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§ 73 
Föreläggande om försiktighetsmått för verksamhet på 
Eriksberg 2:136 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skanska Industrial Solutions AB, 
med organisationsnummer 556793-1638, om att vidta följande 
försiktighetsmått avseende den verksamhet som bolaget har anmält på del av 
fastigheten Eriksberg 2:136: 
1. Om inget annat framgår av detta beslut ska verksamheten bedrivas i 

överensstämmelse med vad bolaget har uppgett i anmälan. 
2. Endast bergmassor som vid tidpunkten för detta beslut lagras inom det 

anmälda verksamhetsområdet får krossas och sorteras i verksamheten. 
3. Buller från verksamheten ska begränsas så att riktvärdena för 

olägenhetsbedömning vid bostäder och skolor enligt Naturvårdsverkets 
rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
efterlevs.  

4. Senast tre veckor efter att krossnings- och sorteringsverksamheten är i full 
drift ska bolaget genomföra en uppföljande bullerutredning enligt punktlistan 
nedan, för att följa upp att försiktighetsmått nummer 3 efterlevs under 
faktiska driftförhållanden.  

o Bullret från verksamheten ska undersökas genom närfältsmätning och 
beräkning och/eller immissionsmätning. 

o Ljudnivåer ska beräknas/mätas vid närliggande bostäder och skolor. Vid 
skolor ska ljudnivåer särskilt beräknas/mätas för de delar av skolgården som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.  

o Bullerutredningen ska redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre veckor 
efter att mätningar har utförts på plats. 

5. Verksamheten ska bedrivas så att inga skador uppkommer på kyrkobyggnad 
mm i enlighet med 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950).  

6. Tillsynsmyndigheten ska informeras om när verksamheten påbörjas samt om 
när krossnings- och sorteringsverksamheten är i full drift. 

 
Detta beslut gäller även om det överklagas. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
• 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

• 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) 

• 2 kap. 6 och 7 §§ miljöbalken 

• 4 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
 

Sammanfattning 

Skanska Industrial Solutions AB har kommit in med en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden, avseende anläggning för 
krossning och sortering av berg inom del av fastigheten Eriksberg 2:136. 
Ärendet har beretts av miljöenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Miljöenheten föreslår att Skanska Industrial Solutions AB ska föreläggas om 
att vidta ett antal försiktighetsmått för driften av den anmälda verksamheten. 
 

Ärendet 

Den 7 oktober 2020 kom Skanska Industrial Solutions AB (nedan benämnt 
bolaget) in till miljö- och hälsoskyddsnämnden (nedan benämnt nämnden) med 
en anmälan om miljöfarlig verksamhet inom den del av fastigheten Eriksberg 
2:136 som ligger mellan väg E4/E20 i söder och Sankt Botvids väg i norr. 
Anmälan avser anläggning för krossning, sortering och bortforsling av det berg 
som ligger inom den aktuella delen av fastigheten. Anmälan görs enligt 4 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen, och bolaget anmäler att 530 000 ton berg 
kommer att bearbetas och därefter levereras ut från anläggningen. Anmälan 
avser en tid fram till och med den 9 september 2022, även om bolaget i 
anmälan uttrycker ambitionen att verksamheten ska kunna avslutas tidigare. 
Verksamheten ska enligt anmälan pågå helgfria vardagar kl. 06-18 (utlastning 
06-16, krossning och sortering 07-18). 
Åtgärder för att minska bullerspridningen till närliggande skolor och bostäder 
kommer enligt anmälan vidtas genom inkapsling av krossutrustning i ett tält 
samt uppställning av bullerskydd i form av containrar. Åtgärder för att minska 
damning består av inkapsling av krossutrustning i tält samt genom bevattning 
av transport- och upplagsytor. 
Vid beredningen av ärendet har vissa förtydligande uppgifter begärts in från 
bolaget gällande bland annat val av energikällor som används i verksamheten 
samt frågor kopplade till bullersituationen. Myndigheter, organisationer samt 
enskilda som har bedömts kunna ha ett särskilt intresse i saken har, i enlighet 
med 26 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, getts 
tillfälle att yttra sig över anmälan. 
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Yttranden har kommit in från de boende på Tre Källors väg 4, från 
bostadsrättsföreningen HSB Brf Tre Källor i Norsborg, samt ett gemensamt 
yttrande från boende på adresserna Kyrkbyn 1-16 samt 18-20. I det sistnämnda 
yttrandet anges att även bostadsrättsföreningen Brf Kyrkbyn 1 står bakom 
yttrandet. 
De boende på Tre Källors väg 4 framför ett förslag om att ljuddämpande 
containrar, som bolaget har angett att de kommer att använda, placeras även 
längre åt öster på fastigheten, i synnerhet i det nordöstra hörnet, för att reducera 
bullret ytterligare. I yttrandet framför de boende också att de är mycket 
tveksamma till att utlastning av färdigbearbetat material enligt bolagets 
anmälan kommer att påbörjas redan klockan sex på morgonen. 
Brf Tre Källor framför oro för de boendes hälsa med anledning av 
dammspridning och buller, och menar att buller från verksamheten tolv timmar 
om dygnet, fem dagar i veckan påverkar de boende negativt. 
Bostadsrättsföreningen framhåller också negativ påverkan på trafiksäkerheten 
och på de boendes möjlighet att uppehålla sig i närområdet till den anmälda 
verksamheten. Negativa ekonomiska aspekter avseende underhållskostnader 
samt bostadspriserna i området påtalas också.  
De boende i Kyrkbyn framför i det gemensamma yttrandet att de inte 
accepterar krossningen av berg enligt anmälan, med hänvisning till att det 
orsakar buller, trafikstörningar, damm och smuts, samt slitage på vägar liksom 
punkterade däck. I yttrandet framförs även att placeringen av bergmassor på 
platsen har medfört problem med råttor i bostadsområdet, som befaras förvärras 
i och med krossverksamheten. De boende uppger att bolagets verksamhet inom 
Eriksbergsområdet (även söder om motorvägen) har orsakat störningar för de 
boende under lång tid, framförallt nattetid. 
Bolaget har getts möjlighet att bemöta de inkomna yttrandena och har kommit 
in med ett svar den 12 november 2020. I bemötandet påtalas bland annat att 
bolaget i anmälan har angett att sådana försiktighetsmått gällande buller och 
damning kommer att vidtas, så att verksamheten inte kommer att medföra 
olägenhet för omgivningen. Tillämpliga riktvärden för buller från 
verksamheten kommer att uppfyllas. Angående trafiksäkerhet anges att bolaget 
ställer krav på de entreprenörer som anlitas att trafikföreskrifter ska respekteras 
och fordonen framföras på ett trafiksäkert sätt. 
Under beredningen av ärendet har fråga uppkommit från ledamöter i nämnden 
om ifall verksamheten orsakar vibrationer i en omfattning som kan medföra 
problem för omgivningen, främst för kyrkobyggnaden Botkyrka kyrka. 
Nämndens förvaltning, miljöenheten, har inte bedömt att den frågan behöver 
regleras i beslutet som svar på anmälan, bland annat med tanke på att 
verksamheten inte utgörs av sprängning av berg utan av krossning, samt det 
långa avståndet mellan krossanläggningen och kyrkan. Botkyrka församling 
samt länsstyrelsens kulturmiljöenhet har getts möjlighet att yttra sig över 
anmälan, men har inte lämnat några synpunkter inom utsatt tid.  
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Miljöenheten har haft telefonkontakt med en handläggare vid länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet, som har uppgett att länsstyrelsen inte bedömer att vibrationer 
utgör en fara för kyrkobyggnaden. Miljöenheten har också, efter remisstidens 
utgång, haft kontakt med Botkyrka församling. De uppger att de är positiva till 
att arbetet med att transportera bort stenmassorna påbörjas. Församlingen 
uppger också att delar av stenmuren runt kyrkogården, öster och sydost om 
kyrkan, rasade för två år sedan, vilket man sätter i samband med bolagets 
verksamhet med hantering av bergmassor på platsen. Med anledning av denna 
information uppmanar nämnden bolaget att iaktta försiktighet i samband med 
att bergmassorna nära Botkyrka församlings fastighet tas bort.   
 

Motivering till beslutet 

Av 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att 
när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska den 
myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren 
besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga 
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Föreläggande om 
försiktighetsmått beslutas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, uppgifter och 
handlingar begärs in med stöd av 26 kap. 21 § miljöbalken och krav på 
undersökningar ställs med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken. 
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det, för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 
bland annat 6 § första stycket samma kapitel i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. 
Den anmälda verksamheten ligger nära bostäder och skolor, varför platsen för 
verksamheten blir en betydelsefull fråga i ärendet. I det här fallet finns redan 
bergmassorna på platsen, och behöver tas omhand och avlägsnas. Anmälan 
avser endast de bergmassorna, vilket tydliggörs genom försiktighetsmått 
nummer 2. Alternativet till att bearbeta berget på plats är, enligt vad bolaget har 
uppgett, att transportera bergmassorna till bolagets befintliga krossanläggning 
på södra sidan E4/E20. I anmälan har bolaget redogjort för konsekvenserna av 
ett sådant förfarande. Det skulle innebära betydligt större utsläpp av 
växthusgaser och ökad trafikbelastning på vägnätet i närområdet. Bolaget har 
samtidigt, genom den inlämnade bullerutredningen, enligt nämndens 
bedömning gjort sannolikt att tillämpliga riktvärden (försiktighetsmått nummer 
3) gällande buller från verksamheten kan uppfyllas om de skyddsåtgärder som 
anges i anmälan vidtas. Även vad gäller damning bedömer nämnden att bolaget 
i anmälan på ett godtagbart sätt har redovisat hur det kommer att motverkas vid 
bedrivande av verksamheten. Vid en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 §  
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miljöbalken bedömer nämnden sammantaget att valet av plats för verksamheten 
kan godtas i detta fall. 
Den anmälda verksamheten ligger nära Botkyrka kyrka, en plats som är 
skyddad i enlighet med 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Med hänvisning till 
detta vill nämnden poängtera vikten av att den nu anmälda verksamheten inte 
skadar eller negativt påverkar platsens kulturhistoriska värden och att stor 
försiktighet bör iaktas om tveksamhet råder angående verksamhetens direkta 
och indirekta påverkan.  
För att kunna följa upp försiktighetsmåttet gällande buller bedömer nämnden 
att det är skäligt att ställa krav på en uppföljande bullerutredning 
(försiktighetsmått nummer 4) när verksamheten är i full drift. 
Naturvårdsverkets riktvärden för industri och annat verksamhetsbuller avser 
vid skolor även de delar av skolgården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. De beräknade ljudnivåerna vid skolor i den inlämnade 
bullerutredningen avser ljudnivå vid fasad. Vid kontakt med den konsult som 
har genomfört utredningen anges att de ljudnivåer som illustreras i 
ljudutbredningskartorna inte är frifältsvärden, utan även inkluderar ljudreflexer 
från fasader och liknande. Med tanke på vikten av en god skolmiljö för 
eleverna ställs krav på att ljudnivåer orsakade av verksamheten kartläggs för de 
skolgårdar som finns nära verksamhetsområdet, på så sätt att jämförelse mot 
riktvärdena kan ske. 
Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Nämnden bedömer att det 
i detta fall finns skäl att besluta på så sätt. 
 

Information 

Ett separat beslut riktat till Skanska Industrial Solutions AB kommer att fattas 
gällande avgift för handläggningen av detta ärende. 
 
__________________ 
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§ 74 
Behovsutredning 2021 – 2023 (MHN/2020:65)  
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöenhetens behovsutredning för 
verksamhetsår 2021 - 2023.  
 
Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun är en operativ prövnings- 
och tillsynsmyndighet som enligt miljöbalken ska upprätta en behovsutredning 
över tillsynsbehovet inom respektive ansvarsområde. Behovsutredningen ska 
avse en tidsperiod om tre år men ska ses över vid behov och minst en gång per 
år. Syftet med behovsutredningen är att påvisa vilket behov av tillsyn som finns 
enligt miljölagstiftningen, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt tobakslagen 
inom kommunen samt hur mycket arbetstid den tillsynen beräknas ta. Detta för 
att lättare kunna bedöma vilka personalresurser som krävs för att utföra 
kommunens tillsynsansvar samt ge ett underlag till den årliga kontroll-, 
tillsyns- och verksamhetsplanen. Dessa planer skapar tillsammans med 
behovsutredningen förutsättningar för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhet att bedriva en ändamålsenlig, strukturerad och effektiv tillsyn. 
Riskerna med utebliven tillsyn/kontroll i kommunen är att miljön och de 
boendes säkerhet inte kan garanteras i samma utsträckning. 
Miljökvalitetsmålen blir även betydligt svårare att nå och ett minskat 
förtroende för myndigheten och dess arbete med likabehandling och 
rättssäkerhet gentemot allmänhet och företagare kan uppstå. 
 
På miljö- och hälsoskyddsområdet visar behovsutredningen att bemanningen 
inom flera tillsynsområden idag är för låg i förhållande till behovet av 
arbetskraft. Detta resultat beror till största del på nya omständigheter inom 
kommunen, såsom en omfattande tillsynskampanj av avlopp, Coronaviruset, 
polissamverkan samt en ny reglering av tobakslagen. Utöver dessa händelser 
har det även uppkommit att den händelsestyrda tillsynen saknar utrymme och 
resurser för komplicerade ärenden, vilket har visat att det tidigare estimerade 
antalet timmar till detta har varit för lågt. Idag arbetar 10 miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer på Botkyrka kommuns miljöenhet, varav 
behovsutredningen påvisar sakna nära tre heltidstjänster (2,8) för att kunna 
utföra samtlig nödvändig tillsyn. För att tillgodose behovet, utan att äska mer 
medel för en ramjustering, har miljöenheten gjort en omorganisation. Resurser 
har fördelats om så att miljöenheten ska klara det behov som finns inom 
tillsynsområdet miljö och hälsoskydd.    
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Behovsutredningen för perioden 2021–2023 inom livsmedelsområdet visar att 
miljönämnden har tillräckliga resurser för att bedriva den tillsyn och kontroll 
som ligger inom nämndens ansvarsområde. Idag arbetar 5 
livsmedelsinspektörer på Botkyrka kommun, vilket enligt utredningen är 
tillräckligt för att utföra all nödvändig tillsyn.  
 
Ärendet  
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit fram förslag till 
behovsplan 2021 - 2023.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17, utgör 
underlag för beslutet.   
 
________________ 
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§ 75 
Revidering av timavgift 2021 med uppräkning enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att höja timtaxan med prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) med 2 %. Den ändrade taxan gäller fr.o.m. 
2021-01-01 och kommer att räknas upp med 2 % för kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel samt tillsyn enligt strålskyddslagen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet för kännedom 
till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges beslut § 239, 2016-12-16,”Revidering av taxa för 
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyns- och prövnings-
verksamhet (KS/2016:746)” beslutades att miljö- och hälsoskyddsnämnden 
kan besluta att göra ändringar i taxan av redaktionella skäl, korrigeringar som 
måste göras på grund av ändringar i förordningar till miljöbalken och för 
ändring av timtaxan baserat på ändringar i prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  
 
Miljöenheten föreslår att timtaxan räknas upp med Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV), med 2 % från och med 1 januari 2021.  
 
Ärendet  
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit fram förslag till 
revidering av timavgift 2021 med uppräkning enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17, utgör 
underlag för beslutet.   
 
________________ 
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§ 76 
Kontrollplan 2021 - 2023 för offentlig kontroll av livsmedel 
(MHN/2020:63) 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöenhetens kontrollplan  
2021 - 2023 för offentlig kontroll av livsmedel.  
 
Sammanfattning 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur 
de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EG) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och  
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 
växtskydd och växtskyddsmedel.   
Under perioden 2021 - 2023 kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden i  
Botkyrka kommun att kontrollera samtliga livsmedelsanläggningar i 
kommunen. Kontrollen kommer under 2021 ha särskilt fokus på hantering av 
oförpackat kött (butiker), kebabhantering och spårbarhet ägg. 
 
Ärendet  
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit fram en kontrollplan för 
offentlig kontroll av livsmedel för åren 2021 – 2023.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18, utgör 
underlag för beslutet.   
 
________________ 
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§ 77 
Tillsynsplan 2021 - 2023 för försäljning av folköl och  
receptfria läkemedel (MHN/2020:64) 
 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöenhetens tillsynsplan enligt  
miljöbalken och tobakslagen.  
 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för sådana verksamheter 
och åtgärder inom Botkyrka kommun som berörs av miljöbalken (1998:808) 
och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska myndigheten ta fram en 
tillsynsplan för den årliga tillsynen. Planen ska grundas på den utredning över 
tillsynsbehovet (behovsutredningen) enligt miljöbalken och de register som den 
operativa tillsynsmyndigheten ska föra över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. 

Vidare ska den operative tillsynsmyndigheten enligt myndighetsförordningen 
(2007:515) bedriva tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska utveckla 
personalens kompetens i tillsynsfrågor. Nämnden ska se till att det finns 
tillräckliga resurser och kompetenser för tillsyn och handläggning av ärenden 
inom miljö- och hälsoskydd. Genom att miljö- och hälsoskyddsnämnden tar 
beslut om denna tillsynsplan uppfylls kraven i lagstiftningen. 
 

Ärendet  
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit fram en tillsynsplan för 
försäljning av folköl och receptfria läkemedel för åren 2021 – 2023.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-25, utgör 
underlag för beslutet.   
 
_________________ 
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§ 78 
Ekonomisk rapport med helårsprognos oktober 2020 
(MHN/2020:37) 
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport med 
helårsprognos oktober 2020. 
 
 
Sammanfattning 
Helårsprognosen i oktober visar att Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
prognostiserar att hålla budget för 2020. En viktig förutsättning är att bidraget 
på ca 500 000 kr som har ansökts från Kammarkollegiet angående tillsyn av  
covid-19 kommer att beviljas. 

Coronapandemin har påverkat intäkterna på ett negativt sätt då de räknas bli 
lägre än budgeterat.  
 

Ärendet 
I rapporten ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och den 
bedömda helårsprognosen per oktober. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03, utgör 
underlag för beslutet.   
 
________________ 
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§ 79 
Delegationslista  
 
Beslut  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att 
nämnden tagit del av delegationslistan 2020-09-02 – 2020-11-18.  

_______________ 
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§ 80 
Anmälningsärenden  

 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar. 
 
Handlingar 
Överklagande av beslut om förbud mot om mottagande av restbetong, 
diarienummer 2018-1251. 
 
Överklagande av beslut om att avvisa överklagande, diarienummer  
2019-1464. 
 
Överklagande av beslut om avslag av ansökan om tillstånd för detaljhandel 
med tobaksvaror, diarienummer 2019-1638. 
 
Överklagande av beslut om föreläggande om att vidta åtgärder inom 
strandskyddsområde, diarienummer 2019-1695. 
 
Överklagande av beslut om förbud mot miljöfarlig verksamhet, diarienummer 
2020-581 
 
Överklagande av beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, diarienummer 
2020-647. 
 
Överklagande av beslut om att neka tillstånd enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter gällande hönshållning inom område med detaljplan, 
diarienummer 2020-848. 
 
Överklagande av beslut om föreläggande om att genomföra inmätningar samt 
om att rapportera uppgifter till tillsynsmyndigheten, diarienummer 2020-972. 
 
Överklagande av beslut om återkallande av försäljningstillstånd för 
tobaksvaror, diarienummer 2020-1047. 
 
Överklagande av beslut om föreläggande om utförande av undersökning 
gällande PFAS, diarienummer 2020-1435. 
 
Överklagande av beslut om förbud mot att tillföra ytterligare massor till upplag, 
diarienummer 2020-1462. 
________________ 
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§ 81 
Enhetschefen/miljöenheten informerar 

 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av  
informationen. 

 
Sammanfattning 
I samband med dagens ärende om försiktighetsmått för verksamhet på 
fastigheten Eriksberg 2:136, (se § 73), informerar projektledare Sara Andersson 
om förstudiearbetet för Södra porten.   
 
Samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin informerar om omorganisationen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och miljöchef Ulrika Svärd informerar om 
omorganisationen på förvaltningens miljöenhet. 
 
_________________ 
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