KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2017-10-04

Tid

Måndagen den 23 oktober 2017 kl:18:30

Plats

Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2

Ärenden

Justering
1

Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, miljö- och hälsoskyddsnämnden

2

Motion – Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)

3

Enhetschefen/miljöenheten informerar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Sjöstedt informerar om tillsynskampanjen ”Giftfri förskola” och kort om processen att ta fram
Avfallsplanen. Kvalitetscontroller Malin Hedman informerar om
resultaten från 2016-års mätning i NKI projektet och projektets
fortsättning.

4

Anmälningsärenden

5

Delegationslista

6

Ev. tillkommande ärenden

Gruppsammanträden
S, V och MP – kl. 18:00, konferensrum 2, plan 2, kommunalhuset, Tumba.
M, C, TUP, KD och L - kl. 18:00, konferensrum Munkhättan, Miljöenheten plan 3,
kommunalhuset, Tumba.
Kaffe och smörgås från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2.
Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel. 076-810 39 42, e-post
karina.wallenius@botkyrka.se
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1
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, miljöoch hälsoskyddsnämnden
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Marie Eriksson, administrativ chef, till
personuppgiftsombud för nämnden och ger förvaltningschefen rätt att för
nämndens räkning underteckna anmälan till Datainspektionen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och
lagligt i verksamheten. Uppdraget som personuppgiftsombud för miljö- och
hälsoskyddsnämnden föreslås ligga på förvaltningens administrative chef.
Ärendet

Behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (1998:204).
Lagen bygger på dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och har till syfte att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter i
sin verksamhet. I en kommun är det vanligen de kommunala nämnderna som
är personuppgiftsansvariga för sina respektive områden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvarsområde.
Enligt 36 § andra stycket personuppgiftslagen kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet är en fysisk person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt. Vidare ska ombudet föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter samt hjälpa de registrerade att få felaktiga
uppgifter rättade.
Om ett personuppgiftsombud utses måste detta anmälas till Datainspektionen,
som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen.
Uppdraget som personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås ligga på förvaltningens administrative chef.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2017-10-03

Dnr sbf/2017:344

Referens

Mottagare

Marie Eriksson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Marie Eriksson, administrativ chef,
till personuppgiftsombud för nämnden och ger förvaltningschefen rätt att för
nämndens räkning underteckna anmälan till Datainspektionen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett
personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt
och lagligt i verksamheten. Uppdraget som personuppgiftsombud för miljöoch hälsoskyddsnämnden föreslås ligga på förvaltningens administrative
chef.
Ärendet

Behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (1998:204).
Lagen bygger på dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och har till syfte att
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter i
sin verksamhet. I en kommun är det vanligen de kommunala nämnderna
som är personuppgiftsansvariga för sina respektive områden. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvarsområde.
Enligt 36 § andra stycket personuppgiftslagen kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet är en fysisk person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt. Vidare ska ombudet föra en förteckning över register och
annan behandling av personuppgifter samt hjälpa de registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 070 880 43 27 Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post marie.eriksson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Om ett personuppgiftsombud utses måste detta anmälas till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen.
Uppdraget som personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden
föreslås ligga på förvaltningens administrative chef.

Sanna Sparr Olivier
TF förvaltningschef

_________
Expedieras till

Datainspektionen
Marie Eriksson

Ingrid Molander
Miljöchef
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Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Motion (TUP) Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tullingepartiet att kommunen
ska förvärva, sanera och exploatera den förorenade och instängslade marken
som ligger intill Tullingesjön vid Hamringe industriområde och söder om
Tullinge Båtsällskap. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ärendet för yttrande.
Tippen ligger inom ett s. k. aktsamhetsområde för ras- och skred. Karteringen
av aktsamhetsområden i Sverige har gjorts i ett samarbete mellan rad statliga
myndigheter (SGU, SGI, MSB, SMHI och Lantmäteriet). Det är framför allt
områdets jordarter och lutning som gör att det klassats som ett aktsamhetsområde. Det innebär att en geoteknisk undersökning behöver göras av området om markanvändningen planeras att förändras för att se om förändringen
är lämplig med avseende på markstabilitet.
Det aktuella området utgörs av en gammal gjuteritipp där Alfa Laval/ Separator deponerade gjuteriavfall under cirka 70 år. Det gör att den är omfattande;
tippmassorna är cirka 10 m mäktiga och volymen har uppskattats till 140 000
ton gjuteriavfall. Den ligger inom den inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt. Tippen har undersökts flera gånger och grundvattenflödet är mycket
långsamt. Uppmätta halter av föroreningar är generellt sett låga. På grund av
de låga föroreningshalterna och den mycket stora volymen av tippmassor har
miljömyndigheterna hittills inte bedömt det vara rimligt att kräva en sanering
(urschaktning) av gjuteritippen. Detta trots att den ligger i den inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt. Att sanera gjuteritippen genom urschaktning bedöms bli mycket kostsamt och samtidigt som miljövinsten troligen blir relativt liten. Tippens utbredning är inte slutgiltigt avgränsad och eventuellt kan
gjuteritippen sträcka sig in under vägkroppen på Hamringevägen. Istället för
sanering har tippen åtgärdats på andra sätt för minimera riskerna för spridning av och exponering för föroreningar i tippmassorna.
Platsen ligger inom den inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt där det finns
restriktioner för markanvändningen. Båtverksamhet kan innebära spill av pe-
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troleumprodukter, metaller och båtbottenfärg vilket sedan kan förorena vattentäkten.
Platsen ligger i ett aktsamhetsområde för ras och skred vilket innebär att
markområdet måste undersökas geotekniskt innan förändring av markanvändningen eventuellt får ske.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2017-09-29

Dnr sbf/2017:225

Referens

Mottagare

Anders Forsberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Motion (TUP) Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att motionen anses vara besvarad i
och med informationen i tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tullingepartiet att kommunen
ska förvärva, sanera och exploatera den förorenade och instängslade marken
som ligger intill Tullingesjön vid Hamringe industriområde och söder om
Tullinge Båtsällskap. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ärendet för
yttrande.
Tippen ligger inom ett s. k. aktsamhetsområde för ras- och skred. Karteringen av aktsamhetsområden i Sverige har gjorts i ett samarbete mellan rad
statliga myndigheter (SGU, SGI, MSB, SMHI och Lantmäteriet). Det är
framför allt områdets jordarter och lutning som gör att det klassats som ett
aktsamhetsområde. Det innebär att en geoteknisk undersökning behöver göras av området om markanvändningen planeras att förändras för att se om
förändringen är lämplig med avseende på markstabilitet.
Det aktuella området utgörs av en gammal gjuteritipp där Alfa Laval/ Separator deponerade gjuteriavfall under cirka 70 år. Det gör att den är omfattande; tippmassorna är cirka 10 m mäktiga och volymen har uppskattats till
140 000 ton gjuteriavfall. Den ligger inom den inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt. Tippen har undersökts flera gånger och grundvattenflödet är
mycket långsamt. Uppmätta halter av föroreningar är generellt sett låga. På
grund av de låga föroreningshalterna och den mycket stora volymen av
tippmassor har miljömyndigheterna hittills inte bedömt det vara rimligt att
kräva en sanering (urschaktning) av gjuteritippen. Detta trots att den ligger i
den inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt. Att sanera gjuteritippen genom urschaktning bedöms bli mycket kostsamt och samtidigt som miljövinsten troligen blir relativt liten. Tippens utbredning är inte slutgiltigt avgränsad och eventuellt kan gjuteritippen sträcka sig in under vägkroppen på

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-29

Hamringevägen. Istället för sanering har tippen åtgärdats på andra sätt för
minimera riskerna för spridning av och exponering för föroreningar i tippmassorna.
Platsen ligger inom den inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt där det
finns restriktioner för markanvändningen. Båtverksamhet kan innebära spill
av petroleumprodukter, metaller och båtbottenfärg vilket sedan kan förorena
vattentäkten.
Platsen ligger i ett aktsamhetsområde för ras och skred vilket innebär att
markområdet måste undersökas geotekniskt innan förändring av markanvändningen eventuellt får ske.

Bakgrund

Förorenat område
Det instängslade området vid Tullingesjöns sydvästra strand ligger på fastigheterna Tullinge 19:575 (som ägs av Botkyrka kommun) och Tumba
7:126 (som ägs av De Laval International AB). Området är instängslat på
grund av att det utgör ett förorenat område. Objektet finns med på Länsstyrelsens lista över förorenade områden och är riskklassad till 3, vilket innebär
måttlig risk för människa och miljö. Området har ett känsligt läge inom den
inre skyddszonen för Tullinge vattentäkt.
Alfa Laval/Separators gjuteri deponerade här gjuterislagg under åren 19011972. Tippmassorna är cirka 10 m mäktiga och volymen har uppskattats till
ungefär 140 000 ton gjuteriavfall. En definitiv avgränsning av gjuteritippen
är inte gjord och det kan vara så att tippen sträcker sig in under Hamringevägens vägkropp. Därmed skulle en sanering av tippmassorna bli mycket
kostsam. De deponerade massorna underlagras av täta jordlager. Tippen har
undersökts flera gånger och mark- och grundvatten i tippen provtogs regelbundet under ett flertal år. Undersökningarna visade huvudsakligen på inga
till låga halter av föroreningar. Grundvattenflödet från tippen var väldigt
långsamt. Innan området stängslades in täcktes tippen med ett lerlager samt
ett lager av grus, sand och bindemedel. Därefter anlades en gräsmatta på
toppen. Detta för att ytterligare minska infiltrationen av regnvatten till tippen och därmed utströmningen från tippen till Tullingesjön och till grundvattnet. Tippen förstärktes också med stenblock mot Tullingesjön för att
skydda den mot vågerosion. Täckningen, gräsmattan och stängslet gör även
att risken för människors direktexponering för föroreningar i tippmassorna
är mycket låg.
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Miljömyndigheterna (Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden)
har hittills bedömt att det inte är rimligt att kräva en sanering av den gamla
gjuteritippen med anledning av den kostnad som det skulle innebära att
schakta bort och ersätta uppskattningsvis 140 000 ton måttligt förorenade
massor. Ett flertal åtgärder har gjorts för att minimera exponeringen och
läckaget av föroreningar från tippen. Omfattande undersökningar har visat
att utströmningen från tippen är mycket begränsad. Prover av jord och
grundvatten i tippen har visat på låga halter av föroreningar. Under en sanering skulle dessutom risken för spridning av föroreningar öka.
Vattenskyddsområde
Det instängslade området ligger inom den inre skyddszonen för Tullinge
vattentäkt. För att skydda vattenkvaliteten för Tullinge vattentäkt är restriktionerna hårda på markanvändningen i den inre skyddszonen.
Strandskydd
Området omfattas av det generella strandskyddet.

Sanna Sparr-Olivier
T. f. förvaltningschef
________

Ingrid Molander
Miljöchef
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Kommunfullmäktige

MOTION
2017-06-20

Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark
Det är tråkigt att se attraktiva marklägen som är kontaminerade. I den bästa av världar ska den som
äger marken bekosta saneringen. Men om inte detta intresse finns från markägaren kan det vara
motiverat att kommunen köper marken och tar ansvar för sanering för att sedan exploatera marken
utifrån allmänhetens intressen.
Ett konkret exempel är den mark intill Tullinge Båtsällskap (TBS) vid Hamringe Industricenter,
som idag är instängslad. Om kommunen förvärvar och sanerar marken skulle det medföra en rad
fördelar. För det första finns det goda miljömässiga motiv för sanering. För det andra är det ett
attraktivt markläge som kan tas i anspråk för nya användningsområden.
Närheten till väg 226 gör det lämpligt att exempelvis uppföra en allmän sjösättningsramp, för både
Tullingebor och Tumbabor. Dessutom skulle den olägenhet som den nuvarande sjösättningsrampen
vid Källvägen på Tullinge strand, med biltrafik och överbelamrad parkering som följd, försvinna.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

berörd förvaltning får i uppdrag förvärva och sanera det instängslade området intill TBS

att

berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en öppen
sjösättningsramp vid Hamringe Industricenter dit sjösättning av båtar och skotrar hänvisas

Anders Thorén (TUP)
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Enhetschefen/miljöenheten informerar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.
Sammanfattning
Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till
nämnden.
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4
Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.
Handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss – detaljplan för Passet 17
med flera i Broängen, Botkyrka kommun (sbf/2017:307).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss – detaljplaneprogram för
Brunna, Hallunda, Botkyrka kommun (sbf/2017:220).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss – detaljplan för Mullvaden
11, Botkyrka kommun (sbf/2017:317).
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på: Remiss – detaljplan för Eriksberg
2:1, Botkyrka kommun (sbf/2017:318).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

2017-09-07

Referens

Mottagare

Matilda Hermansson

Dnr sbf/2017:220

Kommunledningsförvaltningen

Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden Detaljplaneprogram för Brunna, Hallunda, Botkyrka kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneprogram under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning
Syftet med förslaget till detaljplaneprogrammet är att minska barriäreffekten av
E4/E20 och dess påverkan på området genom en sociodukt (social koppling) över
motorvägen som bättre förbinder Hallunda och Fittja. Detaljplaneprogrammet
syftar även till att utveckla Brunna till en central mötesplats och idrottsnod med
förnyade och fler idrottsfunktioner och 300-350 nya bostäder.
Utöver beaktande av de åtgärdsförslag som anges i för detaljplaneprogrammet framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En översiktig miljökonsekvensbeskrivning till strukturplan för Brunna i Botkyrka kommun (iterio,
2016) lämnar miljöenheten följande synpunkter på detaljplaneförslaget:
 I och med ökade hårdgjorda ytor, risken för översvämning, känslig ytvattenrecipient och att området ligger inom yttre skyddszon för Östra Mälarens
vattenskyddsområde behöver dagvattenfrågan särskilt utredas i fortsatt planarbetet för att förebygga negativa konsekvenser för människors hälsa och
miljön.
 För att undvika ökad belastning på Albysjön under etablerings- och byggnadsfas är det viktigt att rena dagvatten även under utbyggnadsskedet.
 E4/E20 sträcker sig genom området och är primär transportled för farligt gods. Inför framtagning av detaljplaner i området bör det utredas
huruvida planerad bebyggelse med någon typ av verksamhet uppnår
länsstyrelsens riktlinjer om skyddsavstånd från E4/E20.
 Vid fortsatt arbete inom området behöver det utredas hur området ska
formges för att klara miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) och
kvävedioxid (NO2).
 Inom stora delar av området överskrids idag riktvärdena för vägtrafikbuller. Bostäder bör inte uppföras i områden där riktvärdena för buller
överskrids. En trafikbullerutredning behöver tas fram i vidare planering av området för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Höga ljudnivåer orsakade av aktiviteter på bland annat spontanidrottsytor kan komma att störa närboende, både i befintlig och planerad
bebyggelse, vilket bör tas i beaktning i fortsatt arbete av utformning av
detaljplaner.
Vid utformning av detaljplaner bör man ta hänsyn till eventuellt störande ljus från belysningsstolpar, strålkastare och ljusskyltar för att
skapa en så god miljö som möjligt.

Bakgrund
Brunna ligger i östra Hallunda och omfattar området mellan E4/E20 i öst, Botkyrkaleden i norr, Brunnavägen i väster och Hallundavägen i söder. Programområdet sträcker sig över motorvägen och inkluderar även områdena närmast motorvägen på Fittjasidan och avgränsas av idrottsanläggningarna och grönytorna kring
dem. Fittjasidan är låglänt och utgörs av grönområden. Söder om området finns
en större kraftledning och ett ställverk.
I kommunens översiktsplan från 2014 framgår det att Brunnaområdet ska utvecklas till tät stadsbygd med bostäder, verksamheter, vägar, grönområden och rekreationsområden. Brunna ligger mellan stadsdelarna Hallunda och Fittja som ingick
i miljonprogrammet som byggdes för snart 50 år sedan och behöver därmed rustas upp. Brunna är ett centrum för idrott för de båda stadsdelarna och är Botkyrka
kommuns största idrottsområde med flera idrottsanläggningar, både inomhus och
utomhus. Flera av anläggningarna är slitna och i stort behov av upprustning. I
samband med upprustning av området lägger programmet stor vikt vid offentliga
ytor. Dessa ska förnyas och kompletteras med ytor för spontanidrott, tydliga mötesplatser utomhus, gångvägar och cykelstråk men det ska också skapas möjlighet
för nya bostäder och ett mer varierat bostadsutbud. Programmet prövar möjligheten för bostadsbebyggelse på två platser – på tomten där befintlig fotbollshall
ligger och på Fittjasidan om E4/E20 i området mellan Hallundavägen och radhusen längs Krögarvägen. Den nya bebyggelsen i Brunnaområdet ska komplettera
bostäderna i Hallunda.
Detaljplaneprogrammet är en sammanhållen idé för det framtida Brunna och är
ett dokument som föregår de juridiskt bindande detaljplanerna och belyser övergripande frågor. I detaljplaneprocessen kommer det finnas ytterligare tillfällen att
lämna synpunkter.
Hela området är präglat av trafiken på E4/E20 som ger upphov till luftförereningar och höga bullernivåer. Stockholmsregionen växer och för att möta den ökande
trafiken planerar Trafikverket för förstärkningar av E4/E20 genom att lägga till
ytterligare två körfält till totalt åtta (4+4). Trafikverket behöver genomföra åtgärder för att minska på störningar från trafiken och upplevelsen att vägen dominerar
landskapet. För att minska framtida störningar innehåller programmet planer på
en bred sociodukt – en överdäckning över motorvägen – som ska ersätta nuvarande gångbro men även förbinda Hallunda med Fittja och grönområdena på var-
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dera sidan. Detta ska skapa förutsättningar för stadsutveckling och minskar både
den fysiska och den mentala barriären som motorvägen utgör.
Yttrande
Dagvatten
Programområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Enligt skyddsföreskrifterna får man inte utan föregående rening
släppa ut dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där det finns risk för
vattenföroreningar från exempelvis större vägar, broar och parkeringsanläggningar. I norra Botkyrka leds det mesta av dagvattnet ner i dagvattenledningar som
rinner ut i Albysjön utan föregående rening. Albysjön ingår i primärt skyddsområde för Östra Mälarens dricksvattentäkt och enligt Botkyrkas blå värden (vattenprogram) betraktas Albysjön som känslig för föroreningsbelastningar och att det
är av stor vikt att minska belastningen av bl.a. orenat dagvatten på sjön och inte
tillåta ytterligare föroreningsutsläpp. Brunna ligger dessutom i en topografisk
sänka i landskapet och är därmed utsatt för en översvämningsrisk. I och med klimatförändringar och ökad risk för extrema väderhändelser finns ökad risk att området drabbas av översvämningar.
Inom parkområdet öster om motrovägen på Fittjasidan planeras en dagvattenanläggning i samband med projektet Dagvatten Norra Botkyrka. Planen är att anlägga öppna dagvattenlösningar i Fittja med en våtmark samt dammar. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska dagvatten från bland annat Brunna renas
här. Det är inte bestämt hur stora dagvattenlösningarna ska vara men ska Brunna
anslutas behöver våtmarker och dammar dimensioneras för att ta emot dagvatten
från området. Genomförande av planen med tillhörande dagvattenlösningar kan
innebära en förbättring av dagens dagvattenhantering och harmoniserar med Botkyrka kommuns dagvattenstrategi.
I och med ökade hårgjorda ytor, risken för översvämning, en känslig ytvattenrecipient och att området ligger inom yttre skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde behöver dagvattenfrågan särskilt utredas i fortsatt planarbete för
att förebygga negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
För att undvika ökad belastning på Albysjön under etablerings- och byggnadsfas
är det viktigt att rena dagvatten även under utbyggnadsskedet.
Skyddsavstånd
Motorvägen E4/E20 skär rakt igenom Brunna och utgör idag en viktig infart
till Storstockholm. På vägen transporteras bland annat farligt gods och enligt
länsstyrelsens riktlinjer bör det finnas ett skyddsavstånd på minst 40 meter
från vägkanten till byggnader med någon typ av verksamhet. Det är möjligt
att bygga inom 40 meter men då krävs det åtgärder som minskar risken. I
och med att trafikverket planerar att bredda vägen med ytterligare körfält
påverkas gränsen. Inför senare framtagningar av detaljplaner bör det utredas

BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-07

4[5]
Dnr sbf/2017:220

om planerad bebyggelse uppnår riktlinjerna, alternativt vilka åtgärder som
bör vidtas för att minimera risken.
Emissioner
Längst med E4/E20 överskrids idag miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2), SLB 2015. Då området saknar bebyggelse intill vägen är området välventilerat och halterna minskar relativt
snabbt med avståndet från vägen. Vid en eventuell bebyggelse kring motorvägen kan utvädringen av luftföroreningar vid vägen försämras och halterna
stiger. Vid fortsatt arbete inom området behöver det utredas hur utformning
av området kan ske utan att MKN överskrids ytterligare samt för att förebygga negativa konsekvenser för människors hälsa.
Buller
Inom stora delar av området i detaljplaneprogrammet överskrids idag riktvärdena för vägtrafikbuller. Buller härstammar framför allt ifrån E4/E20,
Hallundavägen och delvis Botkyrkaleden. De högsta nivåerna återfinns
närmast E4/E20. Bostäder bör därför inte uppföras i de områden där riktvärdena för buller överskrids. För att förebygga olägenhet för människors hälsa
bör man i framtida detaljplaner i området sörja för en god ljudmiljö och bullersituationen utredas.
I dagläget finns det inga bostäder inom området. Höga ljudnivåer orsakade
aktiviter på bland annat spontanindrottsytor kan komma att störa närboende
i både befintlig och planerad bebyggelse. Detta bör tas i beaktning i fortsatt
arbete av utformning av detaljplaner.
Störande ljus
Vid de befintliga idrottsanläggningarna Brunna IP och fotbollsplanen och utmed
E4/E20 finns belysningsstolpar. I detaljplaneprogrammet föreslås fler ytor för
spontanidrott vilket kan kräva belysningsstolpar och strålkastare. Enligt programmet finns även en ambition att uppföra nya bostäder. När man planerar för
belysning inom tätbebyggda områden är det viktigt att man tar hänsyn till eventuellt störande ljus från belysningen för att skapa en så god miljö som möjligt och
med så liten påverkan som möjligt på närliggande liggande befintlig- och planerad bebyggelse. Det är även viktigt att ta den befintliga belysningen i beaktning
vid uppförande av nya bostäder så att inte de boende blir påverkade av ljusstörningar. Det gäller även vid uppförande av ljusskyltar.
Miljöenhetens synpunkter
Dagvattenfrågan behöver särskilt utredas i det fortsatta planarbetet för att förebygga negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
Under etablerings- och byggnadsfas är det viktigt att reningsanläggningar för
dagvatten är på plats innan byggnader och vägar anläggs och/eller byggs ut.
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En utredning behöver tas fram för att undersöka om länsstyrelsens riktlinjer för
skyddsavstånd kan uppnås i förhållande till E4/E20 inför fortsatt arbete av utformning av detaljplaner i området.
Vid fortsatt utformning av området behöver luftföroreningssituationen utredas så
att inte luften försämras och MKN för PM10 och NO2 ytterligare överskrids
längs E4/E20.
Bostäder bör inte uppföras i områden där riktvärdena för buller överskrids och
bullersituationen behöver utredas i vidare planering av området för att förebygga
olägenhet för människors hälsa.
Vid fortsatt arbete av utformning av detaljplaner i området bör man ta eventuella
höga ljudnivåer orsakad av aktivitet på bland annat spontanindrottsytor i beaktning då de kan störa och orsaka olägenhet för närliggande boenden.
Vid fortsatt arbete av utformning av detaljplaner i området bör man ta hänsyn till
belysningen från belysningsstolpar, strålkastare och ljusskyltar för att förebygga
ljusstörningar för boende.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myrna Persson
Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Mottagare

Matilda Hermansson

Dnr sbf/2017:317

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden Detaljplan för Mullvaden 11, Botkyrka kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Mullvaden 11 har upprättats. Planområdets areal är ca 1413 m2 och rymmer idag en färgbutik. Syftet med planen är att
bygga ett flerbostadshus med handelslokal i bottenvåningen och samtidigt skapa
en ny attraktiv pusselbit i stadsbilden runt Dalvägen. Planförslaget omfattar 18-20
lägenheter samt parkeringsplatser.
I denna skrivelse behandlas de miljö- och hälsoaspekter som miljöenheten anser
behöver beaktas. Miljöenheten anser att planförslaget kan tillstrykas under förutsättning att:
 Att man fördröjer och renar vattnet inom området för att minska belastningen av föroreningar och risken för översvämningar i Tumbaån och
Tullingesjön
 Växtbäddarna får en tillräcklig dimensionering för att kunna ta omhand
om det dagvatten som uppkommer inom området
 Ansöker om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden innan inrättande av infiltrerande dagvattenanläggningar, enligt Segersjös vattenskyddsföreskrifter.
 Att det bullerplank som planeras klarar att reducera buller till den grad att
byggnaden samt eventuella uteplatser klarar riktvärdena för buller för att
motverka olägenhet för människors hälsa. Man bör även ange i planbestämmelserna bullerplankets höjd för att säkerställa att bullerplanket
uppnår sitt syfte.
Bakgrund
Fastigheten Mullvaden 11 ägs av Mole fastighets AB. Fastigheten gränsar till fastigheten Mullvaden 12 och Mullvaden 10 och är en hörntomt som avgränsas av
Ekvägen och Björkvägen. Väster om fastigheten, cirka 55 meter ligger Dalvägen,
väg 226. Fastigheten ligger cirka 1,5 km sydväst om Tumba centrum och Tumba
station där det finns pendeltåg och bussterminal med goda kommunikationer både
i inom och utanför kommunen och centrala Stockholm. Enligt gällande detaljplan
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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är fastigheten planlagd som ej störande småindustri (J) och består idag av en handelslokal som är ihop byggd med en äldre villa som rymmer en färgbutik. Resterande yta av fastigheten utgörs idag till största del av en parkeringsplats för 11 bilar.
Befintlig fastighet är redan ianspråktagen och enligt planförslaget kommer alla
nuvarande byggnader att rivas och ett nytt flerbostadshus med handelslokal i botten kommer att byggas. Huset kommer ha en byggnadsarea på 475 kvm och en
byggnadshöjd på 11 m. Huset kommer rymma cirka 18-20 lägenheter och handelslokalen kommer rymma cirka hälften av bottenvåningsplanet. De hårdgjorda
ytorna som finns idag kommer att minskas och grönytor kommer att öka. Enligt
planförslaget ska 17 stycken parkeringsplatser anläggas och minst 40 stycken cykelplatser ska finnas på fastigheten. På fastighetens sydöstra hörn planeras det för
uteplatser och gemensamma ytor planeras vid fastighetens norra och östra gräns.
Miljöaspekter
Dagvatten
Planområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjöns vattenskyddsområde.
Dagvatten från området leds idag till Tumbaån och vidare till Tullingesjön via
kommunens dagvattenledningar. I dagsläget uppnår Tumbaån måttlig ekologisk
status och en god kemisk status. Enligt Botkyrkas blå värden (vattenprogram) har
Tumbaån bedömts vara mycket känslig för översvämningar och det finns en risk
att miljökvalitetsnormen god ekologisk status inte uppnås till 2021. Tullingesjön
påverkas idag framför allt av föroreningar från dagvatten och riskerar att inte
uppnå god ekologisk status eller god kemisk status till 2021.
För att minska belastningen av föroreningar och risken för översvämningar är det
viktigt att fördröja och rena vattnet vid exploatering inom området och att dagvatten tas omhand lokalt i enlighet med Botkyrka kommuns dagvattenstrategi. Enligt
planförslaget kommer det blir mer grönytor jämfört med dagens läge som i sin tur
kommer att minska mängden vatten som avrinner från fastigheten. Enligt förslaget ska dagvattnet fördröjas och renas i växtbäddar på fastigheten. För att dagvatten som uppkommer inom fastigheten i så stor utsträckning som möjligt ska
kunna tas omhand lokalt är det viktigt att växtbäddarna dimensioneras i tillräcklig
storlek.
Enligt Segersjös vattenskyddsföreskrifter står det bland annat följande: ”Dagvatten från förorenade ytor till exempel trafik-, parkerings- och industriytor, får inte
infiltreras utan tillstånd av kommunen…”. Avser man att infiltrera dagvatten
inom planområdet från parkeringsytorna behöver man först ansöka om tillstånd
hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Buller
Söder om fastigheten ligger Dalvägen och strax intill fastigheten Ekvägen och
Björkvägen. Närheten till vägarna medför att fastigheten utsätts för buller. För att
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klara bullerkraven planeras ett bullerplank i form av en växtbeklädd pergola vid
fastighetens norra och östra gränd. Växter skyddar inte så mycket mot buller och
det är därför viktigt att man planerar för ett ordentligt bullerplank för att klara
bullerkraven samt att det även bör framgå i planbestämmelserna hur högt bullerplanket ska vara. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill förtydliga att det är viktigt
att byggnaden samt eventuella uteplatser klarar riktvärdena för buller för att motverka olägenhet för människors hälsa.
Miljöenhetens synpunkter
Att dagvatten fördröjs och renas vattnet inom området.
Att växtbäddarna dimensioneras tillräckligt för att kunna ta omhand om det dagvatten som uppkommer inom området.
Ansöker om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden om man avser att infiltrera dagvatten inom planområdet.
Att det bullerplank som planeras utformas så att byggnaden samt eventuella uteplatser klarar riktvärdena för buller för att motverka olägenhet för människors
hälsa.
För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myrna Persson
Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Referens

Mottagare

Matilda Hermansson

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden Detaljplan för Eriksberg 2:1, Botkyrka kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Eriksberg 2:1 har upprättats. Planens
syfte är att möjliggöra att en lastplan med stödmurar tillhörande en stormarknad,
som idag har tidsbegränsat bygglov, skulle kunna bli en permanent åtgärd.
I denna skrivelse behandlas de miljöaspekter som miljöenheten anser behöver beaktas. Miljöenheten anser att planförslaget kan tillstrykas under förutsättning att:
 Växtbädden blir tillräckligt stor för att kunna ta emot det dagvatten som
uppkommer inom området.
Bakgrund
Planen omfattar en lastkaj och ett litet område mellan ICA-Maxis p-platsområde
och Kumla gårds väg. I dagsläget finns det en lastkaj och lastplan i området med
stödmurar och en gräsyta. Planområdets areal är cirka 1500 kvm och ägs av Botkyrka kommun. Den delen som berörs av planområdet ska därför säljas till ägaren
av fastigheten Kumla gård 1 som äger stormarknaden. Detaljplanen bedöms
sammantaget inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Miljöaspekter
Vattenskyddsområde och föroreningar
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde och inom Albysjöns tillrinningsområde. Dagvatten från lastplanen rinner
i dagsläget till stormarknadens parkeringsplats och leds därifrån via ledningar till
slutrecipienten Albysjön. Albysjön uppnår inte god kemisk status med anledning
av förekomst av tributyltenn (TBT) och förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade föreningar. God kemisk status ska klaras senast 2027. Enligt de föreslagna planbestämmelserna framgår det att dagvatten ska fördröjas och renas lokalt genom växtbäddar på lastplanens norra del. För att växtbädden ska kunna ta
omhand om dagvattnet inom området är det viktigt att växtbädden blir tillräckligt
stor för att rymma behövd fördröjningsvolym, i enlighet med rapporten ”DagvatSamhällsbyggnadsförvaltningen
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tenutredning ICA Maxi lastkaj i Botkyrka” (Sweco Environment AB, 2017-0622).
Miljöenhetens synpunkter
Växtbädden dimensioneras för att rymma det dagvatten som uppkommer inom
området.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myrna Persson
Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Delegationslista
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna delegationslistan
2017-08-31—2017-10-04.

1 [1]

2017-08-31 - 2017-10-04

Delegationslista
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun
Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-10-02 (Händelsedatum) 2017-10-02 (Uppdateringsdatum)
Jenny Dahlstedt
Beslut/Delegation
4

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218985
DBM § 544

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Iselsta 1:12.
Beslut skickat till Jyrki Anslin, Iselsta 2, 147 91 Grödinge.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000414

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Iselsta 1:12 [1] (Iselsta 2 och Iselsta 3)

Objekt: ISELSTA 2, ISELSTA 2, ISELSTA 1:12
Objekt: ISELSTA 3, ISELSTA 3, ISELSTA 1:12

2017-10-02 (Händelsedatum) 2017-10-02 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
11 Maria
Bomark

218987
DBM § 545

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut om miljösanktionsavgift, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000671

Handläggare: MARBOM

Ärenderubrik:

KLAGOMÅL på skönhetssalong på Fågelviksvägen 9

Objekt: XSARA BEAUTY BY NOOR, FÅGELVIKSVÄGEN 9, BOTVIDSGYMNASIET 3

Sida 1 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-29 (Händelsedatum) 2017-09-29 (Uppdateringsdatum) 218922
Beslut/Delegation extra kontrollavgift
13 Tobias
Karlsson

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

DBM § 543

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
Flertalet avvikelser var åtgärdade. Några avvikelser kvarstod.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000600

Handläggare: TOBKAR

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2017 - Elamos Restaurang AB\Joes Bar

Objekt: ELAMOS RESTAURANG AB\JOES BAR, FÅGELVIKSVÄGEN 5, BOTVIDSGYMNASIET 7

2017-09-27 (Händelsedatum) 2017-09-27 (Uppdateringsdatum) 218829
Tobias
Beslut/Delegation extra kontrollavgift
6
Karlsson

DBM § 541

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
En klar förbättring beträffande märkning och temperaturer konstaterades.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000910

Handläggare: TOBKAR

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2017 - Integral AB\Kalinka

Objekt: INTEGRAL AB\KALINKA, FITTJAVÄGEN 3, FORBONDEN 4

Sida 2 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-27 (Händelsedatum) 2017-09-27 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
5

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218833
DBM § 542

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 542 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001049

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Tullinge 21:19 (Flottiljvägen 9)

Objekt: FLOTTILJVÄGEN 9, FLOTTILJVÄGEN 9, TULLINGE 21:19

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation registrering
3

218768
DBM § 534

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001065

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Baran Grill\Grillholken

Objekt: BARAN GRILL\GRILLHOLKEN, KATRINEBERGSVÄGEN 108A, TULLINGE 17:320

Sida 3 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum) 218771
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation årlig kontrolltid
4

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

DBM § 535

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001065

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Baran Grill\Grillholken

Objekt: BARAN GRILL\GRILLHOLKEN, KATRINEBERGSVÄGEN 108A, TULLINGE 17:320

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation registrering.
2

218778
DBM § 536

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001081

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Sandymar Transport AB

Objekt: SANDYMAR TRANSPORT AB, ENSKIFTESVÄGEN 43, ENSKIFTET 12

Sida 4 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum) 218780
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation årlig kontrolltid
4

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 537

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001081

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Sandymar Transport AB

Objekt: SANDYMAR TRANSPORT AB, ENSKIFTESVÄGEN 43, ENSKIFTET 12

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation registrering.
2

218787
DBM § 538

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001070

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av tidsbegränsad livsmedelsanläggning i samband med orienteringstävlingen 25-ma

Objekt: ORIENTERINGSTÄVLINGEN 25-MANNA, Ensta, , ENSTA 1:66

Sida 5 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum)
8

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

218800

20171017

Beslut/Delegation

Jenny Dahlstedt

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Tillståndet vinner laga kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 539

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat tillstånd för en WC- och BDTanläggning. Fastighetesägaren ska ha en slamvskiljare FANN SA 4000 ce. Sedan ska vattnet ledas till en FANN In-Drän
biobädd 5 ce. En Ecotreat fosforfällningsenhet skall kopplas in under diskbänken. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000443

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Norrga 2:14 (Norrga by 33)

Objekt: NORRGA BY 33, NORRGA BY 33, NORRGA 2:14

2017-09-26 (Händelsedatum) 2017-09-26 (Uppdateringsdatum)
Maria
Beslut/Delegation
6
Bomark

218804
DBM § 540

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000939

Handläggare: MARBOM

Ärenderubrik:

ANMÄLAN av hygienlokal - Oleys fotklinik AB

Objekt: OLEYS FOTKLINIK AB, KVÄLLSVÄGEN 4, BANSLÄTT 2

Sida 6 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-25 (Händelsedatum) 2017-09-25 (Uppdateringsdatum) 218705
Katrin Rundén
Beslut/Delegation årlig kontrollavgift
2

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

DBM § 531

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001062

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Balrog IK\Balrog Botkyrka

Objekt: BALROG IK\BALROG BOTKYRKA, BRUNNAVÄGEN 8, HALLUNDA 4:34

2017-09-25 (Händelsedatum) 2017-09-25 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation registrering
3

218706
DBM § 532

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001062

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Balrog IK\Balrog Botkyrka

Objekt: BALROG IK\BALROG BOTKYRKA, BRUNNAVÄGEN 8, HALLUNDA 4:34

Sida 7 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-25 (Händelsedatum) 2017-09-25 (Uppdateringsdatum)
Albert Storby
Beslut/Delegation (årlig avgift)
3

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218728
DBM § 533

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken upprättat.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001038

Handläggare: ALBSTO

Ärenderubrik:

BESLUT om årlig avgift - Kraftklubb Svenska AB\Tumba Kraftklubb

Objekt: KRAFTKLUBB SVENSKA AB\TUMBA KRAFTKLUBB, HANS STAHLES VÄG 19, TUMBA 7:150

2017-09-22 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
8

218321
DBM § 513

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 513 gällande anmälan om bergvärme, vilket medges. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000950

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Tullinge 19:85 (Örnbergsgränd 2)

Objekt: ÖRNBERGSGRÄND 2, ÖRNBERGSGRÄND 2, TULLINGE 19:85

Sida 8 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-22 (Händelsedatum) 2017-09-22 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
2

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218624
DBM § 528

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 528 gällande tillstånd för bergvärmepump, vilket medges. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001045

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Grepen 3 (Skrävstaväge

Objekt: SKRÄVSTAVÄGEN 9, SKRÄVSTAVÄGEN 9, GREPEN 3

2017-09-22 (Händelsedatum) 2017-09-22 (Uppdateringsdatum) 218625
Attal Arzoomand
Beslut/Delegation årlig kotnrolltid
2

DBM § 529

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, se dokument
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001055

Handläggare: ATTARZ

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Tumba Wok AB

Objekt: TUMBA WOK AB, TUMBA TORG 9, TUMBA CENTRUM 1

Sida 9 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-22 (Händelsedatum) 2017-09-22 (Uppdateringsdatum)
Attal Arzoomand
Beslut/Delegation registrering
3

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218627
DBM § 530

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001055

Handläggare: ATTARZ

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Tumba Wok AB

Objekt: TUMBA WOK AB, TUMBA TORG 9, TUMBA CENTRUM 1

2017-09-21 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum) 218578
Tobias
Beslut/Delegation extra kontrollavgift
6
Karlsson

DBM § 523

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
De flesta avvikelser var åtgärdade och avvikelsen kopplat till klagomålet ansågs åtgärdat.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000996

Ärenderubrik:

Handläggare: TOBKAR

KLAGOMÅL på livsmedelshantering på Saosan´s Kaffe och konditori (café)

Objekt: SAOSAN´S KAFFE OCH KONDITORI (café), ALBYVÄGEN 4, BYATOMTEN 2

Sida 10 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-21 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum) 218600
Beslut/Delegation (tillsynsavgift)
11 Matilda Hermansson

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 524

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000363

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Norrga 3:3 (Norr

Objekt: NORRGA KVARN 40, NORRGA KVARN 40, NORRGA 3:3

2017-09-21 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum) 218601
Beslut/Delegation (tillsynsavgift)
10 Matilda Hermansson

DBM § 525

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000171

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Ekenshov 1:1 (N

Objekt: NORRGA KVARN 53, NORRGA KVARN 53, EKENSHOV 1:1

Sida 11 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-21 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation registrering
2

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218608
DBM § 526

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001046

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - G&P Sushi AB\Sushi Kawa

Objekt: G&P SUSHI AB\SUSHI KAWA, TUMBA TORG 9, TUMBA CENTRUM 1

2017-09-21 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation årlig avgift
3

218609
DBM § 527

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001046

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - G&P Sushi AB\Sushi Kawa

Objekt: G&P SUSHI AB\SUSHI KAWA, TUMBA TORG 9, TUMBA CENTRUM 1

Sida 12 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-20 (Händelsedatum) 2017-09-20 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
12 Albert Storby

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218424
DBM § 522

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om att samtliga båtar ska vara rena från bottenfärg senast 5 maj 2018 har upprättats. Klubben har enligt sin handlingsplan själva redovisat att samtliga båtar ska
vara fria från bottenfärg våren 2018.Klubbens styrelse har framfört att det finns en risk att detta inte uppfylls därför fattas detta beslut.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000174

Handläggare: ALBSTO

Ärenderubrik:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2017 - Botkyrka Båtklubb

Objekt: BOTKYRKA BÅTKLUBB, ALBYVÄGEN 36, ALBY 15:32

2017-09-19 (Händelsedatum) 2017-09-19 (Uppdateringsdatum)
Anna-Lena
Beslut/Delegation extra avgift
7
Storfeldt

218352
DBM § 515

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000935

Handläggare: DAGDLT

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2017 - Raoul & Jimmy Gourme HB\Café Indigo

Objekt: RAOUL & JIMMYS GOURME HB\CAFÉ INDIGO, Hallundaplan 5, KORNET 6

Sida 13 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-19 (Händelsedatum) 2017-09-19 (Uppdateringsdatum)
10

Matilda Hermansson

Händelsenummer

218456

Åtg Bev. datum

20180731

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Beslut om förbud träder ikraft
DBM § 519

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Matilda
Hermansson
--

Anteckning på händelsen:

Beslut om att återkalla tillstånd (delegationsbeslut § 188, 2012-05-23, dnr: 2012-380) samt förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvattentill befintlig avloppsanläggning,
upprättat. Beslutet börjar gälla från och med den 31 juli 2018. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000504

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Ensta 1:187 (Ens

Objekt: ENSTA 5, ENSTA 5, ENSTA 1:187

2017-09-19 (Händelsedatum) 2017-09-19 (Uppdateringsdatum) 218467
Attal Arzoomand
Beslut/Delegation extra kontrollavgift
7

DBM § 520

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dokument.
Verksamheten har åtgärdat sina tidigare avvikelser.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000947

Handläggare: ATTARZ

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2017 - Alan Issa AB\Filmkedjan Tullinge

Objekt: ALAN ISSA AB\FILMKEDJAN TULLINGE, NYÄNGSVÄGEN 3, SLÄTTEN 1

Sida 14 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-19 (Händelsedatum) 2017-09-19 (Uppdateringsdatum)
8

Matilda Hermansson

Händelsenummer

218457

Åtg Bev. datum

20180228

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Förbud börjar gälla
DBM § 521

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Matilda
Hermansson
--

Anteckning på händelsen:

Beslut om förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning upprättat, se dokument. Beslutet gäller direkt och förbudet kommer att börja
gälla från och med den 28 februari 2018.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000431

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på del av fastigheten Ploglande

Objekt: ENSTA PLOGLANDET 12, ENSTA PLOGLANDET 12, PLOGLANDET 1:1

2017-09-15 (Händelsedatum) 2017-09-21 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
2

218369
DBM § 518

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 518 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges. Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001043

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Tullinge 21:302 (Ekorrvägen 18)

Objekt: EKORRVÄGEN 18, EKORRVÄGEN 18, TULLINGE 21:302

Sida 15 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-14 (Händelsedatum) 2017-09-14 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
15 Matilda Hermansson

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218323
DBM § 504

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning för mottagande av BDT och WC-vatten upprättat, se dokument.
Anläggningen kommer bestå av slamavskiljare av fabrikatet Fann med en volym på 900 liter och en efterföljande rening i form av en markbädd på bruk, för mottagande
av BDT-vatten. Det renade avloppsvattnet kommer avledas till en stenkista. Avloppsvatten från WC ska ledas till en sluten tank från Fann med en volym på 3000 liter.
Tillståndet lämnas med villkor.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000872

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Näs 1:67 (Saltnäs 1)

Objekt: SALTNÄS 1, SALTNÄS 1, NÄS 1:67

2017-09-14 (Händelsedatum) 2017-09-14 (Uppdateringsdatum)
Izabella Hilmevall
Beslut/Delegation
6

218316
DBM § 512

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000403

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på del av fastigheten Råby 1:75

Objekt: RÅBY 7, RÅBY 7, RÅBY 1:75

Sida 16 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-14 (Händelsedatum) 2017-09-14 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
9

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218342
DBM § 514

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut 514 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning för bergvärme, vilket medges. Se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000965

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten, Vårsta 2:29 (Grönfinkvägen 23)

Objekt: GRÖNFINKVÄGEN 23, GRÖNFINKVÄGEN 23, VÅRSTA 2:29

2017-09-14 (Händelsedatum) 2017-09-14 (Uppdateringsdatum) 218355
Beslut/Delegation (tillsynsavgift)
11 Matilda Hermansson

DBM § 516

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000543

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Norrga 3:4 (Norr

Objekt: NORRGA KVARN 42, NORRGA KVARN 42, NORRGA 3:4

Sida 17 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-14 (Händelsedatum) 2017-09-15 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
33 Elna Topac

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218242
DBM § 517

--

Anteckning på händelsen:

Delegationsbeslut upprättat avseende: "Föreläggande om att utreda och redovisa orsakerna bakom höga halter av BOD7, tot-P och tot-N i utgående avloppsvatten och
att redovisa åtgärder för att säkerställa innehållande av gällande begränsningsvärden för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag, SYVAB", se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000049

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2017 - Syvab (Himmerfjärdsverket)

Objekt: SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAB, , HÖRNINGSHOLM 2:45

2017-09-13 (Händelsedatum) 2017-09-13 (Uppdateringsdatum) 218294
Tobias
Beslut/Delegation extra kontrollavgift
6
Karlsson

DBM § 511

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, se dok.
Avvikelser på spårbarhet och märkning var åtgärdade från föregående kontroll.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000907

Handläggare: TOBKAR

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2017 - Dafmet Afro HB

Objekt: DAFMET AFRO HB, TUNAVÄGEN 1, KOMMINISTERN 5

Sida 18 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-12 (Händelsedatum) 2017-09-12 (Uppdateringsdatum) 218260
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation årlig kontrolltid
4

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 507

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001026

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Mattelekförskolan i Stockholm AB\Mattelekförskolan i

Objekt: MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM AB\MATTELE, MÅNSTORPSVÄGEN 10, TULLINGE 19:353

2017-09-12 (Händelsedatum) 2017-09-12 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation registrering
2

218282
DBM § 508

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001036

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Leylas Grill AB\Fittja Grillen

Objekt: LEYLAS GRILL AB\FITTJA GRILLEN, FITTJAVÄGEN 3, FORBONDEN 4

Sida 19 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-12 (Händelsedatum) 2017-09-12 (Uppdateringsdatum) 218283
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation årlig kontrolltid
3

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

DBM § 509

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001036

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Leylas Grill AB\Fittja Grillen

Objekt: LEYLAS GRILL AB\FITTJA GRILLEN, FITTJAVÄGEN 3, FORBONDEN 4

2017-09-11 (Händelsedatum) 2017-09-11 (Uppdateringsdatum)

9

Izabella Hilmevall

Handläggare: JONNYB

218219

20180630

Beslut/Delegation

Beslut om förbud börjar gälla

Elna
Topac

DBM § 505

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000344

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Råby 1:71 (Råby

Objekt: RÅBY 5, RÅBY 5, RÅBY 1:71

Sida 20 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-11 (Händelsedatum) 2017-09-11 (Uppdateringsdatum)
Jonatan Nyberg
Beslut/Delegation registrering
2

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218234
DBM § 506

--

Anteckning på händelsen:

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

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001026

Handläggare: JONNYB

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om registrering av livsmedelsanläggning - Mattelekförskolan i Stockholm AB\Mattelekförskolan i

Objekt: MATTELEKFÖRSKOLAN I STOCKHOLM AB\MATTELE, MÅNSTORPSVÄGEN 10, TULLINGE 19:353

2017-09-08 (Händelsedatum) 2017-09-08 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
11 Jenny Dahlstedt

218147
DBM § 503

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för tillsyn upprättat, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000132

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Iselsta 1:5 (Iselst

Objekt: ISELSTA 6, ISELSTA 6, ISELSTA 1:5

Sida 21 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-07 (Händelsedatum) 2017-09-07 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
6

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218100
DBM § 501

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 501 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001016

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Sadeln 10 (Almvägen 11)

Objekt: ALMVÄGEN 11, ALMVÄGEN 11, SADELN 10

2017-09-07 (Händelsedatum) 2017-09-07 (Uppdateringsdatum)
Beslut/Delegation
19 Matilda Hermansson

218111
DBM § 502

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning upprättat. Anläggningen kommer bestå av befintlig slamavskiljare med en volym på 3m3 med efterföljande rening i
form av en markbädd på burk, Biorock-10 från 4evengreen. Avloppsanläggningen ska kompletteras med kemdoseringsenheten BR40. Det renade avloppsvatten ska
sedan avledas till en befintlig markbaserad rening.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000976

Handläggare: MATHER

Ärenderubrik:

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

Objekt: BYRSTA KVARN 20, BYRSTA KVARN 20, BYRSTA KVARN 2:1

Sida 22 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

2017-09-06 (Händelsedatum) 2017-09-06 (Uppdateringsdatum) 218046
Beslut/Delegation (Pärlugglevägen 9)
80 Sofia Sjöstedt

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

DBM § 500

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 500 gällande uppehåll i avfallshämtning vilket medges, se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000065

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

SAMLING av (under 2017) inkomna ansökningar om uppehåll i avfallshämtning

Objekt: BRONSGJUTARVÄGEN 2, BRONSGJUTARVÄGEN 2, BRONSGJUTAREN 47
Objekt: TINGSBERGSVÄGEN 15, TINGSBERGSVÄGEN 15, TULLINGE 17:61
Objekt: ASPENVÄGEN 229, ASPENVÄGEN 229, TUMBA 7:26
Objekt: FALKBERGSVÄGEN 6, FALKBERGSVÄGEN 6, TULLINGE 19:223
Objekt: BOFINKVÄGEN 14, BOFINKVÄGEN 14, ENSTA 1:99
Objekt: ASPENVÄGEN 221, ASPENVÄGEN 221, TUMBA 7:29
Objekt: KAMOMILLVÄGEN 79, KAMOMILLVÄGEN 79, KAMOMILLEN 90
Objekt: ÅSHÖJDSVÄGEN 14, ÅSHÖJDSVÄGEN 14, KAGGHAMRA 2:99
Objekt: SÖRGÅRDSVÄGEN 9, SÖRGÅRDSVÄGEN 9, NORRVALLA 78
Objekt: AVSTYCKNINGSVÄGEN 9, AVSTYCKNINGSVÄGEN 9, HAMMARSKIFTET 20
Objekt: NORRBYVRETSVÄGEN 4, NORRBYVRETSVÄGEN 4, NORRBYVRET 1:32
Objekt: ÖSTRA BRÖTA 22, ÖSTRA BRÖTA 22, ÖSTRA BRÖTA 1:23
Objekt: VINTERVÄGEN 22, VINTERVÄGEN 22, TULLINGE 16:213
Objekt: FRIPARKSVÄGEN 4, FRIPARKSVÄGEN 4, TULLINGE 20:215
Objekt: RÅBYVÄGEN 8, RÅBYVÄGEN 8, RÅBY 1:52
Objekt: KLIPPSTA 3, KLIPPSTA 3, KLIPPSTA 4:2
Objekt: NORRGA KVARN 47, NORRGA KVARN 47, NORRGA 2:13
Objekt: KRÖGARVÄGEN 75, KRÖGARVÄGEN 75, KRÖGAREN 85
Objekt: HAGA 2, HAGA 2, ÖSTRA BRÖTA 4:18
Objekt: TRASTVÄGEN 1, TRASTVÄGEN 1, VÅRSTA 1:330
Objekt: JAKOBSBERGSVÄGEN 2, JAKOBSBERGSVÄGEN 2, SNÄCKSTAVIK 3:3
Objekt: NYBODAVÄGEN 13, NYBODAVÄGEN 13, SNÄCKSTAVIK 3:44
Sida 23 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

Objekt: DAPPENS BACKE 7, DAPPENS BACKE 7, TEGELVRETEN 2:32
Objekt: ÖRNBERGSGRÄND 6, ÖRNBERGSGRÄND 6, TULLINGE 19:83
Objekt: RÅBYVÄGEN 20, RÅBYVÄGEN 20, RÅBY 1:62
Objekt: ÖSTRA BRÖTA LINDÄNGEN 23, ÖSTRA BRÖTA LINDÄNGEN 23, ÖSTRA BRÖTA 1:14
Objekt: ÖSTRA BRÖTA 20, ÖSTRA BRÖTA 20, ÖSTRA BRÖTA 1:18
Objekt: PÄRLUGGLEVÄGEN 9, PÄRLUGGLEVÄGEN 9, JORDUGGLAN 8
2017-09-06 (Händelsedatum) 2017-09-12 (Uppdateringsdatum)
Rodhe Edén
Beslut/Delegation
8

218097
DBM § 510

--

Anteckning på händelsen:

Föreläggande med försiktighetsmått vi sanering av PCB har medgivits Rivners Sanering AB.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000954

Handläggare: DAVEKB

Ärenderubrik:

REDOVISNING av arbetsberedning för mellanlagrning och sanering av PCB (Rivners Sanering AB).

Objekt: LOTUS MASKIN & TRANSPORT AB, HÄSTMOSSEVÄGEN 15, VÅRSTA 1:469

2017-09-05 (Händelsedatum) 2017-09-05 (Uppdateringsdatum)
Sofia Sjöstedt
Beslut/Delegation
6

217983
DBM § 496

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 496 gällande miljösanktionsavgift pga försenad köldmedierapport.
Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000702

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

MILJÖSANKTIONSAVGIFT för försenad/utebliven köldmedierapport - Allégården, centralköket

Objekt: ALLÉGÅRDEN, CENTRALKÖKET, ALLÉVÄGEN 5, BJÖRNEN 16

Sida 24 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-05 (Händelsedatum) 2017-09-05 (Uppdateringsdatum)
Sofia Sjöstedt
Beslut/Delegation
6

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

217989
DBM § 497

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 497 gällande miljösanktionsavgift pga försenad köldmedierapport.
Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000710

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

MILJÖSANKTIONSAVGIFT för försenad/utebliven köldmedierapport - Trophi Botkyrka AB\Tumba köpcenter

Objekt: TROPHI BOTKYRKA AB\TUMBA KÖPCENTER, BRYGGARVÄGEN 7, YRKESSKOLAN 6

2017-09-05 (Händelsedatum) 2017-09-05 (Uppdateringsdatum) 218009
Beslut/Delegation extra kontollavgift
14 Katrin Rundén

DBM § 498

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om avgift för extra ofentlig kontroll, se dok.
Uppföljande besök framför allt på grund av rengöringsbrister och kunskapsbrister. Nu har brsiterna åtgärdats.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000013

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

KONTROLL av livsmedelsanläggning 2017 - Chez Nous Restaurant HB\Chez Nous Restaurang och cafe

Objekt: CHEZ NOUS RESTAURANT HB\CHEZ NOUS RESTAURANG OCH C, FITTJAVÄGEN 19, FITTJA 17:3

Sida 25 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-05 (Händelsedatum) 2017-09-06 (Uppdateringsdatum)
Albert Storby
Beslut/Delegation
2

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

218018
DBM § 499

--

Anteckning på händelsen:

Delegationsbeslut om Tillstånd för åtgärder inom Tullinge vattenskyddsområde har upprättats.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001012

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområde på del av fastigheten Riksten 9:2 (Pålamalmsväg

Objekt: PÅLAMALMSVÄGEN 50, PÅLAMALMSVÄGEN 50, RIKSTEN 9:2

2017-09-04 (Händelsedatum) 2017-09-04 (Uppdateringsdatum)
11

Jenny Dahlstedt

Handläggare: ALBSTO

217922

20220904

Avloppet skall vara anlagt

Jenny
Dahlstedt

DBM § 493

Beslut/Delegation

Ut

Anteckning på händelsen:

Tillstånd för nytt WC- och BDT-avlopp upprättat. Slamavskiljare FANN 6000l med två stycken Ecotreat fosforfällor och två biobäddar (IN.Drän 5 ce). Avloppet är
anpassat för två hushåll.
Skickas till:
Lennart Ohlsson
Norrga by 27
147 91 Grödinge
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000368

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för ändring av enskild avloppsanläggning på del av fastigheten Norrga 2:5 [1] (Norrga

Objekt: NORRGA BY 27, NORRGA BY 27, NORRGA 2:5
Objekt: NORRGA BY 29, NORRGA BY 29, NORRGA 2:5

Sida 26 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-04 (Händelsedatum) 2017-09-04 (Uppdateringsdatum)
Katrin Rundén
Beslut/Delegation
4

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

Bev. orsak
Utlåtandebeslut

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut

217934
DBM § 494

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 494 gällande anmälan om bergvärmepumpsanläggning, vilket medges, se dok.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-001010

Handläggare: KATRUN

Ärenderubrik:

ANMÄLAN om borrning av energibrunn för bergvärmepump på fastigheten Klätterrosen 5 (Bokvägen 32)

Objekt: BOKVÄGEN 32, BOKVÄGEN 32, KLÄTTERROSEN 5

2017-09-04 (Händelsedatum) 2017-09-04 (Uppdateringsdatum) 217961
Beslut/Delegation (MSA - ej genomförd installationskontroll)
12 Albert Storby

DBM § 495

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om Miljösanktionsavgift med anledning av utebliven installationskontroll av cistern har upprättats.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000473

Handläggare: ALBSTO

Ärenderubrik:

MILJÖSKYDDSTILLSYN 2017 - SRV återvinning AB

Objekt: SRV ÅTERVINNING AB, HIMMELSBODAVÄGEN 11, SKYTTBRINK 4

Sida 27 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-01 (Händelsedatum) 2017-09-01 (Uppdateringsdatum)
6

Jenny Dahlstedt

Händelsenummer

217873

Åtg Bev. datum

20171231

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Beslutet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 488

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut om föreläggande och skcikat till:
Nina och Daniel Södergren
Norrga by 37
147 91 Grödinge
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000369

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Norrga 2:15 (No

Objekt: NORRGA BY 37, NORRGA BY 37, NORRGA 2:15

Sida 28 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-01 (Händelsedatum) 2017-09-01 (Uppdateringsdatum)
6

Jenny Dahlstedt

Händelsenummer

217875

Åtg Bev. datum

20180701

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Förbudet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 489

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut om förbud och sklickat till:
Charlotta Gill
Norrga by 26
147 91 Grödinge
Bifogar även informationshäfte samt ansökningsblankett.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000432

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på del av fastigheten Norrga 2:

Objekt: NORRGA BY 26, NORRGA BY 26, NORRGA 2:12

2017-09-01 (Händelsedatum) 2017-09-01 (Uppdateringsdatum)
Elna Topac
Beslut/Delegation
6

217879
DBM § 490

--

Anteckning på händelsen:

Beslutet ersätter tidigare beslut § 361daterat 2017-04-27 gällande årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Anledningen till nytt beslut är rättning av ev felangiven
klassningskod. Se dokumnet.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000353

Handläggare: DAGELS

Ärenderubrik:

BESLUT om årlig tillsynsavgift - Hummeltorps torvindustri AB

Objekt: HUMMELTORPS TORVINDUSTRI AB, HUMMELTORPSVÄGEN 1, HUMMELTORP 1:4

Sida 29 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-01 (Händelsedatum) 2017-09-01 (Uppdateringsdatum)
9

Jenny Dahlstedt

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

217885

20181231

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Förbudet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 491

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat förbud och skickat till:
Bengt Knut Erik af Klintberg, Vendevägen 13, 181 31 Lidingö;
Gunilla Anna Margareta Rådberg, Norrlanda Bringes 222, 622 50 Romakloster;
Caroline Gertrud Maria Tesch, Bomarsundsvägen 5, 122 37 Enskede;
Manne Hans Hugo Ferdinand af Klintberg Liljeholmsvägen 8 A lgh 1301, 117 61 Stockholm;
Lars Alvar Sebastian af Klintberg, Ensta 4 147 91 Grödinge
Bifogar informationshäfte och ansökningsblankett.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000393

Ärenderubrik:

Handläggare: JENWAH

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på del av fastigheten Vretaberg

Objekt: VRETABERG 13, VRETABERG 13, VRETABERG 1:1

Sida 30 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-09-01 (Händelsedatum) 2017-09-01 (Uppdateringsdatum)
6

Jenny Dahlstedt

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

217901

20181231

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Beslutet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 492

--

Anteckning på händelsen:

Upprättat beslut om förbud och skickat till:
Pavel Pollak
Husberga 1
147 91 Grödninge
Bifogar även ansökningsblankett och informationshäfte.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000510

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Husberga 1:1 (H

Objekt: HUSBERGA 1, HUSBERGA 1, HUSBERGA 1:1

2017-08-31 (Händelsedatum) 2017-08-31 (Uppdateringsdatum)
Sofia Sjöstedt
Beslut/Delegation
5

217840
DBM § 484

Ut

Anteckning på händelsen:

Upprättat delegationsbeslut § 484 gällande miljösanktionsavgift pga försenad köldmedierapport.
Se dokument.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000711

Handläggare: DAGSDT

Ärenderubrik:

MILJÖSANKTIONSAVGIFT för försenad/utebliven köldmedierapport - Värö Livs AB/Ica Supermarket Solbo

Objekt: VÄRÖ LIVS AB\ICA SUPERMARKET SOLBO, BJÖRKVÄGEN 2, MULLVADEN 10

Sida 31 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-08-31 (Händelsedatum) 2017-08-31 (Uppdateringsdatum)
7

Händelsenummer

Åtg Bev. datum

217841

20180701

Beslut/Delegation

Jenny Dahlstedt

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Förbudet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 485

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om förbud upprättat och skickat till:
Dödsbo efter Rolf af Klintberg
Liljeholmsvägen 8 A
117 61 Stockholm
Bifogar Informationshäfte samt ansökningsblankett.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000392

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

ANSÖKAN om tillstånd för ändring av enskild avloppsanläggning på del av fastigheten Vretaberg 1:1 (Vretaber

Objekt: VRETABERG 12, VRETABERG 12, VRETABERG 1:1

Sida 32 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-08-31 (Händelsedatum) 2017-08-31 (Uppdateringsdatum)
8

Jenny Dahlstedt

Händelsenummer

217854

Åtg Bev. datum

20190701

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Beslutet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 486

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande upprättat och skickat till:
Kristina Salén och Sune Thor
Vretaberg 18 A
147 91 Grödinge
Bifogar informationshäfte och ansökningblankett.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000544

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Vretaberg 1:1 (a

Objekt: VRETABERG 1:1 (väster om Vretaberg 15), VRETABERG 1:1

Sida 33 av 34

Händelsedatum
Nr Handl

Uppdateringsdatum
Händelserubrik

2017-08-31 (Händelsedatum) 2017-08-31 (Uppdateringsdatum)
9

Jenny Dahlstedt

Händelsenummer

217856

Åtg Bev. datum

20190701

Beslut/Delegation

Bev. orsak
Utlåtandebeslut
Beslutet träder i kraft

Bev. Handl
Fakt.
In/Ut
Jenny
Dahlstedt

DBM § 487

--

Anteckning på händelsen:

Beslut om föreläggande upprättat och skickat till:
Arja Frantzi
Norrga kvarn 41
147 91 Grödinge
Bifogar informationshäfte samt ansäkningsblankett.
Intressent(er) på händelsen:
Objekt till händelsen:
Ärende till händelsen:

Objekt till ärendet:

Diarienr:

2017-000335

Handläggare: JENWAH

Ärenderubrik:

UPPFÖLJNING med anledning av inventering av vatten- och avloppssituationen på fastigheten Norrga 2:8 (Norr

Objekt: NORRGA KVARN 41, NORRGA KVARN 41, NORRGA 2:8

Sida 34 av 34

