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1
Information gällande detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble
och Eldtomta
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Planarkitekt Jenny Borheim informerar miljö- och hälsoskyddsnämnden om
detaljplaneprogram för utveckling av Kagghamra, Sibble och Eldtomta eftersom kommunalt vatten- och avlopp ska byggas ut i områdena.
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2
Gällande klagomål på störande rök från vedeldning, Nibblebacken 36 i Tullinge
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om ett förbud för Patrik Åberg, att
använda fastbränslepannan för uppvärmning på fastigheten Lungörten 8,
Nibblebacken 36 i Tullinge, under perioden 1 april – 30 september.
Förbudet gäller löpande från år till år, och överträdelse ska förenas med ett
löpande vite om 5000 Skr för varje enskilt tillfälle som beslutet överträds.
Beslutet gäller för den nuvarande konstruktionen av fastbränslepannan CTC
VEMAX. Om pannan konverteras/byts ut till pelletspanna eller liknande,
kan beslutet komma att omprövas.
Sammanfattning

En granne, boende på Katrinebergsvägen 128, startade ett ärende på miljöenheten den 10 februari 2011 då denne ringde och klagade på röken som bildas
då Patrik Åberg på Nibblebacken 36 eldar i sin fastbränslepanna för uppvärmning av fastigheten.
Saken utreddes av miljöenheten som bl.a. besökte Nibblebacken 36 vid eldning, samt krävde att pannan skulle besiktigas av sotare och att denna skulle
genomföra en rökgasanalys. Botkyrka-Salems sotningsdistrikt genomförde
detta och de hade inget att erinra på pannas konstruktion eller rökgaser. Miljöenheten skrev även brev till flera närboende grannar (8 st) för att inhämta
deras åsikter om eventuella störningar från eldning på utpekad fastighet, det
visade sig att tre grannar hade upplevt störning, men framförallt två grannar
upplevde sig särskilt störda, det var boende på Katrinebergsvägen 128 samt
Nibblebacken 34
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Gällande klagomål på störande rök från vedeldning,
Nibblebacken 36 i Tullinge
Förslag till beslut

Miljöenheten föreslår att nämnden beslutar om ett förbud för Patrik Åberg,
att använda fastbränslepannan för uppvärmning på fastigheten Lungörten 8,
Nibblebacken 36 i Tullinge, under perioden 1 april – 30 september.
Förbudet bör gälla löpande från år till år, och överträdelse bör förenas med
ett löpande vite om 5000 Skr för varje enskilt tillfälle som beslutet överträds.
Beslutet bör gälla för den nuvarande konstruktionen av fastbränslepannan
CTC VEMAX. Om pannan konverteras/byts ut till pelletspanna eller liknande, kan beslutet komma att omprövas,
Sammanfattning

En granne, boende på Katrinebergsvägen 128, startade ett ärende på miljöenheten den 10 februari 2011 då denne ringde och klagade på röken som
bildas då Patrik Åberg på Nibblebacken 36, eldar i sin fastbränslepanna för
uppvärmning av fastigheten.
Saken utreddes av miljöenheten som bl.a. besökte Nibblebacken 36 vid eldning, samt krävde att pannan skulle besiktigas av sotare och att denna skulle
genomföra en rökgasanalys. Botkyrka-Salems sotningsdistrikt genomförde
detta och de hade inget att erinra på pannas konstruktion eller rökgaser. Miljöenheten skrev även brev till flera närboende grannar (8 st) för att inhämta
deras åsikter om eventuella störningar från eldning på utpekad fastighet, det
visade sig att tre grannar hade upplevt störning, men framförallt två grannar
upplevde sig särskilt störda, det var boende på Katrinebergsvägen 128 samt
Nibblebacken 34
Ett delegationsbeslut ställt till Patrik Åberg, med förbud att elda med ved
och briketter i pannan på Nibblebacken 36 upprättades den 14 september
2011 av miljöenheten. Beslutet överklagades av Patrik Åberg på Nibblebacken 36. Den 29 november beslutade miljöenheten att upphäva beslutet
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om förbud om eldning, genom ytterligare ett delegationsbeslut. Orsaken till
detta var att miljöenheten misstänkte att beslutet om förbud inte skulle
kommer att hålla vid en överprövning, detta med anledning av att ärendet
inte var tillräckligt utrett.
Miljöenheten inledde därefter en period med frekventa besök på platsen,
både dag- och kvällstid samt helger, för att inhämta observationer om rökgaserna kunde anses vara en olägenhet för omgivande fastigheter. Totalt 45
inspektioner genomfördes, vid 5-6 tillfällen upplevde miljöenheten att det
luktade och/eller rök kraftigt p.g.a. dålig förbränning från Nibblebacken 36.
Ingen av inspektörerna kände röklukt vid besök inomhus på Katrinebergsvägen 128, eller Nibblebacken 34.
Med anledning av inspektionerna kom miljöenhetens medarbetare fram till
att fastbränsleeldningen på Nibblebacken 36 inte kan orsaka olägenhet under vinterhalvåret, då man förväntas vistas merparten av sin tid inomhus och
ingen av inspektörerna känt röklukt inomhus. Under sommarhalvåret kan
dock eldningen hindra en normal utevistelse, företrädelsevis för boende på
Nibblebacken 34, med anledningen av topografin i området och att deras
uteplats ligger högt belägen, i förhållande till Nibblebacken 36.
Patrik Åberg har på uppmaning av miljöenheten inkallat ytterligare expertis,
VVS Resurs i Stockholm AB, för att se över pannan och eldningsförfarandet. De kom vid genomgången (den 29 mars 2012) fram till att handhavandefel kan ha skett vid eldning i pannan under vintersäsongen, detta då en
asklucka har öppnats av fastighetsägaren för att simulera draglucka, detta
har medfört att rökgastemperaturen har sjunkit och så även verkningsgraden,
vilket kan ha föranlett pyreldning.
Miljöenhetens bedömning

Med olägenhet för människors hälsa avses sådan störning som sker med en
sådan omfattning och sådan varaktighet att den kan påverka människors
hälsa menligt. Med utgångspunkt från detta har miljöenheten gjort bedömningen att eldning med pannan på Nibblebacken 36 skulle kunna anses utgöra en olägenhet för närliggande grannar under sommarhalvåret, då man
förväntas kunna vistas obehindrat utomhus på sin tomt och ha fönster och
dörrar öppna. Detta beror dels av områdets topografi, där Nibblebacken 36,
är lågt beläget i förhållande till framför allt Nibblebacken 34, dels på den
förhärskande vindriktningen i området, (sydvästlig vind) som medför att röken sprids från skorstenen mot de klagande grannarna.
Således skulle även ett korrekt eldningsförfarande som ger en normal förbränning i pannan kunna utgöra en olägenhet, eftersom det vid uppstart av
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fastbränslepannor alltid förekommer en viss grad av rökutveckling, innan
pannan når upp i hög verkningsgrad och temperatur.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Miljöenheten

Ingrid Molander
Tf miljöchef

Alexsandra Hellstén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Yttrande över remiss gällande vattenverksamhet i och utanför
Slussenområdet, mål nr 1425-12
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar yttrandet till Nacka tingsrätt, markoch miljödomstolen, som svar på remiss Ansökan från Stockholms kommun om
tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet vid Slussen i Stockholms kommun och län samt till ökning av avtappningskapaciteten med nya vattenhushållningsbestämmelser från Mälaren m.m.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ser mycket positivt på ansökan om en ny reglering av Mälaren. Den nya regleringen ger möjlighet till en ökad avtappningskapacitet vilket
innebär minskade risker för översvämningar i Mälaren och ökad säkerhet för
dricksvattenförsörjningen.
Genom ombyggnad av Slussen kommer avtappningskapacitet att öka väsentligt,
från i dag ca 800 m3/s till ca 2000 m3/s. Med denna ökning bedöms riskerna för
översvämningar i stort ha eliminerade fram till i slutet av detta sekel.
Utifrån projektets storlek bedöms miljöpåverkan liten. Den nya regleringen är generellt positiv ur natur- och vattenmiljöperspektiv.
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Yttrande över remiss gällande vattenverksamhet i och utanför
Slussenområdet, mål nr 1425-12
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar yttrandet till Nacka tingsrätt, markoch miljödomstolen, som svar på remiss Ansökan från Stockholms kommun om
tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet vid Slussen i Stockholms kommun och län samt till ökning av avtappningskapaciteten med nya vattenhushållningsbestämmelser från Mälaren m.m.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ser mycket positivt på ansökan om en ny reglering av Mälaren. Den nya regleringen ger möjlighet till en ökad avtappningskapacitet vilket
innebär minskade risker för översvämningar i Mälaren och ökad säkerhet för
dricksvattenförsörjningen.
Genom ombyggnad av Slussen kommer avtappningskapacitet att öka väsentligt,
från i dag ca 800 m3/s till ca 2000 m3/s. Med denna ökning bedöms riskerna för
översvämningar i stort ha eliminerade fram till i slutet av detta sekel.
Utifrån projektets storlek bedöms miljöpåverkan liten. Den nya regleringen är generellt positiv ur natur- och vattenmiljöperspektiv.
Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått följande ärende på remiss från Nacka
Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Ärendet gäller en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken från Stockholms kommun till vattenverksamhet vid Slussenområdet och utanför Slussenområdet samt nya vattenhushållningsbestämmelser för
Mälaren och tillstånd till påverkan på Natura 2000-områden. Ansökan gäller i huvudsak följande:
Vattenverksamhet i Slussenområdet
Dels tillstånd till utrivning och ändring av befintlig slussanläggning och befintliga
kajer samt uppförande av en ny slussanläggning, nya kajer, andra vattenanlägg-
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ningar och skadeförebyggande åtgärder samt under byggtiden uppförande och bibehållande av provisoriska anläggningar och anordningar allt inom mark- och
vattenområden i Stockholms kommun. För information om berörda fastigheter se
bilaga 1.
Dels till bortledande av inläckande grundvatten under byggtiden från berg- och
jordförlagda utrymmen, kulvertar för kommunikation och tekniska försörjning
m.m. allt inom mark och vattenområden tillhörande fastigheterna, se bilaga 1.
Dels tillstånd till avsänkning av grundvattennivån under byggtiden till nivån -6 m
i RH2000 inom utökat influensområde.
Dels tillstånd till bortledande av inläckande grundvatten under driftstiden från anlagda utrymmen och anläggningar i Katarinaberget, bussterminal med arbetstunnel, anslutningar och kringutrymmen samt spillvattentunnel samt uppförande och
bibehållande av anläggningar för bortledandet, allt inom mark- och vattenområden tillhörande fastigheterna, se bilaga 1.
Dels under bygg- och driftstiden tillstånd till utförande av skadeförebyggande åtgärder genom infiltration.
Vattenverksamhet utanför Slussenområdet
Dels tillstånd till anläggande och bibehållande av utrustning som möjliggör
stängning av avtappningen via Maren i Södertälje inom mark- och vattenområden
tillhörande fastigheten, se bilaga 1.
Dels tillstånd till utförande av skadeförebyggande åtgärder i form av erosionsskydd vid anläggningar inom mark- och vattenområden tillhörande fastigheterna,
se bilaga 1.
Nya vattenhushållningsbestämmelser för Mälaren
Tillstånd till avtappning av Mälaren mellan vattenståndet +1,39 RH2000 och
+0,69RH2000 som målnivåer för Mälarens vattenstånd.
Natura 2000
Tillstånd enligt 7 kap 28a§ miljöbalken att tillämpa vattenhushållningsbestämmelserna inom berörda Natura 2000-området.
Stockholms kommun har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen i särskild
dom enligt 22 kap 28§ miljöbalken avgör frågan om den sökta vattenverksamhetens tillåtlighet och meddelar tillstånd till anläggningsarbetena.
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Stockholms kommun har slutligen yrkat verkställighetsförordnanden.
En miljökonsekvensbeskrivning har också lämnats in.
Inledning

Mälaren är Sveriges tredje största sjö med ett avrinningsområde som upptar cirka
5 % av Sveriges yta. Sjön har många stora naturvärden, och är ett riksintresse enligt tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken just med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Mälaren utnyttjas dessutom som dricksvattentäkt av ca 2
miljoner människor i Mälardalen.
Mälarens naturliga utlopp finns i Stockholm och Södertälje. Vattenståndet i sjön
har reglerats sedan 1940-talet för att undvika såväl låga som höga vattenstånd.
Under senare år har höga vattenstånd inträffat vid flera tillfällen. I december 2000
uppmättes det högsta vattenståndet sedan sjön reglerades och vattnet var mycket
nära att strömma in i Gamla Stans tunnelbanestation vilket kunnat ge stora konsekvenser för bl a lokaltrafiken. Tack vare förtida tappningar och tappningar utöver
befintlig vattendom kunde katastrofen undvikas.
Utredningar har visat att dagens avtappningskapacitet inte är tillräcklig och SMHI
har gjort bedömningen att riskerna för allvarliga översvämningar är oacceptabelt
stora, cirka 10 % under de närmaste tio åren. Även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har i en nyligen presenterad rapport slagit fast att
risken för översvämningar i Mälaren idag är hög eftersom tillrinningen är högre
än avtappningskapaciteten. Myndigheten har även slagit fast att anläggningar som
bedriver samhällsviktiga verksamheter börjar slås ut redan vid några decimeters
höjning av Mälarens medelvattennivå. Genom ombyggnad av Slussen kommer
Mälarens avtappningskapacitet att öka väsentligt, från i dag ca 800 m3/s till ca
2000 m3/s. Med denna ökning bedöms riskerna för översvämningar i stort sett ha
eliminerats i tidsperspektivet 2015-2100.
Efter år 2100 konstaterar SMHI att läget återigen blir komplicerat på grund av
den globala havsnivåhöjningen. I takt med klimatförändringarna stiger medelvattenståndet i Saltsjön och antal dagar ökar då Saltsjön står över Mälaren vilket på
sikt kan äventyrar Mälaren som dricksvattentäkt.
Mälarens reglering

Mälarens vattenstånd har historiskt utan reglering varierat upp till två meter i vattenstånd. I det nya förslaget till reglering är målet att variationen i vattenstånd ska
vara ca 70 centimeter.
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Vattenståndet i Mälaren regleras i dag genom att luckor öppnas och stängs i Norrström (Riksbron och Stallkanalen), Söderström (Nils Ericsonslussen/ tappningskanalen och Karl Johanslussen) samt Hammarby sluss i Stockholm. I Södertälje
regleras vattenståndet i Södertälje sluss och i Maren (en kulvert i närheten av Södertälje sluss). Det finns också en kulvert i Vettersgatan i Södertälje som utgör en
förbindelse mellan Mälaren och havet, denna ingår inte i regleringen.
Den nya vattenhushållningen syftar till att hindra högvatten från att stiga över
+1,39 RH2000 och lågvattnet från att sjunka under nivån +0,69 RH2000 samt att:
• Minska riskerna för översvämningar runt Mälaren vilket har betydelse för
dricksvattenförsörjningen, bebyggelse, infrastruktur, sjöfart och jordbruk.
• Minska riskerna för låga vattennivåer i Mälaren vilket har betydelse för
dricksvattenförsörjningen och sjöfarten.
• Förhindra saltvatteninträngning vilket har stor betydelse för dricksvattenförsörjningen.
Nya Slussen med de nya avtappningsanordningarna i Söderström kommer att ha
en teknisk livslängd på ca 100 år och anpassas därför för de klimatförhållanden
som bedöms gälla under de närmaste 100 åren. Enligt SMHI:s klimatanalyser kan
det efter 2100 krävas kompletterande storskaliga lösningar för att skydda mot
översvämningar och saltvatteninträngning. De åtgärder som då får övervägas kan
inte lösas inom ramen för detta projekt.
Dricksvatten

Den nya regleringen bedöms få stora positiva konsekvenser för dricksvattenförsörjningen genom att bland annat risken för föroreningsspridning från översvämmade områden och omfattande bräddningar av avloppsvatten minskar. Konsekvenserna är även positiva för människors hälsa i och med att säkerheten ökar för
dricksvattenförsörjningen.
Natur- och kulturvärden

Mälaren och dess omgivningar har mycket höga naturvärden. I dag är Mälaren av
riksintresse för sina natur- och kulturvärden och har två Ramsarområden – särskilt
viktiga våtmarksområden. Utöver det finns ett åttital naturreservat och ungefär
lika många Natura 2000-områden. Av dessa berörs ett tjugotal av Mälarens reglering.
I utformningen av den nya regleringen tas särskild hänsyn till värdefulla strandnära naturmiljöer genom att eftersträva årstidsvariationer som gynnar strandnära
naturmiljöer. Bedömningen är att det återkommande vårhögvattnet och
inomårsvariation leder till en positiv förstärkning av vegetationszoneringen och
bättre förutsättningar för fågel, fladdermöss, insektsproduktion och groddjur.
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Konsekvenserna för fiskfauna bedöms som positiv i och med att förutsättningarna
förbättras för vårlekande fiskar genom det högre vattenståndet och ökade ytor för
lek under våren. Utformningen av regleringen eftersträvar, om möjligt, särskild
hänsyn till det allmänna fiskeintresset och kulturmiljön genom längre tidsperioder
med önskade flöden i Stockholmsström, vid Riksbron, särskilt under vår och höst.
Åtgärder och anläggningar i Slussenområdet

Hela området mellan Gamla Stan och Södermalm kommer att byggas om och de
anslutande kajerna kommer att få ändrat läge jämfört med idag. KarlJohanslussen kommer att rivas ut. En ny slusskanal med luckor kommer att anläggas strax söder om nuvarande Karl-Johanslussen. De äldre delarna av ”Nils Ericsonsslussen” kommer att anpassas för att möjliggöra fiskvandring mellan Mälaren och Saltsjön. På vardera sidan om den nya slusskanalen kommer stängningsbara avtappningsluckor att anläggas. Åtgärder kommer även att vidtas för att
sänka vattenhastigheterna i syfte att begränsa erosion på bottnar och anläggningar
samt påverkan på sjöfarten uppströms och nedströms Slussen. För att ta del av
alla åtgärder se själva ansökan.
Synpunkter

Ansökningshandlingarna om tillstånd till projekt Slussen är mycket omfattande. I
ärendet finns en rad undersökningar som på ett utförligt sätt beskriver konsekvenserna av de förslagna åtgärderna. Eftersom många av åtgärderna inte direkt berör
Botkyrka kommun kommenterar vi inte dessa närmare. Synpunkter lämnas i
första hand på de åtgärder som bedömts ha betydelse för Botkyrka.
Vi ser mycket positivt på ansökan om en ny reglering av Mälaren som ger möjlighet till en ökad avtappningskapacitet vilket kommer att minska riskerna för
översvämningar i Mälaren. För Botkyrkas del innebär det minskade risker för
översvämningar längs Albysjön, Tullingesjön och Tumbaånsdalgång under de
kommande 100 åren.
Utifrån projektets storlek bedöms miljöpåverkan liten. Den nya regleringen är generellt positiv ur natur- och vattenmiljöperspektiv. Orsaken är främst att den nya
regleringen strävar efter att återskapa den naturliga vattenståndsvariationen med
bland annat en tydligare och något tidigarelagd vårflod.
Mälarens betydelse för regionens dricksvattenförsörjning är mycket stort. I dag
får ca 2 miljoner människor sitt drickvatten härifrån och i takt med att regionen
växer ökar betydelsen och riskerna. Att öka säkerheten för dricksvattenförsörjningen och minska riskerna för föroreningsspridning ser vi som mycket positivt.

xxx

BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten

6 [6]
2012-05-31

Det är viktigt att regionen i tid börjar planera för hur bl a stigande havsnivåer
kommer att påverka Mälaren som dricksvattentäkt i framtiden. Enligt SMHI:s
klimatanalyser kan det efter år 2100 krävas kompletterande storskaliga lösningar
för att skydda mot översvämningar och saltvatteninträngning i Mälaren. Det finns
ingen alternativ vattenresurs av samma storleksordning i närområdet som kan ersätta Mälaren. Det finns viss reservkapacitet men bara för en kort period.
Det är viktigt att genomförandet av Slussenprojektet inte förskjuts ännu mer i tid.
Både SMHI och MSB har bedömt att dagens översvämningsrisker är oacceptabelt
stora och att Mälarens avtappningskapacitet måste öka. Det vore olyckligt om
oklarheter kring finansieringsfrågan bidrar till att försena byggstarten.

Ingrid Molander
Tf miljöchef

Gunilla Isgren
Miljöutredare

xxx

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2012-06-18

4
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Tf miljöchef Ingrid Molander/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell
information till nämnden.
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2012-06-18

5
Delegationslista
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att
nämnden tagit del av delegationslistan 2012-05-10—2012-05-30.

1 [1]

Delegationslista

2012-05-10 - 2012-05-30

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun
Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2012-05-15 (Händelsedatum)
11 Erik
Bergström

2012-05-14 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156552

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 156

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 156 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000171

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Östra Bröta 4:19 (Haga 30)
Objekt: HAGA 30, HAGA 30, ÖSTRA BRÖTA 4:19

2012-05-10 (Händelsedatum)
11 Roberto
Rizzo

2012-05-10 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation § 174

156460
DBM § 174

Ut

Anteckning på händelsen:

Detta beslut ersätter tidigare beslut § 137.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000215

Handläggare: DAGRIZ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2012 - WBM Hyrkranar AB
Objekt: WBM HYRKRANAR AB, SEGERSBYVÄGEN 5 A, KUMLA HAGE 8
Ärenderubrik:

Sida 1 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2012-05-10 (Händelsedatum)
4
Ulrika
Elveskog

2012-05-10 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156470

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 175

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

Beslut om försiktighetsmått, samt timavgift
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000393

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel under 2012 - Botkyrka GK AB
Objekt: BOTKYRKA GK AB\BOTKYRKA GOLFKLUBB, MALMBRO GÅRD, MALMBRO GÅRD 1:8
Ärenderubrik:

2012-05-11 (Händelsedatum)
2
Peter
Svoboda

2012-05-11 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

156509
DBM § 176

--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000333

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Z.E.D.A Frukt & Grönsaker [Dalvägen 64]
Objekt: Z.E.D.A FRUKT & GRÖNSAKER, Dalvägen, DALVÄGEN 64, FALKEN 11

2012-05-11 (Händelsedatum)
3
Peter
Svoboda

2012-05-11 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

156510
DBM § 177

--

Sida 2 av 14

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

2012-000333

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Z.E.D.A Frukt & Grönsaker [Dalvägen 64]
Objekt: Z.E.D.A FRUKT & GRÖNSAKER, Dalvägen, DALVÄGEN 64, FALKEN 11
Ärenderubrik:

2012-05-15 (Händelsedatum)
3
Erik
Bergström

2012-05-15 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156578
DBM § 178

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 178 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000379

Handläggare: DAGEBN

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Linden 10 (Grödingevägen 30)
Objekt: GRÖDINGEVÄGEN 30, GRÖDINGEVÄGEN 30, LINDEN 10
Ärenderubrik:

2012-05-16 (Händelsedatum)
4
Erik
Bergström

2012-05-16 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156584
DBM § 179

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 179 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 3 av 14

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 Alby kvarn 2 (Albyvägen 38, Han
Objekt: ALBYVÄGEN 38, ALBYVÄGEN 38, ALBY KVARN 2

2012-000257

Handläggare: DAGEBN

Ärenderubrik:

2012-05-16 (Händelsedatum)
2
Anna-Lena
Storfeldt

2012-05-16 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

156620
DBM § 180

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning med anläggning av helt nytt kök (ny lokal) på samma förskola.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000288

Handläggare: DAGDLT

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Förskolan Nyängsgården
Objekt: FÖRSKOLAN NYÄNGSGÅRDEN, NYÄNGSVÄGEN 41, NORRLIDEN 2

2012-05-16 (Händelsedatum)
7
Peter
Svoboda

2012-05-16 (Uppdateringsdatum 156626
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 181

Ut

Anteckning på händelsen:

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

2012-000165

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2012 - Förskolan Grindstugan
Objekt: FÖRSKOLAN GRINDSTUGAN, JOHN BLUNDS VÄG 4, BANSLÄTT 3
Ärenderubrik:

Sida 4 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2012-05-16 (Händelsedatum)
2
Peter
Svoboda

2012-05-16 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

156642

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 182

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000334

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Z.E.D.A Frukt & Grönsake [Huddingevägen]
Objekt: Z.E.D.A FRUKT & GRÖNSAKER, Huddingevägen, HUDDINGEVÄGEN (nära Bernströmsv), TUMBA 7:157
Ärenderubrik:

2012-05-16 (Händelsedatum)
3
Peter
Svoboda

2012-05-16 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

156643
DBM § 183

--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000334

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Z.E.D.A Frukt & Grönsake [Huddingevägen]
Objekt: Z.E.D.A FRUKT & GRÖNSAKER, Huddingevägen, HUDDINGEVÄGEN (nära Bernströmsv), TUMBA 7:157

2012-05-18 (Händelsedatum)
2
Peter
Svoboda

2012-05-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

156646
DBM § 184

--

Sida 5 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Anteckning på händelsen:

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

2012-000399

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Deep Mode & Livs
Objekt: DEEP MODE & LIVS, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6
Ärenderubrik:

2012-05-18 (Händelsedatum)
3
Peter
Svoboda

2012-05-18 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

156647
DBM § 185

--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000399

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Deep Mode & Livs
Objekt: DEEP MODE & LIVS, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6
Ärenderubrik:

2012-05-21 (Händelsedatum)
3
Matilda
Johansson

2012-05-21 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation- registrering

156372
DBM § 186

Ut

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 6 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Matrjosjka AB
Objekt: MATRJOSJKA AB, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6

2012-000400

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGTLJ

Ärenderubrik:

2012-05-21 (Händelsedatum)
4
Matilda
Johansson

2012-05-21 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation- årlig avgift

156610
DBM § 187

Ut

Anteckning på händelsen:

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

2012-000400

Handläggare: DAGTLJ

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Matrjosjka AB
Objekt: MATRJOSJKA AB, HALLUNDA CENTRUM, KORNET 6

2012-05-23 (Händelsedatum)
8
Ulrika
Elveskog

2012-05-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156817
DBM § 188

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om wc och bdt till markbädd med kemfällning.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000380

Handläggare: DAGUAE

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Ensta 1:187 (Ensta 5)
Objekt: ENSTA 5, ENSTA 5, ENSTA 1:187
Ärenderubrik:

Sida 7 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2012-05-24 (Händelsedatum)
11 Elna
Svensson

2012-05-24 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156820

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut
DBM § 189

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Ut

Anteckning på händelsen:

Se dokument för delegationsbeslut.
Kopia sänds till:
Malin Dahlberg
Källtorp 1
146 33 TULLINGE
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000296

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KLAGOMÅL på hantering av gödsel från stall på fastigheten Riksten 11:9 (Källtorps gärde 3)
Objekt: KÄLLTORPS GÄRDE 3, KÄLLTORPS GÄRDE 3, RIKSTEN 11:9
Ärenderubrik:

2012-05-25 (Händelsedatum)
131 Elna
Svensson

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156871
DBM § 190

--

Anteckning på händelsen:

Se dokument.
Kopiamottagare:
Citycon Tumba Centrumfastigheter AB
Box 297
147 01 TUMBA
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Sida 8 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik
2010-000697

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KLAGOMÅL på störande ljud från samlingslokal på Gröndalsvägen 11.
Objekt: GRÖNDALSVÄGEN 11 (samlingslokal), GRÖNDALSVÄGEN 11, HANDELSMANNEN 1
Ärenderubrik:

2012-05-25 (Händelsedatum)
2
Sofia Sjöstedt

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156880
DBM § 191

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 191 gällande tillstånd om förbrännings toalett, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANSÖKAN om tilllstånd för förbränningstoalett på fastigheten Näs 1:173
Objekt: NÄS 1:173, NÄS 1:173, NÄS 1:173

2012-000405

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

2012-05-25 (Händelsedatum)
2
Sofia Sjöstedt

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156884
DBM § 192

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 192 gällande ansökan om förmulltningstoalett, vilket medges.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: ANSÖKAN om tilllstånd för urinseparerande förmultningstoalett på fastigheten Bröthagen 1:9 (Haga 25)
Objekt: HAGA 25, HAGA 25, BRÖTHAGEN 1:9

2012-05-11 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie

2012-000370

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation- registrering

Handläggare: DAGSDT

156503
DBM § 193

-Sida 9 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Gimdalen
Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 2012 se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB
Objekt: MONTESSORIBARNENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I, TOPPVÄGEN 12, ALUNSTENEN 1

2012-000301

Handläggare: T-LIV

Ärenderubrik:

2012-05-25 (Händelsedatum)
3
Susanne Tiderman
Björkblom

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

156899
DBM § 194

--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000301

Handläggare: T-LIV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB
Objekt: MONTESSORIBARNENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I, TOPPVÄGEN 12, ALUNSTENEN 1
Ärenderubrik:

2012-05-11 (Händelsedatum)
2
Ann-Sofie
Gimdalen

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

156502
DBM § 195

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 2012 se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Sida 10 av 14

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:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Johai AB\Gryningeskolan och förskolan
Objekt: JOHAI AB\GRYNINGESKOLAN OCH FÖRSKOLAN, FÅGELVIKSVÄGEN 5, BOTVIDSGYMNASIET 5

2012-000389

Handläggare: T-LIV

Ärenderubrik:

2012-05-25 (Händelsedatum)
3
Susanne Tiderman
Björkblom

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

156903
DBM § 196

--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000389

Handläggare: T-LIV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Johai AB\Gryningeskolan och förskolan
Objekt: JOHAI AB\GRYNINGESKOLAN OCH FÖRSKOLAN, FÅGELVIKSVÄGEN 5, BOTVIDSGYMNASIET 5
Ärenderubrik:

2012-05-25 (Händelsedatum)
6
Peter
Svoboda

2012-05-25 (Uppdateringsdatum 156921
Beslut/Delegation extra kontrollavgift

DBM § 197

--

Anteckning på händelsen:

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

2012-000365

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

KONTROLL av tobak, folköl och/eller läkemedel 2012 - Lidl Sverige KB\Lidl Fittja
Objekt: LIDL SVERIGE KB\LIDL FITTJA, FITTJAVÄGEN 3, FORBONDEN 4
Ärenderubrik:

Sida 11 av 14

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

2012-05-25 (Händelsedatum)
6
Peter
Svoboda

2012-05-25 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156927

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

DBM § 198

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Ut

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

2012-000348

Handläggare: DAGPSV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: KONTROLL av tobak, folköl och/eller läkemedel 2012 - M N Livs AB\Handlarn
Objekt: M N LIVS AB\HANDLARN, TULLINGEBERGSVÄGEN 12, TULLINGE 19:356

2012-05-28 (Händelsedatum)
6
Elna
Svensson

2012-05-28 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156956
DBM § 199

--

Anteckning på händelsen:

Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000466

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2012 - GUNILLA JENEBY\STALL NORRGA
Objekt: GUNILLA JENEBY\STALL NORRGA, NORRGA BY 27, NORRGA 2:5
Ärenderubrik:

2012-05-28 (Händelsedatum)
6
Elna
Svensson

2012-05-28 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

156964
DBM § 200

--

Anteckning på händelsen:

Se dokument.
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Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

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

Diarienr:

Objekt till ärendet:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2012 - Uringe Båtsmanstorp 1:2
Objekt: URINGE BÅTMANSTORP 1:2, URINGE BÅTMANSTORP 1:2, URINGE BÅTSMANSTORP 1:2

2012-000310

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

2012-05-28 (Händelsedatum)
8
Elna
Svensson

2012-05-28 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation

157026
DBM § 201

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om timavgift, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000099

Handläggare: DAGELS

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

Ärenderubrik: MILJÖSKYDDSTILLSYN 2012 - Owe Lindkvist Transport AB
Objekt: OWE LINDKVIST TRANSPORT AB, FINKMOSSVÄGEN 162, ENSTA 1:177

2012-05-29 (Händelsedatum)
2
Susanne Tiderman
Björkblom

2012-05-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation registrering

157042
DBM § 202

--

Anteckning på händelsen:

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

Handläggare: T-LIV

Diarienr:

2012-000447

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Le Bistro Petit Tumba AB\Le Bistro Petit
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Händelsedatum
Nr Handl
Objekt till ärendet:

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsa
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: LE BISTRO PETIT TUMBA AB\LE BISTRO PETIT, TUMBA TORG 9, TUMBA CENTRUM 1

2012-05-29 (Händelsedatum)
3
Susanne Tiderman
Björkblom

2012-05-29 (Uppdateringsdatum
Beslut/Delegation årlig avgift

157043
DBM § 203

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrollavgift
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:

2012-000447

Handläggare: T-LIV

Ärende till händelsen:

Diarienr:

Objekt till ärendet:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Le Bistro Petit Tumba AB\Le Bistro Petit
Objekt: LE BISTRO PETIT TUMBA AB\LE BISTRO PETIT, TUMBA TORG 9, TUMBA CENTRUM 1
Ärenderubrik:
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