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§ 45
Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Uringe motorsportbana,
Sandsborg
Beslut
Med hänsyn till att Mark- och miljödomstolen ansåg i sitt beslut (20 februari 2017)
att de utredningar som hittills genomförts är fullt tillräckliga för att bedöma
verksamhetens omgivningspåverkan, både vad avser naturvärden, närheten till
vattenskyddsområde, och naturreservat, samt risken för vattenförorening.
Att tidigare beslut om försiktighetsmått för MX har hela tiden utgått ifrån att
riktvärden för buller ska innehållas utöver begränsningarna i körtider.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med miljöenheten att det därmed
inte finns skäl till att tillåta fler körtimmar per år än det beslut som tidigare
prövats av både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Nämnden finner
dock skäl att revidera begränsningarna i kubikstorlek eftersom vad som tidigare
inte prövats i någon rättsprocess är de bullerdämpande åtgärder som utförts
enligt Rev3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge den av MX Stockholm
MCK anmälda motorsportverksamheten på Stora Uringe 3:1, med följande
försiktighetsmått:
1. Anläggningen ska drivas i överrensstämmelse med vad sökanden angivit i
anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat följer av
nedanstående försiktighetsmått.
2. Körning får bedrivas enligt följande:
16 september till 15 april (vintersäsong) får körning förekomma på följande
tider onsdagar: kl.11.00–15.00, samt lördagar och söndagar kl.10.00–15.00.
Utöver detta får körning även ske tisdagar kl.11.00-15.00, men då endast
med 250 cc-motocrosscyklar, tvåtaktare (eller mindre cyklar).
16 april till 15 september (Sommarsäsong, utom juli) får körning förekomma
på följande tider: onsdagar och torsdagar kl.17.00-20.00, samt lördagar
kl.10.00–15.00. Utöver detta får körning även ske tisdagar, onsdagar och
torsdagar kl.13.00-20.00, men då endast med 250 cc-motocrosscyklar,
tvåtaktare (eller mindre cyklar).
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3. Tävlingar får arrangeras vid 4 dagar per år. Två av dessa dagar måste
sammanfalla inom samma helg. Körning på banorna får då ske kl.08.00-18.00.
Tävlingsdatum ska aviseras minst två månader innan tävling via
hemsida och till tillsynsmyndigheten.
4. Följande datum får körning inte förekomma:
Trettondedag jul
Påskhelgen (långfredagen-annandag påsk)
Första maj
Kristihimmelfärdsdagen
Pingstdagen
Sveriges nationaldag
Midsommar (midsommarafton-midsommardagen)
Alla helgons dag
Julhelgen (julafton-annandag jul)
Nyår (nyårsafton-nyårsdagen)
Juli månad (1-30 juli)
5. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från motorsportbanor (NFS 2004:16)
ska innehållas. Undantag från detta medges vid tävlingstillfällena.
6. Tvätt av fordon får ej ske på verksamhetsområdet.
7. Ett egenkontrollprogram anpassat till nämndens beslut ska upprättas
och inkomma till tillsynsmyndigheten, senast tre månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft.
8. Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas
(verkställighetsförordnande).

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
2 kap 3, 6 och 7 §§ miljöbalken (SFS 1998:808)
9 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)
26 kap 9 och 26 §§ miljöbalken (SFS 1998:808)
27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
30 kap 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
Protokollsanteckning
Ordförande Myrna Persson (MP) informerade inledningsvis nämnden om
namninsamling med fyra bilagor, daterat 2017-09-18 som överlämnats till
miljöenheten 2017-09-18.
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§ 46
Svar på medborgarförslag om installation av peglar för vattenståndsmätning i Uttran och Utterkalven
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tackar för förslaget och beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2017-06-07 till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förslagsställaren önskar att kommunen installerar peglar för vattenståndsmätning i Uttran och Utterkalven som allmänheten kan läsa av och
rapportera till en lämplig databas för lagring i kommunen via internet i samråd med lämpliga intressegrupper. Installation av peglar har följande fördelar enligt förslagsställaren: med ett system för att få täta avläsningar får
man; en bättre kontroll av vattenståndets variation och därmed bättre underlag för planering av vattenuttag, en bättre förståelse för hydrologin, särskilt om man kombinerar avläsningarna med mätning av nederbörd samt ett
ökat engagemang för vattenfrågorna kring Uttran. Vattennivån i Kvarnsjön,
Uttran inkl. Utterkalven regleras genom en vattendom från 1974. Skillnaden
mellan vattennivån i Kvarnsjön och Uttran är endast några centimeter. Vattendomen ger Crane AB (Tumba bruk) rätt att ta vatten från Kvarnsjön och
Tullingesjön samt ställer krav på bolaget att reglera vattennivån i Kvarnsjön
i enligt tillståndet. Vattennivån avläses på en pegel i Kvarnsjöns utlopp.
Tillsynen av vattenverksamheten utövas av Länsstyrelsen enligt miljöbalken. Enligt kontakt med Tumba bruk avläses och registreras nivån dagligen
av bolaget och kontrolleras av Länsstyrelsen. Miljöenheten håller med förslagsställaren att en eller ett par peglar som allmänheten kunde läsa av och
rapportera in värden till kommunen, skulle kunna öka engagemanget för
vattenfrågor för sjön. Uppgifternas tillförlitlighet kan emellertid ifrågasättas
om olika personer rapporterar in värden. Kommunen skulle behöva köpa in
peglar, ställningar till dessa, göra en avvägning, underhålla dem och skapa
en rapporteringsmöjlighet på hemsidan som ska underhållas. Värdet av inrapporterade uppgifter är tveksamt, speciellt som Tumba bruk dagligen läser
av och registerar vattennivån i Kvarnsjön. Miljöenheten avslår därför medborgarförslaget.
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§ 47
Redovisning av vattenkemiska provtagningar i Kagghamraån, Getaren och Malmsjön under 2014-2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Undersökning av vattenkvaliteten i Kagghamraåns sjösystem ingår som en
del i utredningsenhetens miljöövervakning. Delar av Kagghamraåsystemet
är klassad som en vattenförekomst av Vattenmyndigheten och den ekologiska statusen är måttlig, bland annat på grund av för höga närsalthalter.
Både 2014 och 2016 var det mycket låga flöden under sommar och förhöst.
2016 års totalflöde var det tredje lägsta som uppmätts sedan 1988. Den
långsiktiga trenden är att flödet i Kagghamraån minskar något. Variationer i
näringstransport mellan åren beror till största delen på skillnader i väderlek
och följer vattenflödet. Både halten och transporten av näringsämnen minskade i Kagghamraåns mynning och i Uringebäcken, även med hänsyn taget
till vattenflödet. Även i Brinkbäcken minskade närsalthalten, medan transporten i större utsträckning följde vattenflödet. I Axågrenen var fosforhalten
i princip oförändrad medan kvävehalten sjönk, vilket gäller även för transporterna. I Norrgaån var näringshalten oförändrad och transporten följde
vattenflödet. I Malmsjön steg fosforhalten, medan kvävehalten sjönk, vilket
även gäller för sjön Getaren. Fosforhalterna i sjöarna är att betrakta som
mycket höga och kvävehalterna som höga.
Åtgärder som tidigare vidtagits för att minska näringsbelastningen på ån är
bland annat anslutning av enskilda avlopp till det kommunala avloppsledningsnätet, fällning av fosfor i Malmsjöns sediment, förbättring av enskilda
avlopp, skyddszoner längs vattendrag och strukturkalkning av lerhaltig
åkermark. I de ågrenar där åtgärder vidtagits syns en förbättring av vattenkvaliteten, som även för första gången kan noteras i åns utlopp i havet. I
Malmsjön och i sjöns utlopp steg emellertid fosforhalterna och ytterligare
åtgärder behövs för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön. För närvarande utreds om en våtmark uppströms sjön kan vara en lämplig åtgärd
för att minska näringsbelastningen. Åtgärder som pågår för att minska belastningen i åns övriga avrinningsområden är framdragning av kommunalt
VA till Kagghamra tomtområde och en tillsynskampanj pågår för att minska
läckaget från enskilda avloppsanläggningar i bland annat Norrga och
Iselsta.
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§ 48
Revidering av Botkyrkas blå värden - vattenprogram för
Botkyrka kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna den reviderade versionen av Botkyrkas blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun.
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut om att godkänna Botkyrkas
blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun vid sitt sammanträde
2016-12-05. Efter miljö- och hälsoskyddsnämndens har Vattenmyndigheterna fattat beslut, 2016-12-21, om nytt nationellt åtgärdsprogram. Kommunfullmäktige fattade 2017-05-23 beslut om att samhällsbyggnadsnämnden
ska vara operativt ansvarig för vattenprogrammets genomförande och att
anta ett styrdokument, en strategi för Botkyrkas blå värden. För att vattenprogrammet ska harmoniera med innehållet i Vattenmyndighetens och
kommunfullmäktiges beslut, krävs att det uppdateras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är dokumentansvarig och ansvarar för revidering av vattenprogrammet. De aktuella ändringarna påverkar inte mål och inriktning i
programmet och inte heller innehållet i det lokala åtgärdsprogrammet utan
är mer av redaktionell karaktär.
Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut om att godkänna Botkyrkas
blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun vid sitt sammanträde
2016-12-05. Efter beslutet har Vattenmyndigheterna fattat beslut om nytt
nationellt åtgärdsprogram (2016-12-21) och kommunfullmäktige har fattat
beslut om att anta ett styrdokument, en strategi för Botkyrkas blå värden
(2017-05-23). Kommunfullmäktige beslutade även vid sitt möte att samhällsbyggnadsnämnden ska vara ansvarig för vattenprogrammets genomförande.
För att vattenprogrammet ska harmoniera med innehållet i Vattenmyndighetens och kommunfullmäktiges beslut, krävs att det uppdateras. Ändringarna påverkar inte mål och inriktning i programmet och inte heller innehållet
i det lokala åtgärdsprogrammet utan är mer av redaktionell karaktär.
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§ 49
Enhetschefen/miljöenheten informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elna Topac informerade om miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut gällande föreläggande om att utreda orsakerna
bakom höga halter av BOD 7, tot-P och tot N i utgående avloppsvatten och
att redovisa åtgärder för att säkerställa innehåll av gällande begränsningsvärden för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag, SYVAB.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Matilda Hermansson informerade om
resultat av tillsynskampanj Avloppsinventering 2017.
Miljöchef Ingrid Molander gav information gällande rekryteringar inom
miljöenheten.
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§ 50
Anmälningsärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Miljöenhetens information 2017-08-08 – Resultat av tillsynskampanj Avloppsinventering 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss – detaljplan för Kidet 3,
Tumba, Botkyrka kommun (sbf/2017:262).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut § 517: Föreläggande om att utreda
om redovisa orsakerna bakom höga halter av BOD 7, tot-P och tot N i utgående avloppsvatten och att redovisa åtgärder för att säkerställa innehållande
av gällande begränsningsvärden för Sydvästra stockholmsregionens vaverksaktiebolag, SYVAB (dnr 2017:49).
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§ 51
Delegationslista
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2017-08-10—2017-08-30.
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§ 52
Delårsrapport 2 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2 för
januari – augusti 2017.
Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har
formulerat i mål och budget 2017.
I delårsrapport 2 ska nämnden föreslå vilka besparingar som ska göras i ram
från 2018. För miljö- och hälsoskyddsnämnden är det 332 tkr. I själva delårsrapporten framgår det inte klart vad besparingarna innebär, så här kommer en närmare förklaring:
1. Kostnad för medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund 51 tkr övergår
till tekniska nämnden. Det är rimligt, eftersom tekniska nämnden har ansvar för dagvattenutsläpp till Mälaren.
2. Minskning av kostnad för praktisk naturvård 220 tkr. Den kostnaden innefattar del av tjänst som övergått till gata- park, samt minskning av kostnader för naturvårdsåtgärder. En förhoppning är att öka extern finansiering
från länsstyrelse och andra.
3. Kostnader för utbildning av miljöenhetens personal minskas med 51 tkr.
Gratis kurstillfällen/vidareutbildningar får prioriteras ytterligare.
4. Minskning av MHN´s budgetram med 10 tkr (2%)
Den föreslagna totala kostnadsminskningen punkt 1-4 blir 332 tkr.
Bedömningen är att nämnden kommer att klara 2017 års budgetram.
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§ 53
Tillkommande ärenden
Marie Spennare (M) informerade att på Dialogforum har fråga kommit upp
gällande kanadagäss i Fittja, matning och avskjutning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att ärendet skickas från Dialogforum för handläggning.
Anders Gustafsson (M) framförde att det finns råttor i Vårsta, intill skola.
Miljöchef Ingrid Molander tar med sig frågan till miljöenheten.
Anders Gustafsson (M) framförde att vissa slänger ut vatten från spa-bad i
naturen. Naturen blir förstörd. När kommer det vara inventering/tillsyn av
badtunnor? Miljöchef Ingrid Molander återkommer om detta.
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