012 genomfördes en revision
avseende underhåll av gator och parker. Revisionen påpekar att de medel
som avsätts varje år i kommunen inte motsvarar det underhållsbehov som
finns. Medlen motsvarar inte heller den volymökning som har skett med
nya gator, parker och grönområden. Vid en jämförelse med andra kommuner bedöms Botkyrka kommunen avsätta förhållandevis små resurser. Kontrollen syftar till att förklara hur de stora investeringar som genomförts de
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senaste åren tärt på budgeten. Ett eftersatt underhåll urholkar också budgeten. Kontrollen ska även genomlysa hur de extra budgettillskott som verksamheten fått de senaste åren använts.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Bilaga 1: Sammanställning intern kontrollplan 2013
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Bilaga 1

Intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013
Granskningen avser

Kontrollåtgärd

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rappportering till Styrs av

Lokalanskaffningsprocessen

Uppföljning av beslutade
åtgärder vid tidigare
internkontroller
Kvarstår från 2012.
Är upphandlingen rätt
dokumenterad?
Kvarstår från 2012.

Fastighetschefen

4 st beslutade åtgärder

Utredning

Förvaltningschef

Internkontroll
2010,2011,20

Chef personaloch administration
Förvaltningschef

Riktlinjer för
i dokumentsty
och arkivvård
LOU

Förvaltningschef

Svar på revisi
skrivelse date
2011-03-24

Upphandling/inköp

Registrator
Upphandlingssamordnare

Förvaltningsgemensamma rutiner för
slutredovisningar
av investeringsprojekt
Underhåll av gator
och parker

Har förvaltningsgemensamma ruttiner för slutredovisningar av investeringsprojekt över beloppsgränserna oavsett om det är invest.
Kvarstår från 2012
Kontroll av underhållsplaner
och hur ekonomi följs upp.
Hur volymer påverkar ekonomin
inom verksamheten

Chefen för
ekonomienheten

Gata och park
chefen

5 st investeringsprojekt från
FE, GAPA
och VA
5 st projekt
från FE, VA
och Gapa

Stickprov

Stickprov
Stickprov

Utredning

Förvaltningschef Svar på revisi
skrivelse date
2012-06-01

l
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d

ionsrad
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5
Yttrande över detaljplan [10-44] för del av Tumba centrum
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning
att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Tumba centrum. Planområdet omfattar det befintliga busstorget och parkeringsområdet öster därom
samt ytor i anslutning till Gröndalsvägen i söder. Detaljplanen syftar till att
skapa större möjligheter att bygga ut centrumet med verksamhetslokaler och
bostäder. Miljöenheten har följande synpunkter på planen:
•

Fönster, ytterväggar och eventuella uteluftsdon bör dimensioneras så
att trafikbullernivån inomhus i bostäder blir högst motsvarande Ljudklass B. Detta innebär att trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte
får överstiga 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) maximal ljudnivå.
Angivna nivåer bör också uttryckligen stå i detaljplanebestämmelserna.

•

Fläktbuller kan vara ett problem när bostäder byggs i närheten av t.ex.
centrumtak med ventilationsanläggningar.

•

Det är mycket positivt att man föreslår att använda gröna tak, fördröjningsmagasin för dagvatten, lagring regnvatten för att använda för bevattning samt överdäckning av busstorget, för att minska belastningen
av förorenat dagvatten på nedströms liggande recipienter. Miljöenheten föreslår att uppgifter om grönytefaktor skrivs in i planbestämmelserna.

•

Det är mycket viktigt att utreda luftföroreningsförhållandena i det
busstorg som planeras att vara överdäckat. Det bör finnas möjlighet att
öka ventilationen vid behov och att avluftning kan ske utan att skapa
olägenhet för boende och besökare i Tumba centrum.

•

Planområdet omfattar delvis områden som är markerade som s.k. aktsamhetsområde vad gäller risk för ras och skred, vilket bör utredas
närmare.

•

Föreslaget Miljöåtgärdsprogram kan vara ett lämpligt instrument för
följa upp de åtgärder som föreslås för att minimera miljöpåverkan.
Men för att nå framgång är det av yttersta vikt att programmet synliggörs och förankras såväl i den egna organisationen som hos blivande
byggherrars och entreprenörers organisationer.
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Referens

Mottagare

Dan Arvidsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över detaljplan [10-44] för del av Tumba centrum.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning
att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Tumba centrum. Planområdet omfattar det befintliga busstorget och parkeringsområdet öster därom
samt ytor i anslutning till Gröndalsvägen i söder. Detaljplanen syftar till att
skapa större möjligheter att bygga ut centrumet med verksamhetslokaler och
bostäder. Miljöenheten har följande synpunkter på planen:
•

Fönster, ytterväggar och eventuella uteluftsdon bör dimensioneras så
att trafikbullernivån inomhus i bostäder blir högst motsvarande
Ljudklass B. Detta innebär att trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte får överstiga 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) maximal
ljudnivå. Angivna nivåer bör också uttryckligen stå i detaljplanebestämmelserna.

•

Fläktbuller kan vara ett problem när bostäder byggs i närheten av
t.ex. centrumtak med ventilationsanläggningar.

•

Det är mycket positivt att man föreslår att använda gröna tak, fördröjningsmagasin för dagvatten, lagring regnvatten för att använda för
bevattning samt överdäckning av busstorget, för att minska belastningen av förorenat dagvatten på nedströms liggande recipienter.
Miljöenheten föreslår att uppgifter om grönytefaktor skrivs in i planbestämmelserna.

•

Det är mycket viktigt att utreda luftföroreningsförhållandena i det
busstorg som planeras att vara överdäckat. Det bör finnas möjlighet
att öka ventilationen vid behov och att avluftning kan ske utan att
skapa olägenhet för boende och besökare i Tumba centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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•

Planområdet omfattar delvis områden som är markerade som s.k.
aktsamhetsområde vad gäller risk för ras och skred, vilket bör utredas närmare.

•

Föreslaget Miljöåtgärdsprogram kan vara ett lämpligt instrument för
följa upp de åtgärder som föreslås för att minimera miljöpåverkan.
Men för att nå framgång är det av yttersta vikt att programmet synliggörs och förankras såväl i den egna organisationen som hos blivande byggherrars och entreprenörers organisationer.

Beskrivning av planen

Detaljplanen skapar möjlighet att bygga ut centrumet så att det blir dubbelt
så stort. Utbyggnaden sker genom att bebygga och däcka över delar av
busstorget. Planen innebär även att 300 nya bostadslägenheter kan byggas
på och intill Tumba centrum. Flerbostadshusen byggs på centrumbyggnaden
och längs med Gröndalsvägen, bl.a. intill det befintliga parkeringsdäcket.
Utbyggnadsplanerna förutsätter att allmänna anläggningar byggs ut och
byggs om. Två nya torg kommer att anläggas, cykelförbindelserna förbättras
och en huvudvattenledning för vatten och avlopp behöver läggas om. Området ligger i direkt anslutning till ett omfattande kollektivtrafiknät med såväl
pendeltåg till bl.a. Stockholm och Uppsala som till Södertälje samt busstrafik till södra Storstockholm.
Miljöaspekter

Möjliggörande av bostäder i ett centrum med mycket god kollektivtrafik
skapar förutsättningar för ett boende utan bilberoende, vilket är positivt när
det gäller att begränsa utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Men i
en tät bebyggelse i trafiknära läge riskerar andra miljöproblem att uppstå.
De mest kritiska miljöaspekterna är buller, vatten, luftföroreningar och vibrationer. Miljöenheten har följande synpunkter:
Buller

Flertalet av planerade bostadshus är utsatta för ibland mycket höga bullernivåer från väg- och järnvägstrafik. Det kollektivtrafiknära läget i centrum
motiverar att avstegsfall görs från gällande riktvärden. I planförslag hänvisar
man till avstegsfall B ska klaras. För att kompensera för den mycket bullerutsatta utomhusmiljön föreslås i underliggande bullerutredning att strängar
krav ska ställas på ljudnivån inomhus; Ljudklass B ska klaras, i enlighet med
Boverkets rekommendationer. Detta är ett krav som regelmässigt används i
Stockholmsområdets centralare delar när man bygger i bullerstörda miljöer.
Detta krav återfinns inte i planförslagets samrådshandling. Miljöenheten är
av den åsikten att fönster, ytterväggar och eventuella uteluftsdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B.
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Detta innebär att trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte får överstiga
26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) maximal ljudnivå. Angivna nivåer bör
också uttryckligen stå i detaljplanebestämmelserna (alltså inte bara hänvisa
till att Ljudklass B ska klaras).
Tidigare nämnd bullerutredning tar inte upp ev. fläktbuller. Miljöenheten
vill uppmärksamma på att detta kan vara ett problem när bostäder byggs i
närheten av t.ex. centrumtak med ventilationsanläggningar.
Vatten

Miljöenheten ser mycket positivt på förslaget att använda gröna tak, fördröjningsmagasin för dagvatten, lagring regnvatten för att använda för bevattning samt överdäckning av busstorget. Dessa åtgärder förväntas minska
både flöde och mängden föroreningar i dagvatten till Tumbaån. För att försäkra sig om att det verkligen blir gröna tak och planteringar, kan ett sätt
vara att i planen skriva in vilken grönytefaktor som ska gälla.
Luft

Miljöenheten betonar vikten av att utreda luftföroreningsförhållandena i det
busstorg som planeras att vara överdäckat. Det bör finnas möjlighet att öka
ventilationen vid behov och att avluftning kan ske utan att skapa olägenhet
för boende och besökare i Tumba centrum.
Mark

Planområdet omfattar delvis områden som är markerade som s.k. aktsamhetsområde vad gäller risk för ras och skred. Denna aspekt bör utredas närmare, förslagsvis i den geotekniska undersökning som föreslås.
Risken för vibrationer bör utredas.
Uppföljning

I detaljplaneförslaget har flera miljöaspekter utretts i underliggande rapporter där det visats att olägenheter är möjliga att begränsa med rätt planering,
utformning av bebyggelse och olika typer av åtgärder. Miljöenheten finner
anledning att betona vikten av att i den fortsatta plan- och byggprocessen
följa upp dessa intentioner. Föreslaget Miljöåtgärdsprogram kan vara ett
lämpligt instrument för detta. Men för att nå framgång är det av yttersta vikt
att programmet synliggörs och förankras såväl i den egna organisationen
som hos blivande byggherrars och entreprenörers organisationer.
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Anmälan om miljöfarlig verksamhet Uringe motorsportbana,
Sandsborg
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge den av MX Stockholm
MCK anmälda motorsportverksamheten på Stora Uringe 3:1, med följande
försiktighetsmått:
1. De föreslagna åtgärderna i Akustikbyråns (Rapport R131904-1)
bullerutredning ska vidtas snarast så att fastigheten Stora Uringe
2:2 inte utsätts för förhöjda bullernivåer, dock senast den 1 maj 2014.
2. Körning på banorna får förekomma under två valfria vardagar
kl.13.00–20.00, samt lördagar och söndagar mellan kl.10.00–15.00
under pågående skolterminer i Botkyrka kommun (kommunala
skolornas terminer). Under skolloven endast en lördag eller söndag
per vecka mellan kl. 10.00–15.00, samt en valfri vardag mellan
kl. 13.00-20.00. Tävlingar får arrangeras inom ramen för dessa
dagangivelser vid 6 tillfällen/år och då får körning pågå mellan
kl.09.00 – 18.00. Övriga röda helgdagar får ej körning förekomma.
Dessa tider gäller t.o.m. den 31 augusti 2014, därefter ska en
utvärdering göras och tiderna bestämmas för en längre period.
3. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från motorsportbanor
(NFS 2004:16) ska innehållas.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Uringe motorsportbana,
Sandsborg.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att medge den av MX Stockholm MCK anmälda motorsportverksamheten på Stora Uringe 3:1, med följande försiktighetsmått:
1. De föreslagna åtgärderna i Akustikbyråns (Rapport R131904-1) bullerutredning ska vidtas snarast så att fastigheten Stora Uringe 2:2 inte
utsätts för förhöjda bullernivåer, dock senast den 1 maj 2014.
2. Körning på banorna får förekomma under två valfria vardagar
kl.13.00–20.00, samt lördagar och söndagar mellan kl.10.00–15.00
under pågående skolterminer i Botkyrka kommun (kommunala skolornas terminer). Under skolloven endast en lördag eller söndag per vecka
mellan kl. 10.00–15.00, samt en valfri vardag mellan kl.13.00-20.00.
Tävlingar får arrangeras inom ramen för dessa dagangivelser vid 6 tillfällen/år och då får körning pågå mellan kl.09.00 – 18.00. Övriga röda
helgdagar får ej körning förekomma. Dessa tider gäller t.o.m. den 31
augusti 2014, därefter ska en utvärdering göras och tiderna bestämmas
för en längre period.
3. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från motorsportbanor (NFS
2004:16) ska innehållas.

Sammanfattning av ärendet

MX Stockholm MCK har kört motorcross på del av fastigheten Stora Uringe
3:1 sedan klubben (som tidigare benämndes Motorsällskapet) erhöll tillstånd
från länsstyrelsen i slutet på 80-talet). Fastigheten ägdes tidigare av Stockholm
stad och ägs numera av DeLaval International AB.
Tidigare var motorsportbanor tillståndspliktiga enligt dåvarande miljölagstiftning, sedan miljöbalken trädde i kraft 1999 ska motorsportbanor anmälas till
den kommunala nämnden. MX Stockholm MCK har skickat en anmälan med
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önskemål om att ändra körtiderna i sitt nuvarande tillstånd, då motorklubben
anser att tiderna är för snålt tilltagna och dåligt anpassade till en verksamhet
med bl.a. dagens höga säkerhetskrav på större tävlingsarrangemang (ambulanser tillgängliga under tävling m.m.). För att få en ekonomi i att arrangera tävlingar måste de pågå under betydligt längre tidsrymd än mellan kl.10.00 –
15.00 som anges i nuvarande tillstånd. Vidare vill klubben utöka sin ungdomsverksamhet genom bl.a. ett samarbete med gymnasieskolan.
I nuvarande gällande tillstånd medges körning vintertid (oktober – april) lördagar och söndagar mellan kl. 10-14. Sommartid (maj – september) onsdagar kl.
18-20 samt lördag eller söndag kl. 10-14. Inom denna ram får fyra tävlingstillfällen arrangeras mellan kl. 10-15.
Klubben har i anmälan till nämnden angett att de önskar följande öppettider:
Tisdag-fredag kl. 13-20 (mellan kl.13-17, endast utbildningsverksamhet för
ungdomar).
Lördag-söndag kl.10-15.
Tävlingstillfällen 8 ggr/år, kl.8-18.
Länsstyrelsen kommer inte att ompröva det gamla tillståndet utan uppmanar i
stället klubben att begära om att få tillståndet upphävt och att anmäla verksamheten till den kommunala nämnden.
Klubben har låtit genomföra en bullerutredning genom Akustikbyrån. I den
utredningen framkom att klubben klarar att innehålla de riktvärden för buller
från motrosportbanor som Naturvårdsverket angett, vid samtliga byggnader
utom vid ”Linusgården”, torpet Sandsborg, på fastigheten Stora Uringe 2:2.
Utredningen menar att detta går att åtgärda genom att förlänga en befintlig
bullervall samt att uppföra ett kompletterande bullerplank. Utredningen har
utgått från att fastigheten Stora Uringe 2:2 är ett enplanshus, vilket visat sig
vara fel (enligt yttrandet från fastighetsägaren). Detta måste i så fall korrigeras
så att bullernivåerna kan innehållas vid samtliga hus.
Under den tidsperiod som miljöenheten har haft Ecos som diarieföringssystem,
(sedan 1999), har miljöenheten mottagit klagomål på verksamheten vid Sandsborgs motorsportbana vid följande tillfällen:
1. 2004 – Runstens gårds ägare Christopher Mac Dermott
2. 2005 – Runstens gård, Christopher Mac Dermott
3. 2012 – Lilla Skogsjön 6, Keneth Jegefalk

BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten

TJÄNSTESKRIVELSE

3 [3]

2013-08-06

sbf/2013:
280

Hantering av anmälningsärendet
Möjligheten att yttra sig över den inkomna anmälan har skickats till de bostäder som är belägna inom 1 km från Sandsborgs motorsportbana samt till fastighetägaren. Totalt har 13 st. fastighetsägare fått del av anmälan och möjlighet
att yttra sig i ärendet, av dessa har 5 fastigheter inkommit med yttranden varav
fyra har varit negativa till verksamheten och en positiv.
Miljöenhetens bedömning

Med tanke på klubbens långa etablering på platsen har relativt få störningsklagomål inkommit till kommunen som är tillsynsmyndighet över verksamheten.
Det är viktigt att det finns platser som är prövade och anpassade för motorcrossverksamhet, detta för att minska riskerna för olovlig körning i skog och
mark som är ett stort problem för markägare och för det rörliga friluftslivet. I
dag förekommer ofta illegal körning med motorcyklar längs ledningsgatorna i
södra Botkyrka. Kommunen har i samarbete med polisen försökt att minska
detta.
En utökning av verksamhetstiderna så att det kan anpassas för barn- och ungdomsverksamhet under skoltid bör anses som positivt för kommunen som vill
erbjuda ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid.
Att fullt ut tillåta de av klubben angivna önskemålen om körtider är nog svårt,
eftersom det redan i dag finns kringboende som känner sig störda av verksamheten som pågår där i dag. Angivet förslag utgör en kompromiss, och avsikten
är att körtiderna utvärderas av nämnden efter ett år.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Christina Lood
Miljöchef

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Enhetschefen/miljöenheten informerar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchef Christina Lood/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till nämnden.

1 [1]

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-08-26

8
Sammanträdesordning 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag
till sammanträdesordning för 2014.

1 [1]

1 [1]
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-08-07

Mottagare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesordning 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

27 januari
17 februari
17 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
8 december

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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9
Delegationslista
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2013-05-29—2013-08-07.

1 [1]

Delegationslista

2013-05-29 - 2013-08-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun
Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-08-05 (Händelsedatum)
5
Britta Ahlgren

2013-08-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169650

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

DBM § 255

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för Tullinge SK att arrangera Distriktsmästerskap i nattorientering för Stockholm och Södermanland vid Lida Friluftsgård fredagen den 13 september samt
Öppen Motionsorientering på dagen lördagen den 14 september.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om dispens för arrangerande av distriktsmästerskap i nattorientering inom Lida naturreservat und
Objekt: NATURRESERVATET LIDA, LIDA, RIKSTEN 3:2

2013-000114

Handläggare: DAGBRA

Ärenderubrik:

2013-08-02 (Händelsedatum)
8
Ulrika
Elveskog

2013-08-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169573
DBM § 250

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att åtgärda avloppet på Brötavägen 9 senast den 31 mars 2014.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000998

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KLAGOMÅL på misskötsel av avloppstank på fastigheten Östra Bröta 1:33 (Brötavägen 9)
Objekt: BRÖTAVÄGEN 9, BRÖTAVÄGEN 9, ÖSTRA BRÖTA 1:33
Ärenderubrik:

2013-08-02 (Händelsedatum)

2013-08-02 (Uppdateringsdatum

169587

20140601

Råbyvägen 21 avlopp

Ulrika
Sida 1 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Elveskog

7

Ulrika
Elveskog

Beslut/Delegation

DBM § 251

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att åtgärda avloppet för bad-, disk- och tvättvatten senast den 31 oktober 2014.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000176

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:53 (Rå
Objekt: RÅBYVÄGEN 21, RÅBYVÄGEN 21, RÅBY 1:53
Ärenderubrik:

2013-08-02 (Händelsedatum)

4

Ulrika
Elveskog

2013-08-02 (Uppdateringsdatum

169598

20140601

Beslut/Delegation

Råbyvägen 19 avlopp

Ulrika
Elveskog

DBM § 252

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att åtgärda avloppet för bad-, disk- och tvätt senast den 31 oktober 2014.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:54 (Rå
Objekt: RÅBYVÄGEN 19, RÅBYVÄGEN 19, RÅBY 1:54

2013-08-02 (Händelsedatum)
4
Ulrika

2013-000325

2013-08-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

Handläggare: DAGUAE

169600
DBM § 253

-Sida 2 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Elveskog
Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att åtgärda avloppet för bdt senast den 31 oktober 2014.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:47 (Rå
Objekt: RÅBYVÄGEN 18, RÅBYVÄGEN 18, RÅBY 1:47

2013-000225

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

2013-08-02 (Händelsedatum)
4
Ulrika
Elveskog

2013-08-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169606
DBM § 254

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om att åtgärda avloppet för bad-, disk- och tvätt senast den 31 oktober 2014.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000287

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:48 (Rå
Objekt: RÅBYVÄGEN 16, RÅBYVÄGEN 16, RÅBY 1:48
Ärenderubrik:

2013-07-31 (Händelsedatum)

5

Elna Topac

2013-07-31 (Uppdateringsdatum

169500

20141031

Beslut/Delegation

Åtgärdat avloppet - Skogssjövägen 2 Elna
Topac
DBM § 245

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:21 upprättat, se dokumnet.

Sida 3 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000431

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING i samband med inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:21 (Skogs
Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 2, SKOGSSJÖVÄGEN 2, RÅBY 1:21
Ärenderubrik:

2013-07-31 (Händelsedatum)

4

2013-07-31 (Uppdateringsdatum

169501

20141031

Beslut/Delegation

Elna Topac

Åtgärdat avloppet? - Skogssjövägen
12

Elna
Topac

DBM § 246

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:16 upprättat, se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000343

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:16 (Sk
Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 12, SKOGSSJÖVÄGEN 12, RÅBY 1:16
Ärenderubrik:

2013-07-31 (Händelsedatum)

4

Elna Topac

2013-07-31 (Uppdateringsdatum

169512

20141031

Beslut/Delegation

Åtgärdat avloppet - Skogssjövägen
16
DBM § 247

Elna
Topac
--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1;14 upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 4 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
2013-000289

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:14 (Sk
Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 16, SKOGSSJÖVÄGEN 16, RÅBY 1:14
Ärenderubrik:

2013-07-31 (Händelsedatum)

5

2013-07-31 (Uppdateringsdatum

169514

20141031

Beslut/Delegation

Elna Topac

Åtgärdat avloppet? - Skogssjövägen
10

Elna
Topac

DBM § 248

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:17 upprätta, se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000186

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:17 (Sk
Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 10, SKOGSSJÖVÄGEN 10, RÅBY 1:17
Ärenderubrik:

2013-07-31 (Händelsedatum)

4

Elna Topac

2013-07-31 (Uppdateringsdatum

169515

20141031

Åtgärdat avloppet? - Skogssjövägen
14

Elna
Topac

DBM § 249

Beslut/Delegation

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:15 upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000310

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:15 (Sk
Sida 5 av 39

Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till ärendet:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Åtgärdat avloppet - Råbyv. 5

Elna
Topac

Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 14, SKOGSSJÖVÄGEN 14, RÅBY 1:15

2013-07-30 (Händelsedatum)

5

Händelsenummer

2013-07-30 (Uppdateringsdatum

169394

20141031

Beslut/Delegation

Elna Topac

DBM § 234

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande upprättat, gäller krav på att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:30. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000422

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING i samband med inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:30 (Råbyv
Objekt: RÅBYVÄGEN 5, RÅBYVÄGEN 5, RÅBY 1:30
Ärenderubrik:

2013-07-30 (Händelsedatum)
2
Ann-Charlotte
Englund

2013-07-30 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

169446
DBM § 240

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000656

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Fraktkompaniet i Mölndal AB\Fraktkompaniet Stockh
Objekt: FRAKTKOMPANIET I MÖLNDAL AB\FRAKTKOMPANIET STOCKHO, TUNA GÅRDSVÄG 11, LOVISEBERG 1
Ärenderubrik:

2013-07-30 (Händelsedatum)
3
Ann-Charlotte

2013-07-30 (Uppdateringsdatum 169447
Beslut/Delegation årlig kontrollavgift

DBM § 241

-Sida 6 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Englund
Anteckning på händelsen:

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

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Fraktkompaniet i Mölndal AB\Fraktkompaniet Stockh
Objekt: FRAKTKOMPANIET I MÖLNDAL AB\FRAKTKOMPANIET STOCKHO, TUNA GÅRDSVÄG 11, LOVISEBERG 1

2013-000656

Handläggare: DAGEAQ

Ärenderubrik:

2013-07-30 (Händelsedatum)

5

Elna Topac

2013-07-30 (Uppdateringsdatum

169470

20141031

Beslut/Delegation

Åtgärdat avloppet - Råbyv.3

Elna
Topac

DBM § 242

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande upprättat, gäller krav på att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:31. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000421

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING i samband med inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:31 (Råbyv
Objekt: RÅBYVÄGEN 3, RÅBYVÄGEN 3, RÅBY 1:31
Ärenderubrik:

2013-07-30 (Händelsedatum)

4

Elna Topac

2013-07-30 (Uppdateringsdatum

Beslut/Delegation

169474

20141031

Åtgärdat avloppet - Råbyvägen 11

DBM § 243

Elna
Topac
--

Sida 7 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:27, upprättat. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000424

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING i samband med inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:27 (Råbyv
Objekt: RÅBYVÄGEN 11, RÅBYVÄGEN 11, RÅBY 1:27
Ärenderubrik:

2013-07-30 (Händelsedatum)

4

Elna Topac

2013-07-30 (Uppdateringsdatum

169482

20141031

Beslut/Delegation

Åtgärdat avloppet - Skogssjövägen 1 Elna
Topac
DBM § 244

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp på fastighet Råby 1:25, upprättat. Se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000288

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:25 (Sk
Objekt: SKOGSSJÖVÄGEN 1, SKOGSSJÖVÄGEN 1, RÅBY 1:25
Ärenderubrik:

2013-07-29 (Händelsedatum)
2
Ann-Charlotte
Englund

2013-07-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169413
DBM § 236

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Sida 8 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Rikstens pizzeria HB\Pandora
Objekt: RIKSTENS PIZZERIA HANDELSBOLAG\PANDORA, HANGARVÄGEN 3, RIKSTEN 9:2

2013-07-29 (Händelsedatum)
5
Ulrika
Elveskog

2013-000655

2013-07-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

Handläggare: DAGEAQ

169415
DBM § 237

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd att borra för energibrunn inom yttre vattenskyddsområde.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000603

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Lärkan 2 (Geijersväge
Objekt: GEIJERSVÄGEN 11, GEIJERSVÄGEN 11, LÄRKAN 2
Ärenderubrik:

2013-07-29 (Händelsedatum)
3
Ann-Charlotte
Englund

2013-07-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

169417
DBM § 238

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000655

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Rikstens pizzeria HB\Pandora
Objekt: RIKSTENS PIZZERIA HANDELSBOLAG\PANDORA, HANGARVÄGEN 3, RIKSTEN 9:2
Ärenderubrik:

Sida 9 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-07-29 (Händelsedatum)
5
Elna Topac

2013-07-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169425

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 239

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift upprättat, se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av undervisningslokal - Brunnas förskolepaviljonger
Objekt: BRUNNAS FÖRSKOLEPAVILJONGER, HUMLEVÄGEN 5, HALLUNDA 4:34

2013-000586

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

2013-07-26 (Händelsedatum)

8

Ulrika
Elveskog

2013-07-26 (Uppdateringsdatum

169403

20140901

Beslut/Delegation

slutbesiktning

DBM § 235

Ulrika
Elveskog
--

Anteckning på händelsen:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge tillstånd för bad-, disk- och tvättvatten (bdt) samt vattentoalett till slamavskiljning, fosforfällning och efterföljande
rening i markbädd.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för ändring av enskild avloppsanläggning på fastigheten Byrsta 1:7 [1] (Byrsta 1)
Objekt: BYRSTA 1, BYRSTA 1, BYRSTA 1:7

2012-000729

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

2013-07-25 (Händelsedatum)
25 Elna Topac

2013-07-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169355
DBM § 233

-Sida 10 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut med två punkter:
- tillstånd för att hålla arterna boa och snok,
- avslag för att hålla huggorm.
Se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000455

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för djurhållning (ormar) i detaljplanerat område - Vedstigen 31
Objekt: VEDSTIGEN 31, VEDSTIGEN 31, ROSENKVARTSEN 2
Ärenderubrik:

2013-07-23 (Händelsedatum)
16 Ulrika
Elveskog

2013-07-23 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169301
DBM § 231

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för slutbehandling av slam från egen anläggning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000705

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Byrsta 10:1 (Byrsta 3)
Objekt: BYRSTA 3, BYRSTA 3, BYRSTA 10:1
Ärenderubrik:

2013-07-22 (Händelsedatum)
14 Ulrika
Elveskog

2013-07-23 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169286
DBM § 232

--

Sida 11 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om försiktighetsmått vid borrning av energibrunn för bergvärme.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000530

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Klätterrosen 12 (Lönnvägen 1)
Objekt: LÖNNVÄGEN 1, LÖNNVÄGEN 1, KLÄTTERROSEN 12
Ärenderubrik:

2013-07-19 (Händelsedatum)
4
Alexsandra
Hellstén

2013-07-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169259
DBM § 230

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande om försiktighetsmått. Beslutet ställt till Skanska Asfalt & Betong AB. Lagrat under dokumentfliken.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000595

Handläggare: ALHELL

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN av miljöfarlig verksamhet för krossverksamhet, mellanlagring samt bearbetning av berg- och scha
Objekt: SKANSKA ASFALT OCH BETONG AB (Eriksberg), ERIKSBERG 2:1, ERIKSBERG 2:1
Ärenderubrik:

2013-07-18 (Händelsedatum)
19 Ulrika
Elveskog

2013-07-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169206
DBM § 228

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift. Förändring i verksamheten har ändrat avgiftskoderna.
Skickat med post till Alfa Laval Tumba AB.
Intressent(er) på händelsen:
Sida 12 av 39

Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till händelsen:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: ALFA LAVAL TUMBA AB, HANS STAHLES VÄG 7, TUMBA 7:150

Ärende till händelsen:
Objekt till ärendet:

2013-07-18 (Händelsedatum)
2
Ulrika
Elveskog

2013-07-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169233
DBM § 229

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för urinseparerande förmultningtoalett.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000627

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tilllstånd för urinseparerande förmultningstoalett på fastigheten Vildrosen 8 (Murgrönsvägen
Objekt: MURGRÖNSVÄGEN 3, MURGRÖNSVÄGEN 3, VILDROSEN 8
Ärenderubrik:

2013-07-16 (Händelsedatum)
9
Alexsandra
Hellstén

2013-07-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

169167
DBM § 227

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut om tillstånd till diverse åtgärder inom Tullinge Vattenskyddsområde, ställt till Veideke Bostad AB (på begäran av Alf Törndal vid senaste mötet). Se
under dokumentfliken.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområde - Fastigheten Eskadern 3 och andra
Objekt: ESKADERN 3, ESKADERN 3, ESKADERN 3

2013-000323

Handläggare: ALHELL

Ärenderubrik:

Sida 13 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2013-07-15 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-17 (Uppdateringsdatum 169138
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 226

Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000637

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: LESLIE LATORRE HEERKLOTZ(fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1
Ärenderubrik:

2013-07-11 (Händelsedatum)
3
Alistion
Ningenza

2013-07-11 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

169084
DBM § 225

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig avgift för livsmedelskontrolll
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000604

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Fazer Food Services AB\Stockholm vending
Objekt: FAZER FOOD SERVICES AB\STOCKHOLM VENDING, SJÖBODAVÄGEN 3, SJÖBODA 3
Ärenderubrik:

2013-07-10 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-10 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

169041
DBM § 223

Ut

Sida 14 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000604

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Fazer Food Services AB\Stockholm vending
Objekt: FAZER FOOD SERVICES AB\STOCKHOLM VENDING, SJÖBODAVÄGEN 3, SJÖBODA 3
Ärenderubrik:

2013-07-10 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-10 (Uppdateringsdatum 169058
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 224

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidsbegränsad registrering på Fittja äng
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000621

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) vid Fittja bollplan - Ste
Objekt: STENBORG BYGGNAD ALLSERVICE (fotbollsplan, Fittja), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1
Ärenderubrik:

2013-07-09 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-09 (Uppdateringsdatum 169013
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 222

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidbegränsad registrering på Fittja äng
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 15 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: CAFETERI LOS PELOTUOS (Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1

2013-000619

Handläggare: ALININ

Ärenderubrik:

2013-07-08 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-08 (Uppdateringsdatum 168962
Beslut/Delegation registrering tidbegränsad

DBM § 219

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tid begränsad registrering på Fittja äng
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000607

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: CLAUDIO MORENO OYARZUN (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1

2013-07-08 (Händelsedatum)
2
Peter
Svoboda

2013-07-08 (Uppdateringsdatum 168973
Beslut/Delegation tidsbegränsad registrering

DBM § 220

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000606

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: DELIA VALENZUELA (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1
Ärenderubrik:

Sida 16 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2013-07-08 (Händelsedatum)
2
Peter
Svoboda

2013-07-08 (Uppdateringsdatum 168978
Beslut/Delegation tidsbegränsad registrering

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 221

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000605

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: ROSIO MABEL UZEDA ALCOCER (Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1
Ärenderubrik:

2013-07-05 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-05 (Uppdateringsdatum 168928
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 208

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidsbegränsad registrering på Fittja äng 13-27 juli 2013
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000594

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: LUCIA NAVARRO (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1

2013-07-05 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-05 (Uppdateringsdatum 168940
Beslut/Delegation registrering tidbegränsad

DBM § 210

Ut

Sida 17 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidbegränsad registrering på Fittja äng 13-27 juli 2013
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000602

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: ERIK CARRASCO FARIAS (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1
Ärenderubrik:

2013-07-05 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-05 (Uppdateringsdatum 168952
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 213

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidbegränsad registrering på Fittja äng 13-27 jili 2013
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000596

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: MARIA RAMIREZ (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1
Ärenderubrik:

2013-07-05 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-05 (Uppdateringsdatum 168954
Beslut/Delegation registrering tidbegränsad

DBM § 214

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidbegränsad registrering på Fittja äng 13-27 juli 2013
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 18 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: JOSELIN OPAZO VASQUEZ (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1

2013-000597

Handläggare: ALININ

Ärenderubrik:

2013-07-05 (Händelsedatum)
2
Anna-Lena
Storfeldt

2013-07-05 (Uppdateringsdatum 168948
Beslut/Delegation registrering tidsbegränsad

DBM § 218

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tidsbegränsad registrering på Fittja Äng (fotbollsturnering) 13-27 juli 2013.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000598

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning (under juli 2013) i samband med fotbollst
Objekt: GLORIA BASCUR (fotbollsplan, Fittja äng), FITTJA ÄNG, FITTJA 17:1

2013-07-03 (Händelsedatum)
7
Erik
Bergström

2013-07-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168863
DBM § 216

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 216 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000579

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Eriksberg 2:57 (Aspbergsvägen 3
Objekt: ASPBERGSVÄGEN 3, ASPBERGSVÄGEN 3, ERIKSBERG 2:57
Ärenderubrik:

Sida 19 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-07-03 (Händelsedatum)
3
Erik
Bergström

2013-07-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168893

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 217

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 217 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000593

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Malmsjö 1:6 (Malmsjö 10)
Objekt: MALMSJÖ 10, MALMSJÖ 10, MALMSJÖ 1:6
Ärenderubrik:

2013-07-02 (Händelsedatum)
2
Ann-Charlotte
Englund

2013-07-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/delegation registrering

168829
DBM § 209

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet (vagn). .Se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000568

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Kamontip Restaurang\Tipps Thai Take Away (CLX 4
Objekt: KAMONTIP RESTAURANG\TIPPS THAI TAKE AWAY (CLX 465), NYÄNGSVÄGEN 3 C, SLÄTTEN 1

2013-07-02 (Händelsedatum)
3
Ann-Charlotte
Englund

2013-07-04 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168830
DBM § 211

--

Sida 20 av 39

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:

2013-000568

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Kamontip Restaurang\Tipps Thai Take Away (CLX 4
Objekt: KAMONTIP RESTAURANG\TIPPS THAI TAKE AWAY (CLX 465), NYÄNGSVÄGEN 3 C, SLÄTTEN 1
Ärenderubrik:

2013-07-02 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-07-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168831
DBM § 212

Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000584

Handläggare: ALININ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Chez Nous Restaurant HB\Chez Nous Restaurang och
Objekt: CHEZ NOUS RESTAURANT HB\CHEZ NOUS RESTAURANG OCH C, FITTJAVÄGEN 19, FITTJA 17:3
Ärenderubrik:

2013-07-02 (Händelsedatum)
3
Alistion
Ningenza

2013-07-04 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168859
DBM § 215

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 21 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Chez Nous Restaurant HB\Chez Nous Restaurang och
Objekt: CHEZ NOUS RESTAURANT HB\CHEZ NOUS RESTAURANG OCH C, FITTJAVÄGEN 19, FITTJA 17:3

2013-000584

Handläggare: ALININ

Ärenderubrik:

2013-07-01 (Händelsedatum)
2
Erik
Bergström

2013-07-01 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168814
DBM § 207

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 207 gällande ansökan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000585

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANSÖKAN om tillstånd för borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Rådjuret 9 (Olvonväg
Objekt: OLVONVÄGEN 13, OLVONVÄGEN 13, RÅDJURET 9

2013-06-27 (Händelsedatum)
6
Alexsandra
Hellstén

2013-07-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168756
DBM § 206

--

Anteckning på händelsen:

Tillstånd till cisternförvaring inom Tullinge vattenskyddsområde.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000532

Handläggare: ALHELL

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområde på fastigheten Skyttbrink 42 (Skyttbrinksväge
Objekt: SKYTTBRINKSVÄGEN 25, SKYTTBRINKSVÄGEN 25, SKYTTBRINK 42
Ärenderubrik:

Sida 22 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-06-26 (Händelsedatum)
3
Anna-Lena
Storfeldt

2013-06-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168743

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 203

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000557

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Fraktkompaniet i Mölndal AB\Fraktkompaniet Stockh
Objekt: FRAKTKOMPANIET I MÖLNDAL AB\FRAKTKOMPANIET STOCKHO, KUMLA GÅRDSVÄG 10, SEGERSBY 1
Ärenderubrik:

2013-06-26 (Händelsedatum)
4
Anna-Lena
Storfeldt

2013-06-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168744
DBM § 204

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000557

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Fraktkompaniet i Mölndal AB\Fraktkompaniet Stockh
Objekt: FRAKTKOMPANIET I MÖLNDAL AB\FRAKTKOMPANIET STOCKHO, KUMLA GÅRDSVÄG 10, SEGERSBY 1

2013-06-26 (Händelsedatum)
10 Erik
Bergström

2013-06-26 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168747
DBM § 205

Ut

Sida 23 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 205 gällande ansökan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000442

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Dynamiten 19 (Lavret
Objekt: LAVRETSVÄGEN 43-45, LAVRETSVÄGEN 43-45, DYNAMITEN 19
Ärenderubrik:

2013-06-24 (Händelsedatum)
5
Erik
Bergström

2013-06-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168700
DBM § 200

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 200 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000534

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Tullinge 19:128 (Genvägen 9)
Objekt: GENVÄGEN 9, GENVÄGEN 9, TULLINGE 19:128
Ärenderubrik:

2013-06-24 (Händelsedatum)
7
Erik
Bergström

2013-06-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168702
DBM § 201

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 201 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 24 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Källgården 3 (Norra Parkhemsvä
Objekt: NORRA PARKHEMSVÄGEN 75, NORRA PARKHEMSVÄGEN 75, KÄLLGÅRDEN 3

2013-000525

Handläggare: DAGEBN

Ärenderubrik:

2013-06-24 (Händelsedatum)
4
Erik
Bergström

2013-06-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168706
DBM § 202

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 202 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000537

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Eriksberg 2:62 (Aspbergsvägen 2
Objekt: ASPBERGSVÄGEN 2, ASPBERGSVÄGEN 2, ERIKSBERG 2:62

2013-06-20 (Händelsedatum)
9
Sofia Sjöstedt

2013-06-20 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168672
DBM § 199

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 199 gällande miljösanktionsavgift pga försenad köldmedierapport.
Se dokument
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

MILJÖSANKTIONSAVGIFT för utebliven köldmedierapport - Tullinge gymnasium (f d Blickaberg)
Objekt: TULLINGE GYMNASIUM (f d BLICKABERG), ALFRED NOBELS ALLÉ 206, BIOLOGEN 1

2013-000398

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

Sida 25 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-06-19 (Händelsedatum)
2
Samy Said

2013-07-10 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168650

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 198

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tillsynsavgift avseende kampanj idrottsanläggningar 2013. Se dokument
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

2013-000558

Handläggare: DAGSSX

BESLUT om tillsynsavgift - kampanj idrottsanläggningar 2013
Objekt: TRÄDGÅRDSSTADSSKOLANS SPORTHALL, KATRINEBERGSVÄGEN 71, IRIS 2
Objekt: MAXIHALLEN, BRUNNAVÄGEN 10, HALLUNDA 4:34
Objekt: STORVRETSSKOLANS SPORTHALL, ODLINGSVÄGEN 36, MARMORN 1
Objekt: RIKSTENSHALLEN, FLYGARVÄGEN 3, ASPIRANTEN 1
Objekt: KÄRSBYSKOLANS SPORTHALL, TOMTBERGAVÄGEN 370 A, KÄRSBYSKOLAN 1
Objekt: ISHUSET TUMBA och ROPLANHALLEN, MUNKHÄTTEVÄGEN 41, KUNSKAPEN 1
Objekt: IDROTTSHUSET, MUNKHÄTTEVÄGEN 43, KUNSKAPEN 1
Objekt: FITTJASKOLANS SPORTHALL, STÖKHAGSVÄGEN 3, FITTJASKOLAN 1
Objekt: EKLIDSSKOLANS SPORTHALL, ÖSTANVÄGEN 11, TULLINGE 19:263
Objekt: BRUNNA IP, HALLUNDA 4:34 (vid Brunnavägen), HALLUNDA 4:34
Objekt: BROÄNGSSKOLANS SPORTHALL, KÄRRVÄGEN 20, BROÄNGSSKOLAN 2
Objekt: BRANTBRINKS IP, FLOTTILJVÄGEN 60, TULLINGE 21:316
Objekt: BOTKYRKAHALLEN, BRUNNAVÄGEN 8, HALLUNDA 4:34
Objekt: ALBYSKOLANS SPORTHALL, ALBY ÄNG 1, ALBY ÄNG 1
Ärenderubrik:

Objekt till ärendet:

2013-06-18 (Händelsedatum)
6
Alexsandra
Hellstén

2013-07-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168595
DBM § 195

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om upphävande av delegationsbeslut § 138.

Sida 26 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000323

Handläggare: ALHELL

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområde - Fastigheten Eskadern 3 och andra
Objekt: ESKADERN 3, ESKADERN 3, ESKADERN 3
Ärenderubrik:

2013-06-18 (Händelsedatum)
2
Ann-Charlotte
Englund

2013-06-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168605
DBM § 196

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000556

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning: U-Chain AB\Restaurang Tullen
Objekt: U-CHAIN AB\RESTAURANG TULLEN, RÖMOSSEVÄGEN 25, BANSLÄTT 1

2013-06-18 (Händelsedatum)
3
Ann-Charlotte
Englund

2013-06-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168607
DBM § 197

--

Anteckning på händelsen:

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

Diarienr:

2013-000556

Handläggare: DAGEAQ

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning: U-Chain AB\Restaurang Tullen
Sida 27 av 39

Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till ärendet:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: U-CHAIN AB\RESTAURANG TULLEN, RÖMOSSEVÄGEN 25, BANSLÄTT 1

2013-06-17 (Händelsedatum)
59 Anna-Lena
Storfeldt

2013-06-17 (Uppdateringsdatum 168564
Beslut/Delegation upphävande av förbud och föreläggande

DBM § 193

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om upphävande om tidigare förbud och föreläggande om att ordna annat tjänligt dricksvatten till Lindhov.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2011-000649

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av dricksvattenanläggning - Lindhovs gård 1
Objekt: LINDHOVS SÄRSKILDA BOENDE, LINDHOVS GÅRD 1, LINDHOV 15:13
Objekt: LINDHOVS SÄRSKILDA BOENDE [dricksvatten], LINDHOVS GÅRD 1, LINDHOV 15:13
Ärenderubrik:

2013-06-17 (Händelsedatum)
6
Erik
Bergström

2013-06-17 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168573
DBM § 194

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 194 gällande ansökan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000505

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Tumba 7:229 (Hamri
Objekt: HAMRINGEVÄGEN 38 A, HAMRINGEVÄGEN 38 A, TUMBA 7:229
Ärenderubrik:

2013-06-14 (Händelsedatum)
10 Elna Topac

2013-06-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168518
DBM § 187

-Sida 28 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut om tillstånd för avloppsanläggning på Byrsta 9:2 med adress Kärrhagen 2, avloppsvatten från vattentoalett samt bad-, disk- och tvätt ska avledas till
slamavskiljare, tät markbädd med efterföljande fosforfilter.
Se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för ändring av enskild avloppsanläggning på fastigheten Byrsta 9:2 (Kärrhagen 2)
Objekt: KÄRRHAGEN 2, KÄRRHAGEN 2, BYRSTA 9:2

2012-000896

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

2013-06-14 (Händelsedatum)
2
Anna-Lena
Storfeldt

2013-06-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168521
DBM § 188

--

DBM § 189

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000543

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - RD Vin HB
Objekt: RD VIN HB, FÅGELVIKSVÄGEN 9 A, BOTVIDSGYMNASIET 3
Ärenderubrik:

2013-06-14 (Händelsedatum)
3
Anna-Lena
Storfeldt

2013-06-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168522

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning.
Sida 29 av 39

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:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - RD Vin HB
Objekt: RD VIN HB, FÅGELVIKSVÄGEN 9 A, BOTVIDSGYMNASIET 3

2013-000543

Handläggare: DAGDLT

Ärenderubrik:

2013-06-14 (Händelsedatum)
7
Ulrika
Elveskog

2013-06-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168533
DBM § 190

--

Anteckning på händelsen:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godtar att Syvab använder natriumhypoklorit för att rengöra skivdiskfilter två-fem gånger per år.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000048

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN avseende användande av natriumhypoklorit för rengöring av skivdiskfilter: Sydvästra stockholmsr
Objekt: SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAB, HIMMERFJÄRDSVERKET, HÖRNINGSHOLM 2:45
Ärenderubrik:

2013-06-14 (Händelsedatum)

11

Ulrika
Elveskog

2013-07-18 (Uppdateringsdatum

Beslut/Delegation

168547

20140401

slutbesiktning byrsta 2

DBM § 191

Ulrika
Elveskog
--

Anteckning på händelsen:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge tillstånd för bad-, disk- och tvättvatten (bdt) samt vattentoalett till slamavskiljning, fosforfällning och efterföljande
rening i markbädd.
Intressent(er) på händelsen:

Sida 30 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Byrsta 1:9 (Byrsta 2)
Objekt: BYRSTA 2, BYRSTA 2, BYRSTA 1:9

2013-06-14 (Händelsedatum)

10

2012-000716

2013-07-23 (Uppdateringsdatum

Handläggare: DAGUAE

168551

20140501

Beslut/Delegation

Ulrika
Elveskog

slutbesiktning byrsta 3

Ulrika
Elveskog

DBM § 192

--

Anteckning på händelsen:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge tillstånd för bad-, disk- och tvättvatten (bdt) samt vattentoalett till reningsverk Bio Cleaner och utsläpp i
stenkista/dike.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Byrsta 10:1 (Byrsta 3)
Objekt: BYRSTA 3, BYRSTA 3, BYRSTA 10:1

2012-000705

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

2013-06-12 (Händelsedatum)
2
Alistion
Ningenza

2013-06-12 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168457
DBM § 183

--

Anteckning på händelsen:

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

Sida 31 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
2013-000546

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Vittoni group AB\Konyali Kolgrill
Objekt: VITTONI GROUP AB\KONYALI KOLGRILL, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6
Ärenderubrik:

2013-06-12 (Händelsedatum)
3
Alistion
Ningenza

2013-06-12 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168458
DBM § 184

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000546

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Vittoni group AB\Konyali Kolgrill
Objekt: VITTONI GROUP AB\KONYALI KOLGRILL, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6

2013-06-12 (Händelsedatum)
10 Ulrika
Elveskog

2013-07-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

167972
DBM § 185

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning, reningsverk August 30.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000057

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Stora Uringe 1:2 (Uringe 33 och 34)
Objekt: URINGE 33-34, URINGE 33-34, STORA URINGE 1:2
Ärenderubrik:

Sida 32 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2013-06-12 (Händelsedatum)
11 Peter
Svoboda

2013-06-12 (Uppdateringsdatum 168481
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 186

Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000073

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - Faroson Mat Center HB\ Restaurang Benevento
Objekt: TUMBA PIZZERIA HB\BENEVENTO PIZZERIA, SKÄCKLINGEVÄGEN 1, DELFINEN 1
Ärenderubrik:

2013-06-11 (Händelsedatum)

5

Elna Topac

2013-07-17 (Uppdateringsdatum

168363

20140115

Beslut/Delegation

älggräsvägen 11

DBM § 181

Ulrika
Elveskog
--

Anteckning på händelsen:

Delegationsbeslut upprättat, föreläggande om att åtgärda bristfällig avloppsanläggning på fastighet Tullinge 17:37, Älggräsvägen 11. Se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000385

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KLAGOMÅL på bräddning från slamavskiljare på Älggräsvägen 11
Objekt: ÄLGGRÄSVÄGEN 11, ÄLGGRÄSVÄGEN 11, TULLINGE 17:37
Ärenderubrik:

2013-06-11 (Händelsedatum)
2
Samy Said

2013-07-05 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168400
DBM § 182

Ut

Sida 33 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig tillsynsavgift för Tumba gymnasium (Skyttbrinksdelen). Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2013-000550

Handläggare: DAGSSX

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

BESLUT om årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken - Tumba gymnasium, Skyttbrinksdelen
Objekt: TUMBA GYMNASIUM - SKYTTBRINKSDELEN, SKYTTBRINKSVÄGEN 4, SKYTTBRINK 26
Ärenderubrik:

2013-06-05 (Händelsedatum)
6
Peter
Svoboda

2013-06-05 (Uppdateringsdatum 168306
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 180

Ut

DBM§ 179

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000395

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KLAGOMÅL avseende livsmedelshantering - Malak´s Grill
Objekt: MALAK´S GRILL, BRUNNAVÄGEN 6, HALLUNDA 4:34
Ärenderubrik:

2013-06-04 (Händelsedatum)
16 Ann-Sofie
Gimdalen

2013-06-04 (Uppdateringsdatum 168243
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 34 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - Jungfru Maria Production AB för Kunskapsskolan i Botkyrka
Objekt: KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE\KUNSKAPSSKOLAN, HANS STAHLES VÄG 15, TUMBA 7:150

2013-000339

Handläggare: DAGGIM

Ärenderubrik:

2013-06-03 (Händelsedatum)
2
Sofia Sjöstedt

2013-06-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168195
DBM § 175

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 175 (se dokument) gällande svar på ansökan om en förbränningstoalett, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för förbränningstoalett på fastigheten Näs 1:232 (Notbacken 3)
Objekt: NOTBACKEN 3, NOTBACKEN 3, NÄS 1:232

2013-000521

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

2013-06-03 (Händelsedatum)
10 Peter
Svoboda

2013-06-03 (Uppdateringsdatum 168207
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 176

Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000011

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2013 - Kaplans gatukök\Fittja gatukök
Objekt: KAPLANS GATUKÖK\FITTJA GATUKÖK, FITTJAVÄGEN 3, FORBONDEN 4
Ärenderubrik:

Sida 35 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-06-03 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-06-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168190

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM§ 177

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000526

Handläggare: DAGGIM

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Rikstens skola
Objekt: RIKSTENS SKOLA, FLYGARVÄGEN 5, ASPIRANTEN 1
Ärenderubrik:

2013-06-03 (Händelsedatum)
3
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-06-03 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168192
DBM§ 178

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000526

Handläggare: DAGGIM

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Rikstens skola
Objekt: RIKSTENS SKOLA, FLYGARVÄGEN 5, ASPIRANTEN 1

2013-05-31 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-05-31 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168156
DBM§ 173

--

Sida 36 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

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

2013-000519

Handläggare: DAGGIM

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Biltema Sweden AB (Botkyrka 109)
Objekt: BILTEMA SWEDEN AB (Botkyrka 109), KUMLA GÅRDSVÄG 32, SVARTLÖTEN 1
Ärenderubrik:

2013-05-31 (Händelsedatum)
3
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-05-31 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168158
DBM§ 174

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000519

Handläggare: DAGGIM

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Biltema Sweden AB (Botkyrka 109)
Objekt: BILTEMA SWEDEN AB (Botkyrka 109), KUMLA GÅRDSVÄG 32, SVARTLÖTEN 1
Ärenderubrik:

2013-05-29 (Händelsedatum)
2
Sofia Sjöstedt

2013-06-07 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168069
DBM § 168

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 168 gällande årlig tillsynsavgift (se dokument).
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

Sida 37 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
2013-000501

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGSDT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

BESLUT om årlig tillsynsavgift - Avonova Hälsa Stockholm AB\Avonova Hälsa Tumba
Objekt: AVONOVA HÄLSA STOCKHOLM AB\AVONOVA TUMBA, HANS STAHLES VÄG 7, TUMBA 7:150
Ärenderubrik:

2013-05-29 (Händelsedatum)
20 Samy Said

2013-07-02 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

168110
DBM § 172

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om grundvattenprovtagning, Lotus Sten & Trädgård AB. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2013 - Lotus Sten & Trädgård AB
Objekt: LOTUS STEN & TRÄDGÅRD AB, HÄSTMOSSEVÄGEN 15, VÅRSTA 1:469

2013-000017

Handläggare: DAGUAE

Ärenderubrik:

2013-05-29 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-05-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

168079
DBM§ 169

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000502

Handläggare: DAGGIM

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - ASB Godis & Tobak HB\My Way Norsborg
Objekt: ASB GODIS & TOBAK HB\MY WAY NORSBORG, HALLUNDAVÄGEN 35, HALLUNDA 4:34
Ärenderubrik:

Sida 38 av 39

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2013-05-29 (Händelsedatum)
3
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-05-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

168081

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM§ 170

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000502

Handläggare: DAGGIM

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - ASB Godis & Tobak HB\My Way Norsborg
Objekt: ASB GODIS & TOBAK HB\MY WAY NORSBORG, HALLUNDAVÄGEN 35, HALLUNDA 4:34
Ärenderubrik:

2013-05-29 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2013-05-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation avgift tobak

168091
DBM§ 171

--

Anteckning på händelsen:

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

2013-000503

Handläggare: DAGEAQ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om försäljning av tobaksvaror - My Way Norsborg (ASB Godis & Tobak HB)
Objekt: ASB GODIS & TOBAK HB\MY WAY NORSBORG, HALLUNDAVÄGEN 35, HALLUNDA 4:34

Sida 39 av 39
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Yttrande över förslag till detaljplan [54-52] för hotell med
mera på del av Hallunda 4:34
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning

De viktigaste miljöfrågorna i samband med exploateringen handlar om dagvatten, buller och luftkvalitet.
Planområdets mark- och grundvattenförhållanden medger inte att dagvatten
kan infiltreras lokalt. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra
Mälarens vattentäkter. Därför krävs en mängd andra åtgärder för att minska
och rena de ganska stora mängder dagvatten som kommer att uppkomma till
följd av föreslagna exploateringar. Dagvattenfrågan behöver därför bli en prioriterad fråga i den fortsatta planprocessen. En viktig utgångspunkt bör vara
den dagvattenutredning som togs fram inför plansamrådet.
Med tanke på de höga bullernivåerna i utomhusmiljön är viktigt att omsorg
läggs på ljudisoleringen av fasader och fönster så att riktvärden och en god
ljudmiljö inomhus klaras.
Planområdet är cirka 3 hektar stort och utgörs av en till största delen plan och
öppen yta. Den ligger omedelbart väster om avfarten till Hallunda för södergående trafik på E4/E20. Norr om planområdet ligger Brunna idrottsplats, i
öster finns S:t Botvids gymnasium och S:t Petrus och Paulus kyrka och i söder avgränsas planområdet av Hallundavägen. Idag används planområdet av
en bensinstation och bl. a. som upplagsplats för snömassor under vintern.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av ett hotell i den norra
delen av planområdet och en snabbmatsrestaurang i den södra delen. Den nya
detaljplanen medger även bensinstation och bilservice i den södra delen. Hotellets föreslås kunna byggas upp till 20 våningar högt (ca 75 m). I anslutning
till hotellet planeras en mindre byggnad som ska inrymma dess fest- och konferenslokal. För hotellets och restaurangens gäster kommer det att krävas att
ett stort antal parkeringsplatser anläggs i planområdet.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över förslag till detaljplan [54-52] för hotell med
mera på del av Hallunda 4:34.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under
förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning

Planområdet är cirka 3 hektar stort och utgörs av en till största delen plan
och öppen yta. Den ligger omedelbart väster om avfarten till Hallunda för
södergående trafik på E4/E20. Norr om planområdet ligger Brunna idrottsplats, i öster finns S:t Botvids gymnasium och S:t Petrus och Paulus kyrka
och i söder avgränsas planområdet av Hallundavägen. Idag används planområdet av en bensinstation och bl. a. som upplagsplats för snömassor under
vintern.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av ett hotell i den
norra delen av planområdet och en snabbmatsrestaurang i den södra delen.
Den nya detaljplanen medger även bensinstation och bilservice i den södra
delen. Hotellets föreslås kunna byggas upp till 20 våningar högt (ca 75 m). I
anslutning till hotellet planeras en mindre byggnad som ska inrymma dess
fest- och konferenslokal. För hotellets och restaurangens gäster kommer det
att krävas att ett stort antal parkeringsplatser anläggs i planområdet.
Miljöaspekter

De viktigaste miljöfrågorna i samband med exploateringen handlar om dagvatten, buller och luftkvalitet.
Hotellet och restaurangen kommer att kräva att ett stort antal parkeringsplatser anläggs. Dagvatten från planområdet leds idag via ledningar direkt ut i
Albysjön. Regnvatten som faller på trafikerade ytor blir förorenat av metaller, petroleumföreningar m.m. I och med den nya detaljplanen bör det inte
vara tillåtet att leda förorenat dagvatten till dagvattennätet utan föregående
rening. Planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens vattentäkter och omfattas av dess föreskrifter. Planområdets markför-
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hållanden med tjocka lerlager och en högt stående grundvattenyta gör det
mycket svårt att ta hand om dagvattnet genom infiltration. En dagvattenutredning har gjorts där dels metoder för att minska mängden dagvatten föreslås (gröna tak, gräsklädda svackytor m.m) och för att rena dagvatten (avsättningsmagasin).
Planområdet ligger i ett område som är bullerstört, framför allt av trafiken
på E4/E20. Både de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna är höga i utomhusmiljön. För hotell och restauranger finns det inga bullerriktvärden för utomhusmiljön utan endast för inomhusmiljön. Det är viktigt att fasader och
fönster på de nya byggnaderna utformas så att inomhusriktvärdena kan klaras.
Enligt en utredning som gjorts inför utställningen av detaljplanen bedöms
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet klaras med god marginal inom planområdet. I förhållande till dagens trafiksituation bedöms fordonstrafiken och
därmed utsläppen till luft öka marginellt till följd av exploateringen.
Miljöenhetens synpunkter

Planområdets mark- och grundvattenförhållanden medger inte att dagvatten
kan infiltreras lokalt. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för
Östra Mälarens vattentäkter. Därför krävs en mängd andra åtgärder för att
minska och rena de ganska stora mängder dagvatten som kommer att uppkomma till följd av föreslagna exploateringar. Dagvattenfrågan behöver därför bli en prioriterad fråga i den fortsatta planprocessen. En viktig utgångspunkt bör vara den dagvattenutredning som togs fram inför plansamrådet.
Med en tydlig skyltning av gångvägar från hotellet mot Hallunda Tbanestation visar man hotellets gäster på möjligheten att åka kollektivt till
centrala Stockholm.
Med tanke på de höga bullernivåerna i utomhusmiljön är viktigt att omsorg
läggs på ljudisoleringen av fasader och fönster så att riktvärden och en god
ljudmiljö inomhus klaras.
_________
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