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Miljönämnden
Tid och plats

Sammanträdesprotokoll
2015-06-10, kl 19.00-22.00 i Kommunhuset, lokal Prologen

Beslutande
Kjell-Erik Börjesson (C) ordf
Jan Runesten (M) 1:e v. ordf
Gerd Lublin (M)
Eduard Shahinyan (M)
Robert Brente (M)
Peter Räst (M)
Alina Ericson (M)
Birgitta Phil (FP)
Johan Werner (KD)
Elisabeth Palm (S) 2:e v. ordf
Peter Karlsson (MP) §§ 31-33
Bernt Richloow (Ö)
Tjänstgörande
ersättare

Abdirahim Mahamoud (S)
Harriet Philp (MP) §§ 34-53

Ersättare

Dick Ullgren (M)
Anders Malmros (M)
Kent Söderberg (M)
Anna Jakobsson (FP)
Siw Gustavsson (KD)
Abdirahim Mahamoud (S)
Leif Johansson (S)

Tjänstemän

Kaspar Fritz, Miljö- och hälsoskyddschef
Ulf Aronsson, miljöingenjör
Dag Kempe, miljöingenjör
PiaJohansson, miljöingenjör
Pia Stålnacke, miljöingenjör
Jessica Duf, miljöingenjör
Jan Goliats, alkoholhandläggare

Justering
plats och tid
Justerande
paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015-06-15 kl 17.30
31 - 53

................................................................................................
Kaspar Fritz
Ordförande
................................................................................................
Kjell-Erik Börjesson (C)
Justerare
................................................................................................
Elisabeth Palm (S)
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-10

Paragrafnummer

31 - 53

Datum då anslaget sätts
upp:
Underskrift

2015-06-16

............................................................................
Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
Datum då anslaget tas ned
Underskrift

Förvaringsplats för
protokollet

2015-07-07
............................................................................
Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö- och hälsoskyddskontor et
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Budgetuppföljning 2015-05-31
Mål för Miljönämnden
Överlåtelse av tillsyn Förbifart Stockholm
Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m.fl.
Detaljplan för Träkvista 1:18 och 4:112
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MN § 31

MILJO.2007.152

Budgetuppföljning 2015-05-31
Beslut
Miljönämnden noterar kontorets redovisning och lägger
budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har redovisat budgetuppföljning per
2015-05-31. Utfallet för perioden visar ett överskott med 28 tkr jämfört
med budget. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av viss
tjänstledighet och tillfällig vakans. Intäkterna inom miljöskydd är lägre
än budgeterat, till största del beroende på färre ansökningar om
tillstånd för små avlopp än förväntat.
Bedömningen för helåret är ett resultat i nivå med budget där något
lägre intäkter inom miljöskydd kompenseras av lägre
personalkostnader.
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

5(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
MN § 32

MILJO.2003.537

Mål för Miljönämnden
Beslut
Övergripande mål
1. Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet
och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt,
snabbt och korrekt.
Indikatorer
· 80 % av de inkomna ärenden som tas upp i nämnden ska vara
behandlade inom två månader från det att kompletta handlingar
inlämnats. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra
månader om inte särskilda skäl föreligger.
· 90 % av inkomna delegationsärenden ska vara behandlade inom
två veckor från det att kompletta handlingar inlämnats,
resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader om
inte särskilda skäl föreligger.
· 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.
· NKI värden för nämndens verksamheter i SBAs undersökning
ska vara lägst 75.
Miljöskydd
2. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.
Indikatorer
· Samtliga fastigheter med utsläpp av orenat avloppsvatten ska ha
nåtts av krav på åtgärder senast 2018.
· Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska
med 8 % från 2014 till 2018.
· Miljö- och hälsoskyddskontoret ska aktivt bidra till framtagandet
av dagvattenstrategi för kommunen.
· Miljö- och hälsoskyddskontoret ska årligen till nämnden

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

6(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________

·
·

redovisa kunskapsläget gällande alternativa reningsmetoder för
små avloppsanläggningar.
Miljö- och hälsoskyddskontoret ska utreda tillsynsansvaret för
ledningsnät och pumpstationer för avloppsvatten tillsammans
med Roslagsvatten och Länsstyrelsen.
Hästföretagare med mer än 10 djur har tillfredsställande
gödselhantering senast 2018

Hälsoskydd
3. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra
uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja
sådana olägenheter.
Indikatorer
· Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har senast 2018 en
handlingsplan för att uppnå riktvärdet 200 Bq/m3 i samtliga
lägenheter.
· Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m3.
4. Giftfri vardag för barn
Indikatorer
· Arbete med tillsyn av gifter i barns miljö i förskolor och skolor
inleds senast 2016.
Livsmedel
5. Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för
att vara.
Indikatorer
· Alla verksamheter i riskklass 1-4 besöks varje år. Detta är
verksamheter med hög risk och/eller stor produktion och/eller
har känsliga konsumentgrupper.
· Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets
dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet.

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Alkohol, tobak och läkemedel
6. Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel
upprätthålls.
Indikatorer
· Kontrollköp prövas under mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden antog senast 2011-11-30 mål för nämndens verksamhet.
Flera mål har uppnåtts eller blivit inaktuella av andra orsaker samtidigt
som det funnits ett önskemål om mål inom andra områden.
Enligt Ekerös styrmodell är mål en metod för att uppnå fokusering och
förflyttning, de politiska målen ska tydliggöra vart man vill nå. Målen
ska dels syfta till att kommunens verksamhetsmål uppnås, dels till
utveckling av nämndens verksamhet inom uppdraget som är givet av
Kommunfullmäktige, dvs. nämndens reglemente. Målen påverkar
verksamhetsplanen. Målen kan vara både långsiktiga; över en
mandatperiod, eller kortsiktiga; ett år med tydlig koppling till den
ekonomiska planeringen.
Miljönämnden har under våren 2015 bedrivit ett arbete med
framtagande av nya mål som involverat både tjänstemän och politiker.
En utgångspunkt har varit att ha färre antal mål än de tidigare 18 och
att hitta ett antal mätbara indikatorer för om målen uppnås. I de fall ett
mål har flera indikatorer görs en sammanvägning av utfallet för att
bedöma måluppfyllelsen. Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram
förslag till mål utifrån de diskussioner som förts.
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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MN § 33

MILJO.2015.305

Överlåtelse av tillsyn Förbifart Stockholm
Beslut
Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen
ansöka om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) för
verksamheten vid två tillfälliga hamnar på Lovö samt för
vattenverksamhet vid anläggandet och utrivningen av samma hamnar.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har av Mark- och Miljödomstolen (MMD) 2014-12-17
beviljats tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för anläggande, drift
och utrivning av två hamnar på Lovö under tiden för byggandet av
Förbifart Stockholm.
Enligt Miljötillsynsförordningen har Länsstyrelsen ansvar för tillsyn av
dessa verksamheter.
Regeringen beslutade 2009-09-03 om tillåtlighet för Förbifart
Stockholm enligt 17 kap miljöbalken. Miljönämnden ansvarar för
tillsynen av den verksamhet inom Ekerö kommun som omfattas av
bestämmelserna i 9 kap miljöbalken och som inte omfattas av de
tillstånden MMD prövat.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsammans med Länsstyrelsen och
övriga berörda kommuners tillsynsmyndigheter deltagit i ett
omfattande samråd med Trafikverket rörande framtagande av
kontrollprogram för anläggandet av Förbifart Stockholm. I samband
med detta har också frågan om fördelning och gränsdragning av
tillsynsansvaret diskuterats. Tillsynsanvaret för verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt 9 kap miljöbalken (s.k. B-verksamheter) är
redan överlåtet till övriga berörda kommuner utom Ekerö. Från
Trafikverkets sida har framförts önskemål om ett sammanhållet
kontrollprogram för hela projektet oavsett kommun samt att
tillsynsansvaret ser likadant ut längs hela projektet. Mhk har i ett tidigt
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skede diskuterat ett övertagande av tillsynen med representanter för
Länsstyrelsen. Både kontoret och Länsstyrelsen har konstaterat att det
finns risk för problem med gränsdragning med två olika
tillsynsmyndigheter och att de vore en fördel ur det perspektivet om
Miljönämnden kan överta tillsynsansvaret inom Ekerö kommun.
Anläggande, drift och utrivning av de två hamnarna på Lovön innebär
risker för olägenheter för miljön och människors hälsa inom en rad
områden som, grumling, utsläpp till ytvatten, buller, damning,
hantering av kemikalier m.m. De flesta av dessa risker liknar de som
Miljönämnden redan har tillsynsansvar för inom de delar av projektet
som inte omfattas av MMDs tillståndsprövning.
På Miljö- och hälsoskyddskontoret finns för närvarande 5,5 tjänster
inom miljöbalkstillsynen. De flesta handläggarna har lång och bred
erfarenhet av tillsyn inom miljöbalkens område. Kontoret räknar med
att byggandet av Förbifarten kommer att kräva utökning av tjänsterna
inom miljöbalkstillsynen. Ett större och tydligare ansvar underlättar en
sådan utökning och även avgiftsfinansiering av den.
Lagstiftning
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
1 kap 18 § I den omfattning som framgår av 2 kap. får en statlig
operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att
utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
2 kap 29 § Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om
1. verksamheter som är tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) och bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av
a) Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 §, eller
b) Sveriges geologiska undersöknings ansvar enligt 26 a,
2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas
av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 §
miljöbalken,…

_____________________________________________________________________________
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…Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt
första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.
1 kap 19 § En överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn
ska avse
1. en viss typ av tillsynsobjekt,
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst
eller vissa tillsynsobjekt, eller
3. ett visst tillsynsobjekt.
1 kap 20 § Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ
tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till
1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla
kraven i 6–12 §§,
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva
tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter
i den utsträckning sådan hantering förekommer,
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och
tillsyn över kommunala verksamheter,
5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis
kunna ge effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör
tillsynsobjekten,
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av
tillsynsuppgiften.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att nämnden har de resurser
som krävs och att personalen på kontoret har den kompetens som krävs
för att överta tillsynen över den miljöfarliga verksamheten och
vattenverksamheten vid byggande, drift och utrivningen av de två
hamnarna på Lovö. Kontoret bedömer att det kommer att underlätta
nämndens arbete med tillsyn över byggskedet för Förbifart Stockholm
om denna tillsyn överlåts till kommunen. På så sätt undviks problem
med gränsdragning av tillsynsansvar mellan kommunen och
Länsstyrelsen. Kontoret bedömer också att ett utökat ansvar skapar
bättre förutsättningar för att finansiera tillsynen med hjälp av

_____________________________________________________________________________
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tillsynsavgifter.
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Underrättelse

Stadsarkitektkontoret
Dnr PLAN 2013.10
MN § 34

MILJO.2015.296

Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m.fl.
Beslut
Miljönämnden antar Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning som
eget yttrande.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har för samråd översänt förslag till detaljplan för
Kaggeholm 6:1 m.fl. (Helgö etapp 3).
Syftet med planen är att utöka byggrätten inom befintliga
bostadsfastigheter jämfört med nuvarande, äldre, byggnadsplaner med
hänsyn till platsens kulturhistoriska värde. Planområdet är uppdelat på
två områden.
Tomterna inom planområdet var ursprungligen avsedda för
fritidsbebyggelse. Idag används ca två tredjedelar av fastigheterna för
permanent boende. Detta har inneburit ett ökat behov av hållbara
lösningar för vatten och avloppsförsörjning. Den maximala byggbara
ytan per tomt är i de flesta fall 100-150 m2.
I förslaget föreslås byggrätten utökas till högst 350 m2 bruttoarea per
tomt. Någon ny bebyggelse utanför befintliga bebyggelseområden
föreslås inte och avstyckningar tillåts inte. Utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp pågår inom området.
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde för östra Mälaren, inom
vilka särskilda föreskrifter har tagits fram i samverkan mellan
Länsstyreslen i Stockholms län, Stockholm vatten, Norrvatten och
Ekerö kommun.

_____________________________________________________________________________
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Buller från skjutfält
Området är utsatt för störningar från det militära skjutfältet Vällinge i
Salems kommun. Skjutfältet har tillstånd att skjuta på en rad olika
platser och med olika vapen och ammunition inklusive sprängmedel.
För skott med handeldvapen finns riktvärden för buller, men för
granater och sprängmedel har försvaret själva föreslagit riktvärden i
samband med tillståndsansökan då sådana annars saknas. Enligt
tillståndsansökan överskrids riktvärdet för handeldvapen för stora delar
av området. Det föreslagna riktvärdet för granater bedöms klaras för
samtliga fastigheter inom området. Skjutning får ske under totalt 170
dygn/år, dvs. ungefär varannan dag, max 15 nätter och även kvällar och
helger, olika ofta för olika vapenslag. Skjutning får ej ske på sommaren
vecka 26-32.
Verksamheten har bedrivits på platsen sedan 1940-talet. Verksamheten
tillståndsprövades av Länsstyrelsen enligt dåvarande miljöskyddslagen
1997. Länsstyrelsen konstaterade att buller från verksamheten kommer
att utgöra en störning och olägenhet för omgivningen och att
bullernivåer över vad som anses som god miljö periodvis kommer att
drabba ett antal människor. Verksamheten accepterades dock eftersom
den redan var befintlig på platsen och att det förelåg särskilda skäl då
verksamheten har stor betydelse för landets försvar.
En skjutbullerutredning tagits fram för hela Helgö (Structur Akustik
AB, 2015-01-30). Av utredningen framgår att riktvärden överskrids för
hela Helgö med undantag för öns nordöstra del. Bostäder som har en
ljudnivå mellan 65-75 dBAI och bostäder som akustiskt sett har klena
fasader behöver åtgärdas. För dessa behöver fönster ses över och
ytterväggar eventuellet tilläggsisoleras. Vilka bostäder som behöver
åtgärdas framgår inte av utredningen.
Kraftledning
Inom planen finns i sydöstra delen en kraftledning, som tillhör Svenska
kraftnät. Denna ledning ger 2 x 400 kV. Kring en luftledning för
växelström finns ett elektriskt och magnetiskt fält. Magnetfältet vid
marken beror på avståndet till ledningen, linornas inbördes läge och

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

14(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
hur mycket el som går i ledningen. För nya växelströmsledningar är
deras policy att magnetfältet inte ska överstiga 0,4 μT där människor
bor eller vistas varaktigt. För att säkerställa att Svenska kraftnäts
magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas
varaktigt placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning.
En Magnetfältsberäkning har utförts av Svenska kraftnät, som visar att
ett avstånd av 50 meter från närmaste lednings mittfas mellan
stolparna, alternativt 65 meter från stakningslinjen mitt mellan de två
ledningarna krävs för att magnetfältetsvärdet på 0,4 mikrotesla ska
innehållas.
I detaljplanen föreslås det att när bygglov söks för fastigheter inom 130
meter för ledning, skall detta remitteras till ledningshavaren, dvs
Svenska kraftnät.
Miljöbedömning
Då inga nya tomter tillkommer, samt då kraftledningen och skjutbuller
är den enda aspekt där tveksamhet råder, bedömer
Stadsarkitektkontoret sammantaget att "betydande miljöpåverkan" i
lagens mening inte föreligger. Ett genomförande av detaljplanen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med PBL 4
kap. 34 § PBL (2010:900). Bullerskyddande åtgärder ska utföras i
samband med bygglov.
Elektromagnetiska fält (Miljöhälsorapport 2009 m.m.)
Epidemiologiska studier tyder på att kraftfrekventa magnetfält skulle
kunna öka risken för cancer vid exponeringsnivåer som ligger betydligt
under referensvärdet, framför allt leukemi hos barn. Epidemiologiska
studier har observerat en ökad risk för barnleukemi vid
exponeringsnivåer över cirka 0,4 μT, och då färre än ett fall av
barnleukemi per år.
Det finns i nuläget inga generella gränsvärden riktvärden för elektriska
eller magnetiska fält. Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler om
försiktighet är tillämpliga på den här typen av exponeringar vilket
innebär att risker för människors hälsa ska undvikas så långt som är

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

15(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
ekonomiskt rimligt.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Magnetfält
Svenska kraftnäts 2 x 400 kV ledning passerar väster om detaljplanen
vid Slottshagen. Enligt Svenska kraftnäts beräkningar krävs ett avstånd
på 50 meter till närmaste ledning för att magnetfältsnivån 0,4 μT ska
innehållas. På fastigheten Kaggeholm 6:8 ligger befintligt bostadshus ca
42 meter från kraftledningen, vilket innebär att magnetsfältsnivån
0,4 μT kommer att överskridas vid bostaden.
Den nya detaljplanen bekräftar att det är lämpligt att omvandla
fritidsbebyggelsen till permanenta bostäder. Kontoret anser att
försiktighet ska tillämpas och tycker det är olämpligt att medge
permanentbebyggelse nära kraftledningar där magnetfältet överstiger
0,4 μT. Kontoret anser därför att ett byggförbud bör övervägas med ett
avstånd skyddsavstånd på 50 meter till närmaste kraftledning (2 x 400
kV) alternativt att fastigheten Kaggeholm 6:8 undantas ny detaljplan.
Buller från skjutbanan
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att de bullernivåer som anges
i ansökan och i tillståndet för verksamheten vid Vällinge skjutfält skulle
betraktas som olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening
om det var frågan om nylokalisering av bostäder i området.
Att området planeras för permanentboende innebär att fler personer
kommer att kunna uppleva störningar under större del av året jämfört
med när området ursprungligen planerades för fritidsbebyggelse.
Samtidigt finns möjlighet att ersätta sämre isolerade äldre fritidshus
med nya byggnader med en tystare inomhusmiljö. Med tanke på att två
tredjedelar av fastigheterna i området redan idag används för
permanentboende skulle detta i praktiken kunna leda till en bättre
inomhusmiljö än vad fallet är idag. Det är dock viktigt att lokalisera nya
bostadsrum bort från bullerkällan.
Enligt Folhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus,
FoHMFS 2014:13, anges som riktvärde 45 dBA för maximalnivå
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inomhus. 45 dBAI maximal ljudnivå inomhus bedöms därför enligt
skottbullerutredningen (Structor Akustik AB) vara en lämplig målnivå
för skottbuller inomhus.
Kontoret anser att det tydlig måste framgå av detaljplanen när och hur
bostäder behöver åtgärdas för att begränsa buller inomhus från
skjutbanan.
Avlopp
Många av fastigheterna på Helgö har idag undermåliga
avloppslösningar. Permanentning har i flera fall skett trots att
avloppsanläggningen endast är avsedd för användning sommartid.
Även i de fall avloppsanläggningar godkänts för permanentbruk kan det
finnas risk för olägenheter när det finns många avloppsanläggningar
och bergborrade dricksvattenbrunnar inom ett begränsat område.
Kontoret anser att det bör krävas att fastigheten ansluts till det
kommunala VA-nätet för att få utnyttja byggrätten.
_____
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Underrättelse

Stadsarkitektkontoret
dnr PLAN. 2003.6
MN § 35

MILJO.2010.702

Detaljplan för Träkvista 1:18 och 4:112
Beslut
Miljönämnden antar Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning som
eget yttrande.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har för samråd översänt förslag till detaljplan för
fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112.
Syftet med detaljplanen är att pröva ytterligare bostadstomter inom
planområdet och i samband därmed avsätta resterande mark som
allmän plats.
Programmet föreslog att hela planområdet delades på fem
strandtomter. Därefter har förslaget minskats så att knappt hälften av
planområdet blir allmän platsmark, natur. Inga ytterligare bryggor
föreslås kunna tillkomma.
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde för Östra Mälaren. En
50 meter bred zon av strandremsan och vattnet ingår i den primära
zonen. Övrig mark ingår i den sekundära skyddszonen.
Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanen inte kommer att
medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte
upprättas. Om en miljökonsekvensbeskrivning skulle vara nödvändig i
ett senare skede föreslås den begränsas till småsvaltingens livsmiljö.
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Småsvalting
Öster och väster om planområdet finns två småsvaltingsbestånd med
högt internationellt bevarandevärde. Beståndet öster om planområdet
är ett Natura 2000-område. Två bryggor finns inom det aktuella
området. Ökad båttrafik, muddring eller andra arbeten i botten t ex
utbyggnad av bryggor kan påverka beståndet negativt.
Miljökvalitetsnormer för vatten/dagvatten
Mälaren-Rödstensfjärden är den vattenförekomst som påverkas.
Preliminär status 2015 på vattenförekomsten är god ekologisk status
men uppnår ej god kemisk status. Den kemiska statusen är satt pga att
kvicksilverhalten i fisk överstiger gränsvärdet. Planen har utformats så
att dagvatten ska omhändertas lokalt. Bostäderna ansluts till
kommunalt avloppsnät. Bestämmelse införs att byggnader inte får ha
beklädnad med koppar, bly eller omålad zink.
Miljönämndens tidigare yttrande
Miljönämnden har 2011-02-02, § 8, yttrat sig över program för
detaljplanen.
Nämnden ansåg att detaljplanen medförde betydande miljöpåverkan
och att det därmed ska genomföras en miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Skälet till detta var att
byggnation av bryggor, muddringar m.m. kan försämra
förutsättningarna för bottenlevande djur och växter. Strandzonen och
grundområdena utgör också viktiga reproduktions-, uppväxts- och
födolokaler för bl a fisk och fågel. Särskilt angeläget är att utreda
konsekvenserna av brygganläggningar, framtida muddringar m.m. med
hänsyn till påverkan av närliggande småsvaltingbestånd.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Detaljplanen har minskats i omfattning och inga nya bryggor föreslås
kunna tillkomma. Stadsarkitektkontoret bedömer därmed att
småsvaltingen inte kommer att påverkas på ett betydande sätt.
Även om inte nya bryggor tillåts inom området kommer båttrafiken

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

19(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
sannolikt öka vid de befintliga bryggorna. Hårdgörning av ytor innebär
också ökade dagvattenutsläpp. Kontoret kan inte utesluta att denna
påverkan kan medföra konsekvenser för växt- och djurliv och då i
synnerhet för småsvaltingen. Kontoret anser att konsekvenserna
behöver utredas innan slutgiltigt ställningstagande görs om det är
lämpligt att bilda nya strandnära fastigheter i anslutning till
småsvaltingbestånden.
_____
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Namn

Underrättelse

Mehret Mengistab
Planetvägen 2
175 60 Järfälla

Stadsarkitektkontoret
Dnr. BYGG.2015.20

MN § 36

MILJO.2015.304

Lisselby 1:17, bygglov om- och tillbyggnad
Beslut
Miljönämnden avstyrker om- och tillbyggnad av enbostadshus till
boende för flyktingbarn på fastigheten Lisselby 1:17. Med hänvisning till
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning anser nämnden att
bygglov inte bör ges innan fastigheten är ansluten till kommunal
avloppsledning.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har begärt Miljönämndens yttrande om
lämplighet av avlopp samt om trafikbuller vid anhållan om bygglov för
om- och tillbyggnad av enbostadshus till boende för flyktingbarn
(HVB).
Fastigheten saknar idag rening av sitt avloppsvatten.
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med efterföljande
utsläpp av avloppsvattnet i dike. Den föreslagna avstyckningen ligger i
område där utbyggnad av allmän VA-anläggning är beslutad.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Avlopp:
Kontoret anser att orenat utsläpp av avloppsvatten är en olägenhet för
människors hälsa och för miljön. Av inlämnade ritningar framgår 10
bäddar. Detta innebär dubbel belastning jämfört med belastningen från
en normalfamilj. Ökad belastning på en avloppsanläggning som saknar
rening kan inte accepteras ens i avvaktan på eventuell kommunal
avloppsanslutning. När fastigheten väl är ansluten till allmän
avloppsanläggning upphör givetvis denna olägenhet.
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Trafikbuller:
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer efter översiktlig beräkning att
riktvärden avseende vägbuller klaras.
_____
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Namn

Underrättelse

Hans och Maria Axelsson
Skå Kyrkväg 19
179 75 Skå

Stadsarkitektkontoret
Dnr. BYGG.2014.891

MN § 37

MILJO.2015.10

Skå-Väsby 1:4, nybyggnad enbostadshus
Beslut
Miljönämnden tycker det är olämpligt att lokalisera bostadshus på
föreslagen plats med hänvisning till risken för bullerstörningar av
flygverksamheten vid Skå-Edeby flygfält. Den maximala flygbullernivån
70 dBA kommer i genomsnitt att överskridas 10 gånger per dygn och
vid gynnsamt flygväder kommer 70 dBA maximalnivå sannolikt att
överskridas betydligt fler gånger.
Nämnden finner dock att flygbullret vid det planerade bostadshuset
sannolikt klarar det antalet överskridaden av maximalnivån 70 dBA
som anges i 7 § ”Förordningen om trafikbuller och bostadsbyggnader
(SFS 2015:216), d v s sexton gånger per dygn.
Redovisad hästhållning uppfyller riktvärdena för avstånd till bostäder i
nämndens riktlinjer.
I övrigt hänvisas till Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har begärt Miljönämndens yttrande avseende
flygbuller och närhet till hästverksamhet med anledning av ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Skå-Väsby 1:4.
Nämnden återremitterade ärendet till Miljö- och hälsoskyddskontoret
2015-03-11, § 18, då det saknades uppgifter om hästhållningen på
fastigheten.
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Ärendet återremitterades igen 2015-04-22, § 28, då regeringen fattat
beslut om ny förordning om utomhusbuller att träda ikraft 2015-06-01.
Hästhållning
Sökanden bedriver hästhållning i anslutning till föreslagen nybyggnad.
Stall med 7 boxplatser ligger ca 100 meter ifrån planerat bostadshus. På
stallets södra sida, ca 110 meter från bostadshuset, finns en
gödselvårdsanläggning. Miljönämndens riktlinjer avseende
skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning klaras därmed.
Flygbuller
Föreslaget enbostadshus ligger söder om Skå-Edeby flygplats och inom
område som är utsatt för flygbuller. Enligt utförd bullerutredning (KM
Akustikbyrå, underlag till miljöprövningen) berörs bostadshusen av
ca 40 % av flygplatsens flygrörelser, vilket med dagens flygtrafik i
genomsnitt innebär 10 överflygningar per dag när flygplatsen används.
Under sommaren och när flygvädret är gynnsamt är sannolikt antalet
överflygningar fler än det genomsnittliga 10 stycken per dag.
Överflygningarna genererar bullernivåer i intervallet 70-75 dBA
maximalnivå på uteplats vid bostadshuset.
Enligt miljöprövningen (Miljö- och byggnadsnämnden 2002-12-11,
§ 349) ska en höjning av trafikvarvet ske när antalet flygrörelser uppgår
till 15 000 per år. Vid 15 000 flygrörelser per år kommer bostadshuset
att beröras av ca 25 överflygningar per dag. Antalet flygrörelser har
under de senaste åren legat i intervallet 5200-6500 per år och för
närvarande är det inte troligt att flygverksamheten kommer att öka så
att antalet flygrörelser kommer upp till 15 000 per år. Enligt
arrendeavtal mellan Ekerö kommun och Skå flygplatsförening så får
antalet flygrörelser inte överstiga 7000 per år.
Tidigare liknande ärenden
Miljönämnden avstyrkte 2010-09-15, § 55 samt 2012-04-14, § 13,
förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Skå-Väsby 4:1 med hänvisning till risken för olägenheter av flygbuller
från Skå-Edeby flygplats. De föreslagna enbostadshusen skulle ligga
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ca 200 meter väster om det nu föreslagna enbostadshuset och skulle
också beröras av i genomsnitt ca 10 överflygningar per dag.
Miljönämnens ställningstagande avseende olägenhet av flygbuller har i
dessa ärenden haft stöd av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2008:1
samt Naturvårdsverkets ställningstagande i ”Redovisning av
regeringsuppdrag för flygbuller” där 3-5 överskridanden av
maxbullernivån bedömts vara acceptabelt.
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
En ny ”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS
2015:216” har trätt i kraft 1 juni 2015. Förordningen ska tillämpas vid
bedömning av om kraven på förebyggande av olägenhet för människors
hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt vid
1. planläggning
2. I ärenden om bygglov, och
3. I ärenden om förhandsbesked
Buller från spårtrafik, vägar och flygplatser omfattas av den nya
förordningen.
Enligt förordningens 6 § bör riktvärdet 70 dBA inte överskridas vid en
bostadsbyggnads fasad. Om ändå den ljudnivå överskrids som anges i
6 § så bör enligt 7 § den maximala ljudnivån 70 dBA inte överskridas
mer än sexton gånger mellan kl.06.00-22.00 och tre gånger mellan
kl 22.00 och 06.00.
Bullerutredning
I samband med miljöprövning av Skå-Edeby flygplats (Miljö- och
byggnadsnämnden 2002-12-11, § 349) utförde KM Akustikbyrå på
uppdrag av sökanden en flygbullerutredning. Den maximala ljudnivån
från överflygande flygplan redovisas med bullerkurvor på 80, 75 och 70
dBA. Bullerkurvan för 70 dBA berör ett relativt stort område på södra
Färingsö medan kurvorna för 75 dBA och 80 dBA berör ett mindre
område i anslutning till flygplatsen och dess flygstråk. Ett område öster
om flygplatsen vid Skå-Edeby barnby har bullernivåer som överstiger
FBN 55 dBA.
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Maximalnivå
Maximal ljudnivå motsvarar det högsta värdet under passagen vid
flygning av en viss flygplanstyp. Detta innebär att varje flygplanstyp ger
upphov till en viss nivå beroende på aktuell motortyp och liknande.
Påverkan på hälsa och miljö
Buller definieras som oönskat ljud. Samhällsbuller är ett utbrett
miljöproblem och den störning som berör flest antal människor i
Sverige. Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt
som andra miljöstörningar, betyder det mycket för vår hälsa och
möjligheten till en god livskvalitet. De vanligaste effekterna av buller är
samtalstörningar, sömnstörningar och effekter på vila och avkoppling.
Personer med hörselnedsättning, gamla människor, barn som håller på
att lära sig språk är särskilt känsliga för bullriga miljöer. Senare års
forskningsresultat tyder på att risken för hjärt- och kärlsjukdomar kan
öka vid bullernivåer orsakade av flyg- och vägtrafik. För att få frihet från
störning räcker det inte att ljudnivån inomhus klarar riktvärdena.
Människor värderar även ljudkvaliteten i bostadens omgivning och
möjligheten att ha fönster öppna nattetid. Ett problem med flygbuller är
att det inte är möjligt att skapa någon tyst sida eller att åstadkomma en
tyst uteplats med hjälp av bullerskyddsåtgärder. Flygbuller upplevs
också ofta som mer störande än andra källor till buller.
Miljöbalken
Enligt 1 kap 1 § i miljöbalken ska balken tillämpas så att människors
hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
Enligt 2 kap 3 § (försiktighetsprincipen) ska ”Alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.”
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Kommentar:
Försiktighetsprincipen innebär att redan risken för skador och
olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att
negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller
motverkas. Skyldigheten gäller alltså inte bara konstaterade skador och
olägenheter, utan även möjliga/sannolika/troliga skador och
olägenheter.
9 kap. 3 § ”Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och inte är ringa eller helt tillfällig”.
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömning
Kontoret kan konstatera att ljudnivån 70 dBA maximalnivå i
genomsnitt kommer att överskridas ca 10 gånger per dygn vid
föreslaget enbostadshus samt att överskridanden sannolikt kommer att
vara fler vissa dagar med gynnsamt flygväder. Kontoret anser att det
finns en uppenbar risk för att boende som utsätts för flygbuller i den
omfattningen påverkas negativt ur hälsosynpunkt.
Enligt den nya förordningen om trafikbuller och bostadsbyggande (SFS
2015:216) accepteras upp till sexton överflygningar med
överskridanden av maximalnivån 70 dBA. Kontoret finner därmed att
riktvärden för maximalnivå enligt 7 § kommer att klaras för föreslaget
enbostadshus.
_____
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Namn

Underrättelse

Ekerö Bageri AB
Mälarö Torg 3
178 30 Ekerö

Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

MN § 38

MILJO.2015.194

Tappsund 1:63, ansökan serveringstillstånd Ekerö bageri
Beslut
Miljönämnden beslutar att bifalla ansökan från Bageri Ekerö AB,
organisationsnummer: 556948-7019, om stadigvarande
serveringtillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker
till allmänheten dagligen i serveringslokalen och på uteservering,
mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
Överklagande
Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt bilaga
”Hur man överklagar”.
Information
Ekerö kommun tar ut en årlig tillsynsavgift för stadigvarande
serveringstillstånd enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För
närvarande är avgiften 5000 kronor per år.
Ärendebeskrivning
Bageri Ekerö AB har på serveringsstället Ekerö Bageri ansökt om
serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdryck till allmänheten dagligen inne i serveringslokalen och på
uteservering, mellan klockan 11:00-21:00. Ansökan inkom 2015-03-30.
I ärendet har remiss sänts till Skatteverket, polismyndigheten och
Södertörns Brandförsvarsförbund.
Lämplighetsprövningen enligt 8 kap 12 § alkohollagen (AL) omfattar i
första hand bolagets ägare/styrelse. Bolagets styrelse består av Peter
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Erlingshult, 560613-0218, och Mickael Nogander, 750704-1676.
Peter Erlinghult har 2015-05-26 genomfört kunskapsprovet med
godkänt resultat
Sökande bolag har inkommit med efterfrågade handlingar så som
hyreskontrakt, köpeavtal, finansiering, m.m.
Remisser
Polismyndighetens remissvar inkom 2015-04-16. Polismyndigheten har
inga anmärkningar gällande personernas vandel och ingen erinran ur
ordnings- och säkerhetssynpunkt.
Skatteverket remissvar inkom 2015-04-21 och innehåller inget av den
digniteten att det är av vikt gällande bolagets ansökan om
serveringstillstånd.
Remissvaret från Södertörns Brandförsvarsförbund inkom 2015-04-28.
Av remissvaret framgår att lokalen anses som lämplig för servering av
alkoholdrycker samt att den är lätt att utrymma.
Gällande lagstiftning
Enligt 8 kap 1 § AL krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället
är beläget för att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker.
Enligt 2 § kan serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap.
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt
serveringstill-stånd).
Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det
finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.
Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker, eller en eller flera av dessa drycker .
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Enligt 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att
hon eller han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten. Sökanden ska även visa att verksamheten kommer att
drivas i enlighet med AL.
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, FoHMFS 2014:7, ska
kommunen vid sin prövning av en sökandens kunskaper i
alkohollagstiftningen använda ett prov framtaget av
Folkhälsomyndigheten.
Enligt 14 § ska serveringsståndet omfatta ett visst avgränsat utrymme
som disponeras av tillståndshavaren.
Enligt 15 § får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
endast medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till
serveringslokalen och att lagad eller på annat sätt tillredd mat
tillhandahålls.
Enligt 16 § ska lokaler som används för servering till allmänheten
stadigvarande, eller för servering till slutna sällskap stadigvarande, vara
lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
Enligt 17 § får serveringstillstånd vägras även om kraven som uppställs i
lagen är uppfyllda, detta om alkoholservering på grund av
serveringsställets belägenhet, eller av andra skäl, kan befaras medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Verksamheten bedrivs i lokaler i Ekerö centrum. Kontoret bedömer att
verksamhetens inriktning medför begränsad risk för olägenheter i fråga
om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
Kontoret konstaterar vidare att serveringstället uppfyller kraven i 8 kap.
15 § AL. Sökandebolaget har ett eget kök för tillredning av mat.
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Serveringsstället har 32 platser inomhus och 24 sittplatser på
uteservering.
Kontoret har funnit att sökanden med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten enligt
kraven i 8 kap. 12 § AL.
Lokalen och verksamheten uppfyller de krav som ställs i aktuell
lagstiftning gällande servering av alkoholdrycker.
Med bakgrund av ovanstående bedöms kraven för att medge
serveringstillstånd enligt alkohollagen vara uppfyllda.
_____
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Namn

Underrättelse

Rosenhills Trädgård HB
Nyckelbyvägen 22
178 90 Ekerö

Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

MN § 39

MILJO.2015.157

Älby 1:13, ansökan serveringstillstånd Rosenhills trädgård
Beslut
1. Miljönämnden beslutar att bifalla ansökan från Rosenhills Trädgård
HB, organisationsnummer: 916635-4671, om stadigvarande
serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
drycker till slutet sällskap dagligen i serveringslokalen mellan
klockan 15.00 – 03.00 och i uteserveringen mellan klockan 15:00 –
22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30. Beslutet
fattas med stöd av 8 kap 17 och 19 §§ AL.
3. Miljönämnden beslutar att avslå ansökan om en serveringstid till
klockan 03:00 på uteserveringen.
Överklagande
Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt bilaga
”Hur man överklagar”.
Information
Ekerö kommun tar ut en årlig tillsynsavgift för stadigvarande
serveringstillstånd enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För
närvarande är avgiften 5000 kronor per år.
Ärendebeskrivning
Rosenhills Trädgård HB har på serveringsstället Rosenhills Trädgård
ansökt om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdryck till slutet sällskap dagligen inne i serveringslokalen
och på utomhus, mellan klockan 15:00-03:00. Förutom servering
utomhus i anslutning till serveringslokalen så omfattar ansökan även
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två områden i trädgården. Ansökan inkom 2015-03-16.
Bolaget har drivit verksamheten sedan 1991. Förutom festarrangemang
bedrivs även odling, förädling samt försäljning av trädgårdsprodukter.
I ärendet har remiss sänts till Skatteverket, polismyndigheten och
Södertörns Brandförsvarsförbund.
Lämplighetsprövningen enligt 8 kap 12 § alkohollagen (AL) omfattar i
första hand bolagets ägare/bolagsmän. Bolagsmän är Emilia Carlsson,
600226-1060, och Lars Sillén, 590413-1173.
Lars Sillén har 2014-08-12 med godkänt resultat genomfört
kunskapsprovet.
Sökande bolag har inkommit med efterfrågade handlingar.
Synpunkter på ansökan och uppgifter om tidigare missförhålanden har
inkommit från anonym privatperson.
Remisser
Polismyndighetens remissvar inkom 2015-04-20. Polismyndigheten
har inga anmärkningar gällande personernas vandel och ingen erinran
ur ordnings- och säkerhetssynpunkt.
Skatteverket remissvar inkom 2015-04-14 och innehåller inget av den
digniteten att det är av vikt gällande bolagets ansökan om
serveringstillstånd.
Remissvaret från Södertörns Brandförsvarsförbund inkom 2015-04-13.
Av remissvaret framgår att lokalen anses som lämplig för servering av
alkoholdrycker. Vidare anses lokalen vara lämplig för det i ansökan
angivna personantalet.
Gällande lagstiftning
Enligt 8 kap 1 § AL krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället
är beläget för att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
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alkoholdrycker.
Enligt 2 § kan serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap.
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt
serveringstill-stånd).
Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det
finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.
Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker, eller en eller flera av dessa drycker .
Enligt 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att
hon eller han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten. Sökanden ska även visa att verksamheten kommer att
drivas i enlighet med AL.
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, FoHMFS 2014:7, ska
kommunen vid sin prövning av en sökandens kunskaper i
alkohollagstiftningen använda ett prov framtaget av
Folkhälsomyndigheten.
Enligt 14 § ska serveringsståndet omfatta ett visst avgränsat utrymme
som disponeras av tillståndshavaren.
Enligt 16 § ska lokaler som används för servering till allmänheten
stadigvarande, eller för servering till slutna sällskap stadigvarande, vara
lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
Enligt 17 § får serveringstillstånd vägras även om kraven som uppställs i
lagen är uppfyllda, detta om alkoholservering på grund av
serveringsställets belägenhet, eller av andra skäl, kan befaras medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa.
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Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Verksamheten bedrivs i lokaler och utomhus på Rosenhill. Det finns
inga bostäder i den direkta närheten. Lokalens läge medför ändå att det
är risk för störningar av närboende när det gäller serveringen utomhus.
Detta då bland annat då det öppna landskapet medför att ljud kan
transporteras långa sträckor. Det finns sedan tidigare klagomål från
närboende.
Bolaget uppger att tidigare klagomål uppstod i samband med en fest där
de hyrt ut lokalen. Festen pågick från tidig eftermiddag till sent på
dagen därpå. Bolag anser att det inte föreligger någon risk för att
verksamheten kommer att störa närboende.
Kontoret konstaterar vidare att serveringstället uppfyller kraven i 8 kap.
15 § AL. Sökandebolaget har ett eget kök för tillredning av mat.
Serveringsstället har 100 platser inomhus.
Kontoret har funnit att sökanden med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten enligt
kraven i 8 kap. 12 § AL.
Lokalen och verksamheten uppfyller de krav som ställs i aktuell
lagstiftning gällande servering av alkoholdrycker.
Med bakgrund av ovanstående bedöms kraven för att medge
serveringstillstånd enligt alkohollagen vara uppfyllda.
Med anledning av verksamhetens läge och i viss mot verksamhetens art,
samt tidigare klagomål, och bedöms det föreligga risk för sådana
olägenheter som anges i 8 kap 17 § AL. Serveringstiden utomhus
begränsas därför till klockan 22.00.
_____
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Namn

Underrättelse

Frida Örnhov
Morsarvet 1
179 96 Ekerö
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar

Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

MN § 40

MILJO.2011.23

Träkvista 4:192, alkoholtillsyn Fridas på nykrog
Beslut
Miljönämnden återkallar serveringstillståndet enligt 9 kap. 18 §, punkt
3, alkohollagen (AL).
Ärendebeskrivning
Ett åtgärdsärende inleddes den 31 mars 2015 då det efter förfrågan hos
Kronofogdemyndigheten framkomit att tillståndshavaren, Frida
Örnhov, 760921-0369, den 25 mars hade en skuld gällande allmänna
mål på 128 117 kronor. Skulden avsåg till stor övervägande del
skattekontot.
Av utdraget framgick även skulder på 64 727 kronor avseende enskilda
mål. Av denna summa är 9 598 kronor en skuld till Ekerö kommun.
Av Skatteverkets remissvar daterat den 10 april framgår att
tillståndshavaren hade ett underskott på skattekontot på 33 731 kronor.
Tillståndshavarens F-skattsedel återkallades den 26 juni 2014. Enligt
uppgift från Skatteverket beroende detta på att betalningar gällande
skatter och avgifter inte gjorts i tid och att skattedeklarationer inte
insänts i tid.
Vid kontroll hos Kronofogdemyndigheten den 19 maj 2015 framkom att
skulden gällande allmänna mål ökat till 164 098 kronor och att skulden
gällande enskilda mål ökat till 195 951 kronor.
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Vid kontroll hos Skatteverket den 19 maj framkom att underskottet på
skattekontot ökat till 50 456 kronor. Vidare uppges att
tillståndshavaren skönstaxerats då skattedeklarationerna inte insänts i
tid.
Remisser
Av utdrag från Kronofogdemyndigheten, daterat den 25 mars, framgår
att tillståndshavaren hade en skuld gällande allmänna mål på 128 117
kronor. Av utdraget framgår även en skuld på 64 727 kronor avseende
enskilda mål.
Skatteverket remissvar inkom 2015-04-15. Av remissvaret framgår dels
skulderna hos Kronofogden, dels att F-skattsedeln återkallats. Vidare
framgår att skattedeklarationer för moms saknas för tiden mars 2014
till januari 2015, och för tiden mars 2014 till februari 2015 gällande
arbetsgivaravgift.
Vid kontroll hos Polismyndighetens 2015-05-05 framkom inget som
påverkar tillståndshavarens lämplighet enligt AL.
Gällande lagstiftning
Enligt 8 kap. 12 § AL får serveringstillstånd endast meddelas den som
visar att hon eller han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten. Sökanden ska även visa att verksamheten kommer att
drivas i enlighet med AL.
Enligt alkohollagens 9 kap. 17 § får en kommun meddela en innehavare
av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid
upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande,
eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag
eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

37(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Enligt alkohollagens 9 kap. 18 § ska en kommun återkalla ett
serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig
verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan
att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt
gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en
tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera
varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har
rättats till.
Tillståndshavarens yttrande
Tillståndshavaren, Frida Örnhov, har yttrat sig genom ombud. En
fullmakt för ombudet, Patrik Örnhov, har mailats till kontoret den 29
april.
I yttrandet skrivs bl.a. ”Frida har full förståelse för att det är hon som är
ytterst ansvarig och att det skulle få stora konsekvenser om ni skulle dra
in alkohollagen.” Vidare uppges att ”orsaken” ”ligger hos den fd revisor
som hon använt som har skapat hela denna situation då deras åtagande
inte gjorts på rätt vis.” I yttrandet uppges att tillståndshavaren bytt
”revisor” till Sjöars redovisning och att ”nu rättas dessa misstag till då
både skattemyndigheten och KMF är med på denna resa och den
handlingsplan som är upprättad. Ombudet uppger att ”Denna
försummelse upptäcktes i januari då alla uppgifter skulle lämnas in till
skatteverket av fd redovisningsbyrå.”
Ombudet hänvisar även till att ”Ekerö kommun skall värna om egen
företagande och framför allt kvinnliga företagare i kommunen.” Det
skrivs vidare” Intäkterna skulle radikalt minskas och då faller
möjligheterna att fullfölja ök med KFM och skattemyndigheten” samt
att detta medför att tillståndshavaren skulle ”bli tvingad att säga upp
personal vilket innebär minskade arbetstillfällen i kommunen.”
Slutligen uppges att ”en erinran eller kraftig varning är det som Frida
kan erkänna då hon inte fått någon tidigare” samt att byte av
redovisningsbyrå skett ”för att inte detta ska upprepas.”
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I mail har kontoret den 29 april efterfrågat en redogörelse för
uppkomna skulder. Vidare efterfrågades dokument eller annat som
styrker en eventuell redogörelse. Framhållas bör dock att det är den det
rör som avgör vilka uppgifter och dokument som inges till kontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Kontoret konstaterar att tillståndshavaren vid upprepade tillfällen
restförts hos Kronofogden med tillsammans betydande belopp.
Skulderna gällande både allmänna och enskilda mål har ökat sedan
åtgärdsärendet inleddes. Även underskottet på skattekontot har ökat
sedan åtgärdsärendet inleddes.
Skatteverket har återkallat tillståndshavarens F-skattsedel. Detta
beroende på bristande betalning gällande skatter och avgifter samt att
skattedeklarationer inte inkommit i tid, vilket även medfört att
tillståndshavaren skönstaxerats.
Tillståndshavaren har inte redogjort för, eller på annat sätt redovisat,
hur skulderna uppstått, annat än att den så kallade revisorn ”har skapat
hela denna situation”.
Som framgår ovan så ska ett serveringstillstånd endast meddelas den
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten. Kraven kvarstår under hela tiden som
serveringstillståndet gäller. I lämplighetskravet ligger att en
tillståndshavare självmant och i tid ska betala skatter och avgifter. I det
aktuella fallet rör det sig om upprepade restföringar samt att skulderna
hos Kronofogdemyndigheten ökat.
Av regeringens proposition 1994/95:89 framgår på sidan 102 ff
”Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få
tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt
ställda krav på lämplighet. ”
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”Kravet på skötsamhet och personlig lämplighet kvarstår även efter det
att tillstånd meddelats. Om brister konstateras föreligger inte längre de
förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd, vilket i princip
innebär att åtgärd skall vidtas enligt 19 §. Detsamma gäller om bristen
fanns redan vid tillståndsgivningen men uppdagas först senare.
Åtgärder kan vidtas mot en tillståndshavare som visar bristande
lämplighet även om han skött serveringen av alkoholdrycker i enlighet
med lagen. Administrativa ingripanden kan nämligen ske då en
tillståndshavare inte längre anses lämplig att bedriva försäljning av
alkoholdrycker. Sådan olämplighet hos en tillståndshavare som bör
medföra att tillståndet återkallas är t.ex. brott som har anknytning till
rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott och våldsbrott. Vidare är
ekonomisk misskötsamhet, även sådan som inte är brottslig, exempel
på sådan personlig olämplighet som skall föranleda omprövning av
tillståndet.
”Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt
skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa
tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en för branschen osund
utveckling. Detta kan också medföra risker att bl.a. servering av
alkoholdrycker missköts. Den som drar sig undan från beskattning eller
som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska
åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha
tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas misskötta skatte- och
avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av bokförings- och
uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han
självmant fullgör sina åligganden när det gäller bl.a. skatter och avgifter
och att han reglerar uppkomna skulder. ”
”Betydande ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig kan vara av
många olika slag. Som exempel kan nämnas upprepade restföringar,
brutna avbetalningsplaner, ökande skuld trots avbetalning, stora
slutliga räkningar på grund av uteblivna preliminära debiteringar,
skattebetalning först vid konkursansökan eller fortsatt drift av en
rörelse i likvidationspliktigt skick.”
”Vidare framhålls att det är tillståndshavarens eller den sökandens
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beteende innan en omprövning inletts eller en ansökan ingivits som
främst har betydelse vid bedömningen av lämpligheten. Detta medför
bl.a. att om en skuld betalas först efter det att tillståndsmyndigheten
inlett sin omprövning, bör detta inte annat än i undantagsfall påverka
lämplighetsbedömningen.”
Av en tillståndshavare krävs att denne självmant fullgör sina åligganden
när det gäller skatter och avgifter och att uppkomna skulder regleras.
Tillståndshavaren har inte uppfyllt dessa krav. Då skulderna ökat sedan
åtgärdsärendet inleddes synes det inte heller finnas förmåga eller vilja
att reglera uppkomna skulder.
Av vikt är även att ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare på ett
otillbörligt sätt kan skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för
seriösa tillståndshavare att hävda sig. Detta i sin tur kan leda till en för
branschen osund utveckling.
Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett
betydande sätt missköter sina ekonomiska skyldigheter gentemot det
allmänna är inte lämplig att inneha tillstånd enligt AL.
Det är företagaren som är ansvarig för att se till att skatter och avgifter
betalas i tid samt att uppkomna skulder regleras. Tillståndshavaren
synes ha varit ovetande om att skulder hos kronofogden uppstått och att
deklarationer inte lämnats in. Ett grundläggande krav som ställs på en
tillståndshavare är att ha en sådan kontroll på verksamheten att brister
enligt ovan uppmärksammas och åtgärdas.
Kontoret har övervägt att stanna vid en varning. Då det visat sig att
skulderna hos Kronofogdemyndigheten ökat sedan åtgärdsärendet
inleddes är bedömningen att serveringstillståndet ska återkallas och att
en varning inte kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.
De brister som konstaterats medför att tillståndshavaren inte uppfyller
de högt ställda krav som ställs i AL gällande lämplighet.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kontoret att återkallas
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serveringstillståndet bör återkallas med stöd av 9 kap. 18 §, punkt 3,
AL.
_____
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Namn

Underrättelse

Kiviks Musteri AB
Se sändlista
Karakåsvägen 45
277 35 Kivik
Rek + mb
Bilaga: "Hur man överklagar"
MN § 41

MILJO.2014.620

Stockby 16:5, klagomål buller Kiviks musteri
Beslut
1. Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning
till 2 kap 3, 7 §§ och 9 kap 3 § miljöbalken, förbjuder Miljönämnden
Kivik Musteri AB, organisationsnummer 556137-3076, att blåsa upp
flaskor annan tid än vardagar mellan 07.00-18.00.
2. Kivik Musteri AB, organisationsnummer 556137-3076, föreläggs
med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken med hänvisning till 26 kap 21 §
miljöbalken att senast 2015-07-31, att inkomma med förslag på
åtgärder för att minska bullret från flasktillverkningen. Datum när
åtgärderna ska vara genomföra ska anges.
3. Med stöd av 26 kap 26 § miljöbalken beslutar Miljönämnden att
detta beslut ska gälla även om det överklagas.
4. Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut 2015-04-22, § D 137.
Information
Beslut om tillsynsavgift kommer att fattas vid senare tillfälle.
Om åtgärder vidas som undanröjer olägenheterna av buller från
flasktillverkningen kan Miljönämnden fatta beslut om upphävande av
detta beslut.
Överklagande
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen enligt bilaga ”Hur man
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överklagar”.
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har mottagit flertalet klagomål från
boende utmed Morellvägen 3-21 angående buller från flasktillverkning
på fastigheten Stockby 16:5, Kiviks Musteri AB.
De boende är störda över det lågfrekventa och impulsiva ljud som
alstras när flaskor blåses upp med tyckluft inom fabriken. Det störande
ljudet har speciell karaktär och återkommer med täta intervaller. Miljöoch hälsoskyddskontoret mottog första klagomålet från de boende i
2014-09-22. Flaskblåsningen har pågått sedan april 2014 och då främst
under dagtid men även kvällar och helger. Önskemål finns att köra
flaskblåsningen även under natten.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid ett flertal tillfällen besökt
fastigheterna utmed Morellvägen och fabriken. Senaste inspektionen
utfördes 2015-05-13.
Kiviks Musteri AB har i samarbete med akustiker från WSP tagit fram
fakta om ljudbilden samt förslag på åtgärder för att dämpa ljudet från
blåsmaskinen enligt normen för externt industribuller. Åtgärder som
vidtagits är installation av ljudfälla i maskinen samt extern ljudfälla.
Den externa ljudfällan har också flyttats till ett isolerat rum. Flera
ljudnivåmätningar har utförts i samband med de olika åtgärderna.
Utredning pågår om ”bullervägg” mot Morellvägen samt flytt av
blåsmaskinen i befintlig lokal. Bygglov har också inlämnats för
tillbyggnad av fabriken och avsikten är att flytta blåsmasinen till nya
lokal.
Resultaten av senaste mätningen 2015-04-16 (Teknisk rapport, WSP
Akustik 2015-04-30) visar att riktvärden enligt Naturvårdsverkets
vägledning klaras vid bostäderna på Morellvägen. Riktvärdet 35 dBA
klaras även under nattperioden 22.00-06.00.
Trots de åtgärder som vidtagits upplever flera boende utmed
Morellvägen att ljudet från blåsmaskinen fortfarande är mycket
störande både i trädgårdarna och inomhus.
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Miljönämnden förbjöd 2015-04-22, § D 137, Kiviks Musteri AB, att
blåsa upp flaskor annan tid än vardagar mellan 07.00-18.00. Förbudet
gäller från 2015-04-30 och till dess Miljönämnden meddelar annat
beslut. Nämnden förelade också Kiviks Musteri AB att senast
2015-05-20 inkomma med förslag på åtgärder samt tidplan för att
undanröja olägenheterna av flaskblåsningen.
Av information i beslutet framgick en Miljönämnden avser ta upp
ärendet för nytt beslut angående olägenheterna av flaskblåsningen vid
sammanträde 2015-06-10. Då kommer även en bedömning av
störningarna dagtid och under semesterperioden att göras.
Pia Livebrant, Robert Kumlin, Yvonne Nyström m fl har 2015-05-12
överklagat Miljönämndens beslut (2015-04-22, § D 137). Överklagan
samt handlingar i ärendet har skickats till Länsstyreslen 2015-05-13.
Av överklagan framgår bl a:
· Flaskblåsningen skall överhuvudtaget inte i ske i de nuvarande
lokalerna som är placerade alldeles för nära fastigheterna på
Morellvägen.
· Om flaskblåsning sker, måste maskinen placeras och isoleras så, att
ingen olägenhet uppstår för närboende, det vill säga att ingen störs
eller plågas av ljud från fabriken någonstans, vare sig inomhus i
bostäderna eller utomhus i trädgårdarna.
Kiviks Musteri AB har 2015-05-19 inkommet med svar på
Miljönämnden beslut (2015-04-22, § D 137). Kiviks Musteri AB föreslår
följande åtgärder:
·
·
·

Möte mellan Kiviks Musteri, Miljökontoret Ekerö och WSP i syfte
att analysera senaste mätningarna och utifrån dem ta fram
förbättringsförslag på nuvarande utrustning.
Lägga ut delar av produktions volymen på extern leverantör som
dock påverkar kostnad och transporter negativt. Påbörjat från Maj
månad.
Utredning och kostnadsförslag att bygga ut fabrikslokalen för att
kunna flytta blåsmaskinen. Påbörjat och förväntat beslutsunderlag
med investering skall vara styrelsen tillhanda 15:e juni.
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·

Utredning och kostnadsförslag på ny blåsmaskin. Påbörjat och ett
förslag på potentiell maskinleverantör förväntas 30 augusti.

Riktvärden industribuller
Naturvårdsverket har i Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller (Rapport 6538, april 2015) angett följande
riktvärden i form av ljudnivåer anges som utgångspunkt för bedömning
av immissionsvärden vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. De
gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för
utevistelse i bostadens närhet. Riktvärdena är avsedda som
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje
enskilt fall. Nivåerna i tabellen bör i normalfallet vara vägledande för
bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att
tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom
andra tider.
Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde
Leq dag
(06-18)

50 dBA

Leq kväll
45 dBA
(18-22) samt
lör-, sön- och
helgdag (06-18)
Leq natt
(22-06)

40 dBA

Utöver detta gäller:
• Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid
klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser
som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller
innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i
tabell 1 sänkas med 5 dBA.
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
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tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar
mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den
bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
Miljöbalken
2 kap, 3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön”.
2 kap, 7 § ”Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder”.
9 kap. 3 § ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och som inte är ringa eller helt tillfällig”
26 kap, 9 § ”En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall
efterlevas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas”.
26 kap, 21 § ”Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i
denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att
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avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
26 kap, 26 § ”En tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas”.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Vid senast inspektionen av Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015-05-13
kunde konstateras att det impulsljud som alstras vid flaskblåsningen
fortfarande hörs tydligt vid flera fastigheter utmed Morellvägen. Ljudets
karaktär (lågfrekvent impulsljud), frekvens och att tillverkningen pågår
kontinuerligt gör att ljudet uppfattas som mycket störande av de
närboende.
Trots vidtagna åtgärder och att ljudnivån sannolikt klarar riktvärden i
och vid bostäderna utmed Morellvägen bedömer kontoret att ljudet
orsakar olägenhet enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Den i övrigt tysta
miljön i bostadsområdet gör att bullret från blåsmaskinen upplevs som
mer störande än buller i områden med högre bakgrundsnivåer.
Kontoret anser att blåsmaskinen med dess placering i del av
industrilokal med plåtväggar inte är bästa möjliga teknik enligt
miljöbalken 2 kap 3 §.
De ytterligare åtgärder som redovisats av Kivik i skrivelse 2015-05-19
kan troligen undanröja olägenheterna, men åtgärderna måste
förtydligas och ett datum anges när åtgärderna ska vara genomförda.
Att flytta blåsmaskinen till den tillbyggnad som planeras (bygglov
inlämnat april 2015) är troligen en bra lösning. Kivik bedömer att
produktionen i den nya lokalen kan påbörjas januari 2016. I avvaktan
på denna flytt anser kontoret att ytterligare åtgärder måste vidtas för att
begränsa bullret.
På sikt bedömer kontoret att det impulsiva ljudet vid
bostadsfastigheterna i det närmaste måste upphöra för att undanröja
olägenheterna. Förhoppningsvis innebär en flytt av blåsmaskinen till ny
lokal att ljudet vid Morellvägen upphör.
I avvaktan på åtgärder som undanröjer olägenheterna bör därför
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verksamheten med flaskblåsning även fortsättningsvis begränsas. För
att ytterligare minska störningen bör även begränsning av flaskblåsning
under semesterperioden övervägas.
____

Sändlista: Yvonne och Bernt Nyström, Morellvägen 21,
(rek+mb) 179 63 Stenhamra
Pia Livebrant, Morellvägen 5, 179 63 Stenhamra
Robert Kumlin och Maria Österberg, Morellvägen 13,
179 63 Stenhamra
Lars Romö, Morellvägen 9, 179 63 Stenhamra
Niklas Romö, Morellvägen 17, 179 63 Stenhamra
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Namn

Underrättelse

Jehona Kelmendi
Ploglandsvägen 26
178 37 Ekerö
Rek + mb
Bilaga: Hur man överklagar

Ekeröbostäder
Att: Claes Vikström
Bryggavägen 110
178 24 Ekerö
Petra och Mike Caspolin
Brunnavägen 4
178 37 Ekerö

MN § 42

MILJO.2015.242

Träkvista 2:161, ansökan om tillstånd djurhållning
Beslut
Miljönämnden avslår Jehona Kelmendis ansökan om att hålla
brevduvor på adress Ploglandsvägen 26, Träkvista 2:161.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”Hur man
överklagar”.
Avgift
Kostnad för beslutsberedning och besiktning enligt fastställd taxa: 3
780 kr. Faktura översänds separat.
Ärendebeskrivning
Jehona Kelmendi har 2015-04-22 ansökt om tillstånd för att hålla 8
brevduvor på familjens tomt i ett radhusområde på fastigheten
Träkvista 2:161.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Enligt 3 § i lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Ekerö kommun krävs tillstånd för
att hålla fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser.
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Fastigheten Träkvista 2:161 ägs av Ekeröbostäder och är bebyggd med
ett antal radhuslängor. I den aktuella radhuslängan är tomterna ca 30
kvm stora. Familjen Kelmendis tomt har grannar på bägge sidor. Söder
om tomten avgränsar en hög häck mot ett par fristående villor.
Duvorna hålls i en voljär under dagtid. På natten stängs de för
närvarande in i ett provisoriskt oisolerat utrymme inrett med reden.
Foder förvaras inomhus i förråd. Voljären rengörs 2-3 gånger i veckan,
eller oftare om så behövs. Spillningen samlas i en behållare med lock
och används utspädd som gödselmedel till familjens blommor och
rabatter. Duvorna släpps ut för flygträning en gång om dagen. De är då
enligt uppgift ute och flyger mellan 20 minuter upp till en timme.
Kommunicering
Ansökan har kommunicerats med fastighetsägare som bedömts kunna
vara berörda.
Fastighetsägaren, Ekeröbostäder, ställer sig tveksamma till att duvor
hålls i deras fastighet. De befarar att duvorna kan komma att störa
grannar och att spill av foder kan locka till sig skadedjur. De menar att
om duvhållningen tillåts, bör tillståndet tidsbegränsas och vara möjligt
att ompröva i de fall olägenheter uppstår.
Petra och Mike Caspolin, Träkvista 2:202, har inkommit med en
skrivelse 2015-06-05 där de uttrycker viss oro för att hanteringen av
duvspillningen ska orsaka dålig lukt. De uppger vidare att de kan höra
ett ihållande kuttrande från duvorna.
Lagrum
Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår bland annat att det för en verksamhet
ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.
Av 9 kap. 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors
hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
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Av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd framgår att om det behövs för att hindra att olägenheter för
människors hälsa uppkommer, får kommunen föreskriva att
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm
inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Ett sådant tillstånd
får förenas med särskilda villkor.
Av 3 § punkt 2 i Ekerö kommuns lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter framgår att det krävs särskilt tillstånd för att
hålla bland annat fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med
detaljplan.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret konstaterar att familjen Kelmendis
tomt ligger i ett tätbebyggt radhusområde. Tomten gränsar mot grannar
åt alla tre håll och är med sina 30 kvm liten. Detta gör att buren inte kan
placeras längre från grannar än ett fåtal meter.
Kontoret har besökt fastigheten den 10 juni 2015 och fann då att voljär
och duvreden var i prydligt skick. Ingen lukt kunde noteras utanför
voljären.
Kontoret menar ändå att det finns en uppenbar risk att de närmaste
grannarna, vars uteplats ligger några enstaka meter från voljären, kan
uppleva olägenhet av duvhållningen. Kontoret bedömer att platsen
därför inte uppfyller de krav på lämplighet som miljöbalken ställer (MB
2 kap. 6 §).
_____
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Namn

Underrättelse

Ekerö Båtklubb
c/o Göran Thingvall
Knalleborgsvägen 19 c
178 35 Ekerö
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 43

MILJO.1997.478

Träkvista 3:280, miljötillsyn Ekerö båtklubb
Beslut
Miljönämnden förelägger Ekerö Båtklubb, med organisations
nummer 100000743 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
2. Ekerö Båtklubb ska till miljökontoret senast 2015-12-31 lämna in en
skriftlig beskrivning av verksamhetens egenkontroll som syftar till
att förhindra att olägenhet uppstår för människors hälsa och för
miljön. Mer information om vad ett kontrollprogram bör omfatta
finns under rubriken Information.
3. Ekerö Båtklubb ska årligen inventera båtbeståndet med avseende på
hur många båtar det finns i klubben som är bemålade med
biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till miljökontoret
senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att vidta de
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att örebygga,
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hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa eller för
miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar".
Information
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
I kontrollprogrammet ska anges kontaktuppgifter samt en
ansvarsfördelning för att det som tas upp i programmet blir åtgärdade.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur båtar som är
målade med biocidfärg ska rengöras. Rutiner ska finnas för att begränsa
spridning av slipdamm, färg, lösningsmedel och andra kemikalier till
mark, grund- eller ytvatten. Samma regler gäller för båtar som
vinterförvaras på annan plats utanför verksamheten. Båtklubben är
skyldig att informera sina medlemmar om detta.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar som är målade med biocidfärger.
Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att minska
användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå som en del
av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner för hur farligt avfall som uppstår inom
verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner för hur övrigt avfall
tas om hand bör finnas med, både toalettavfall och annat hushållsavfall.
Ärendebeskrivning
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Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Ekerö Båtklubb
med uppmaning att presentera en handlingsplan som beskriver vad
båtklubben avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Ekerö Båtklubb har den 22 maj 2014 lämnat en handlingsplan till miljöoch hälsoskyddskontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret ser positivt på inlämnad handlingsplan
och bedömer att den ligger i linje med målet att användningen av
miljöskadliga båtbottenfärger på sikt ska upphöra i Mälaren.
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land innebär en
lokal påverkan på miljön.
Verksamheten bör därför i första hand sträva efter att helt undvika
användningen av giftiga båtbottenfärger.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Ekerö Båtklubb ligger ca 1,5 kilometer uppströms
Norsborgs vattenverk.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga Ekerö Båtklubbs
ansvar för att kontrollera och begränsa verksamhetens påverkan på
miljö- och hälsa. För att ytterligare stimulera till en långsiktig utfasning
av användandet av biocidfärger i Mälaren föreläggs om förbud mot att
tvätta båtar bemålade med biocidfärger om inte reningsanordning finns
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som förhindar spridning av giftiga ämnen till mark och vatten.
_____
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Namn

Underrättelse

Båtklubben Färingarna
Box 57
179 03 Stenhamra
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 44

MILJO.2011.776

Stockby 10:95, miljötillsyn båtklubben Färingarna
Beslut
Miljönämnden förelägger Båtklubben Färingarna, med
organisationsnr. 8152006691 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
2. Båtklubben Färingarna ska till miljökontoret senast 2015-12-31
lämna in en skriftlig beskrivning av verksamhetens egenkontroll som
syftar till att förhindra att olägenhet uppstår för människors hälsa
och för miljön. Mer information om vad ett kontrollprogram bör
omfatta finns under rubriken Information.
3. Båtklubben Färingarna ska årligen inventera båtbeståndet med
avseende på hur många båtar det finns i klubben som är bemålade
med biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till
miljökontoret senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa
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eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar”.
Information
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
I kontrollprogrammet ska anges kontaktuppgifter samt en
ansvarsfördelning för att de punkter som tas upp i programmet blir
åtgärdade.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur båtar som är
målade med biocidfärg ska rengöras. Rutiner ska finnas för att begränsa
spridning av slipdamm, färg, lösningsmedel och andra kemikalier till
mark, grund- eller ytvatten. Samma regler gäller för båtar som
vinterförvaras på annan plats utanför verksamheten. Båtklubben är
skyldig att informera sina medlemmar om detta.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar som är målade med biocidfärger.
Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att minska
användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå som en del
av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner för hur farligt avfall som uppstår inom
verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner för hur övrigt avfall
tas om hand bör finnas med, både toalettavfall och annat hushållsavfall.
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Klubbens miljöpolicy och miljöregler kan användas som grund för
egenkontrollen.
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Båtklubben
Färingarna med uppmaning att presentera en handlingsplan som
beskriver vad båtklubben avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Båtklubben Färingarna har den 10 maj 2014 lämnat in en
handlingsplan till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret ser positivt på inlämnad handlingsplan
och bedömer att den ligger i linje med målet att användningen av
miljöskadliga båtbottenfärger på sikt ska upphöra i Mälaren. Om båtar
målade med biocidfärger ska tvättas över befintlig spolplatta ska den
vara försedd med efterföljande rening i enlighet med de riktvärden som
anges i Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land innebär en
lokal påverkan på miljön.
Verksamheten bör därför i första hand sträva efter att helt undvika
användningen av giftiga båtbottenfärger.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Båtklubben Färingarna ligger i Törnbyviken en grund vik
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med låg vattenomsättning som mynnar i Långtarmen, en del av
Mälaren som inte uppnår god kemisk status samt har en måttlig
ekologisk status enligt aktuell klassning av vattenkvaliteten. Se vidare
Vatteninformation Sverige, VISS. Långtarmen och Törnbyviken har
problem med övergödning och miljögifter.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar
Båtklubben Färingarna har för att kontrollera och begränsa
verksamhetens påverkan på miljö- och hälsa. För att ytterligare
stimulera till en långsiktig utfasning av användandet av biocidfärger i
Mälaren föreläggs om förbud mot att tvätta båtar bemålade med
biocidfärger om inte reningsanordning finns som förhindar spridning
av giftiga ämnen till mark och vatten.
_____
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Namn

Underrättelse

Gällstaö Båtsällskap
c/o Anders Grönberg
Parkslingan 64
178 51 Ekerö
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 45

MILJO.2011.687

Ekebyhov 1:1, miljötillsyn Gällstaö båtsällskap
Beslut
Miljönämnden förelägger Gällstaö Båtsällskap, med organisationsnr.
1515933 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
2. Gällstaö Båtsällskap ska till miljökontoret senast 2015-12-31 lämna
in en skriftlig beskrivning av verksamhetens egenkontroll som syftar
till att förhindra att olägenhet uppstår för människors hälsa och för
miljön. Mer information om vad ett kontrollprogram bör omfatta
finns under rubriken Information.
3. Gällstaö Båtsällskap ska årligen inventera båtbeståndet med
avseende på hur många båtar det finns i klubben som är bemålade
med biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till
miljökontoret senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
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förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa
eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
Information
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
I kontrollprogrammet ska anges kontaktuppgifter samt en
ansvarsfördelning för att de punkter som tas upp i programmet blir
åtgärdade.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur båtar som är
målade med biocidfärg ska rengöras. Rutiner ska finnas för att begränsa
spridning av slipdamm, färg, lösningsmedel och andra kemikalier till
mark, grund- eller ytvatten. Samma regler gäller för båtar som
vinterförvaras på annan plats utanför verksamheten. Båtklubben är
skyldig att informera sina medlemmar om detta.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar som är målade med biocidfärger.
Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att minska
användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå som en del
av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner för hur farligt avfall som uppstår inom
verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner för hur övrigt avfall
tas om hand bör finnas med, både toalettavfall och annat hushållsavfall.
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Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Gällstaö
Båtsällskap med uppmaning att presentera en handlingsplan som
beskriver vad båtklubben avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Gällstaö Båtsällskap har den 2 juni 2014 lämnat in en handlingsplan till
miljö- och hälsoskyddskontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret ser positivt på inlämnad handlingsplan
och bedömer att den ligger i linje med målet att användningen av
miljöskadliga båtbottenfärger på sikt ska upphöra i Mälaren.
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land innebär en
lokal påverkan på miljön.
Verksamheten bör därför i första hand sträva efter att helt undvika
användning av giftiga båtbottenfärger.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Gällstaö Båtsällskap ligger ca 4 kilometer uppströms
Norsborgs vattenverk.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar
Gällstaö Båtsällskap har för att kontrollera och begränsa verksamhetens
påverkan på miljö- och hälsa. För att ytterligare stimulera till en
långsiktig utfasning av användandet av biocidfärger i Mälaren föreläggs
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om förbud mot att tvätta båtar bemålade med biocidfärger om inte
reningsanordning finns som förhindar spridning av giftiga ämnen till
mark och vatten.
_____
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Namn

Underrättelse

Kungsberga Båtklubb
Box 80
179 04 Färentuna
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 46

MILJO.2012.127

Kungsberga 29:1, miljötillsyn Kungsberga båtklubb
Beslut
Miljönämnden förelägger Kungsberga Båtklubb, med organisationsnr.
8152010610 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
2. Kungsberga Båtklubb ska till miljökontoret senast 2015-12-31 lämna
in en skriftlig beskrivning av verksamhetens egenkontroll som syftar
till att förhindra att olägenhet uppstår för människors hälsa och för
miljön. Mer information om vad ett kontrollprogram bör omfatta
finns under rubriken Information.
3. Kungsberga Båtklubb ska årligen inventera båtbeståndet med
avseende på hur många båtar det finns i klubben som är bemålade
med biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till
miljökontoret senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa
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eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
Information
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
I kontrollprogrammet ska anges kontaktuppgifter samt en
ansvarsfördelning för att de punkter som tas upp i programmet blir
åtgärdade.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur båtar som är
målade med biocidfärg ska rengöras. Rutiner ska finnas för att begränsa
spridning av slipdamm, färg, lösningsmedel och andra kemikalier till
mark, grund- eller ytvatten. Samma regler gäller för båtar som
vinterförvaras på annan plats utanför verksamheten. Båtklubben är
skyldig att informera sina medlemmar om detta.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar som är målade med biocidfärger.
Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att minska
användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå som en del
av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner för hur farligt avfall som uppstår inom
verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner för hur övrigt avfall
tas om hand bör finnas med, både toalettavfall och annat hushållsavfall.
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Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Kungsberga
Båtklubb med uppmaning att presentera en handlingsplan som
beskriver vad båtklubben avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Kungsberga Båtklubb har den 27 maj 2014 lämnat in en handlingsplan
till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret ser positivt på inlämnad handlingsplan
och bedömer att den ligger i linje med målet att användningen av
miljöskadliga båtbottenfärger på sikt ska upphöra i Mälaren.
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land medför en
lokal påverkan på miljön.
Verksamheten bör därför i första hand verka för att medlemmarna helt
avstår från användning av giftiga båtbottenfärger.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Kungsberga Båtklubb ligger i Långtarmen, en del av
Mälaren som inte uppnår god kemisk status samt har en måttlig
ekologisk status enligt aktuell klassning av vattenkvaliteten. Se vidare
Vatteninformation Sverige, VISS. Långtarmen har problem med
övergödning och miljögifter.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar
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Kungsberga Båtklubb har för att kontrollera och begränsa
verksamhetens påverkan på miljö- och hälsa. För att ytterligare
stimulera till en långsiktig utfasning av användandet av biocidfärger i
Mälaren föreläggs om förbud mot att tvätta båtar bemålade med
biocidfärger om inte reningsanordning finns som förhindar spridning
av giftiga ämnen till mark och vatten.
_____
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Namn

Underrättelse

Jungfrusunds Marina AB
Bryggavägen 133
178 51 Ekerö
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 47

MILJO.2011.740

Ekebyhov 1:41, miljötillsyn Jungfrusunds Marina
Beslut
Miljönämnden förelägger Jungfrusunds Marina AB, med
organisationsnr. 5563892362 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, samt 2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens
skyldighet att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors
hälsa eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
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I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Jungfrusunds
Marina AB med uppmaning att presentera en handlingsplan som
beskriver vad företaget avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Jungfrusunds Marina AB har ännu inte lämnat in något svar till miljöoch hälsoskyddskontoret beträffande tvätt av båtar som vinterförvaras
inom verksamhetens område.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land innebär en
lokal påverkan på miljön med läckage av gifter till mark och vatten.
Företaget bör därför i första hand sträva efter att helt undvika
användningen av giftiga båtbottenfärger inom ramen för sin
verksamhet.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Båtvarvet är beläget på Ekerö vid Rödstensfjärden ett
vattenområde som idag inte uppnår god ekologisk status, för mer
information hänvisas till Vatteninformation Sverige VISS. Norsborgs
vattenverk ligger ca 3,5 km söderut från Jungfrusunds Marina.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar
Jungfrusunds Marina AB har för att begränsa verksamhetens påverkan
på miljö- och hälsa när det gäller tvätt av båtar som tas upp och
vinterförvaras inom verksamheten.
_____
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Underrättelse

Karlskärs Båtklubb
c/o Clas Egnér
Johannelund 3
179 98 Färentuna
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 48

MILJO.2011.699

Ölsta S:5, S:11, miljötillsyn Karlskärs båtklubb
Beslut
Miljönämnden förelägger Karlskärs Båtklubb, med organisationsnr.
101276200 om följande:
1. Karlskärs Båtklubb ska till miljökontoret senast 2015-12-31 lämna in
en skriftlig beskrivning av verksamhetens egenkontroll som syftar
till att förhindra att olägenhet uppstår för människors hälsa och för
miljön. Mer information om vad ett kontrollprogram bör omfatta
finns under rubriken information om egenkontroll.
2. Karlskärs Båtklubb ska årligen inventera båtbeståndet med avseende
på hur många båtar det finns i klubben som är bemålade med
biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till miljökontoret
senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa
eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
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Information om båttvätt
Miljönämnden kommer att på sitt nästa sammanträde den 10 juni att ta
upp frågan om ett generellt förbud mot att tvätta båtar som målats med
biocidfärger om inte reningsanordning finns som förhindrar spridning
av giftiga ämnen till mark och vatten. Förbudet som riktar sig till större
båtklubbar och marinor där tvätt av båtar förekommer, föreslås träda i
kraft från och med 2018.
Eftersom Karlskärs Båtklubb saknar vatten och avlopp och
båtuppläggningsplatser i anslutning till bryggorna är det varje medlems
eget ansvar att följa Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för
båtbottentvättning. Båtklubben är skyldig att informera sina
medlemmar om vilka regler som gäller enligt riktlinjerna.
Information egenkontroll
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
Egenkontrollen bör stämmas av mot klubbens egna bestämmelser.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar i klubben som är målade med
biocidfärger. Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att
minska användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå
som en del av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner eller riktlinjer för hur farligt avfall som
uppstår inom verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner eller
riktlinjer för hur övrigt avfall tas om hand bör finnas med, både
toalettavfall och annat hushållsavfall.
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Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Karlskärs
Båtklubb med uppmaning att presentera en handlingsplan som
beskriver vad båtklubben avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Karlskärs Båtklubb har den 20 maj 2014 lämnat in en handlingsplan till
miljö- och hälsoskyddskontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Eftersom klubben inte har några båtuppläggningsplatser och saknar
vatten och avlopp förekommer inte tvätt av båtbottnar i anslutning till
hamnen. Dock råder samma regler för tvätt av båtbotten oavsett om det
sker inom klubbens verksamhetsområde eller om medlemmarna rustar
sina båtar på annan plats. Båtklubben är skyldig att informera sina
medlemmar om vilka regler som gäller. Den enskilda medlemmen är
dock ansvarig för att reglerna följs.
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land medför en
lokal påverkan på miljön.
Verksamheten bör därför i första hand verka för att medlemmarna i
klubben helt avstår från användningen av giftiga båtbottenfärger
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Karlskärs Båtklubb ligger ca 5 km väster om Gjörvälns
vattenreningsverk.
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Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar
Karlskärs Båtklubb har för att kontrollera och begränsa verksamhetens
påverkan på miljö- och hälsa.
_____
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Namn

Underrättelse

Stockholms segelsällskap
Rastaholms båthamn
Chapmangatan 6
112 36 Stockholm
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 49

MILJO.2011.714

Sjöängen 1:50, miljötillsyn Stockholms segelsällskap
Beslut
Miljönämnden förelägger Stockholms Segelsällskap, med
organisationsnr. 8020029529 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten vid Rastaholm
förbud mot tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om
inte reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga
ämnen till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de
riktvärden som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
2. Stockholms Segelsällskap ska till miljökontoret senast 2015-12-31
lämna in en skriftlig beskrivning av verksamhetens egenkontroll som
syftar till att förhindra att olägenhet uppstår för människors hälsa
och för miljön. Mer information om vad ett kontrollprogram bör
omfatta finns under rubriken Information.
3. Stockholms Segelsällskap ska årligen inventera båtbeståndet med
avseende på hur många båtar det finns i klubben som är bemålade
med biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till
miljökontoret senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
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förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa
eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
Information egenkontroll
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
I kontrollprogrammet ska anges kontaktuppgifter samt en
ansvarsfördelning för att de punkter som tas upp i programmet blir
åtgärdade.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur båtar som är
målade med biocidfärg ska rengöras. Rutiner ska finnas för att begränsa
spridning av slipdamm, färg, lösningsmedel och andra kemikalier till
mark, grund- eller ytvatten. Samma regler gäller för båtar som
vinterförvaras på annan plats utanför verksamheten. Båtklubben är
skyldig att informera sina medlemmar om detta.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar som är målade med biocidfärger.
Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att minska
användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå som en del
av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner för hur farligt avfall som uppstår inom
verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner för hur övrigt avfall
tas om hand bör finnas med, både toalettavfall och annat hushållsavfall.

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

76(86)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-06-10
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Stockholms
Segelsällskap med uppmaning att presentera en handlingsplan som
beskriver vad båtklubben avser att göra för att efterleva Havs- och
vattenmyndighetens riktlinjer om båtbottentvättning.
Stockholms Segelsällskap har ännu inte inkommit med någon
handlingsplan.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land innebär en
lokal påverkan på miljön. Verksamheten bör därför i första hand sträva
efter att dess medlemmar helt avstår från användning av giftiga
båtbottenfärger.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Rastaholms båthamn är belägen på Munsö i sydvästra
delen av Mälaren med relativ närhet till råvattenintag till Norsborgs
vattenverk och till Södertälje.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar
Stockholms Segelsällskap har för att kontrollera och begränsa
verksamhetens påverkan på miljö- och hälsa. För att ytterligare
stimulera till en långsiktig utfasning av användandet av biocidfärger i
Mälaren föreläggs om förbud mot att tvätta båtar bemålade med
biocidfärger om inte reningsanordning finns som förhindar spridning
av giftiga ämnen till mark och vatten.
_____
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Namn

Underrättelse

Ekerö Sommarstads Båtklubb
c/o Per-Erik Olsson
Ängsullsvägen 4
178 52 Ekerö
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 50

MILJO.2011.953

Asknäs S:7, miljötillsyn Ekerö sommarstads båtklubb
Beslut
Miljönämnden förelägger Ekerö Sommarstads Båtklubb, med
organisationsnr. 8152005347 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
2. Ekerö Sommarstads Båtklubb ska till miljökontoret senast
2015-12-31 lämna in en skriftlig beskrivning av verksamhetens
egenkontroll som syftar till att förhindra att olägenhet uppstår för
människors hälsa och för miljön. Mer information om vad ett
kontrollprogram bör omfatta finns under rubriken Information.
3. Ekerö Sommarstads Båtklubb ska årligen inventera båtbeståndet
med avseende på hur många båtar det finns i klubben som är
bemålade med biocidfärger. Resultatet av inventeringen lämnas till
miljökontoret senast sista december varje år.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, 26 kap. 19 § om verksamhetsutövarens egenkontroll, samt
2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens skyldighet att
vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
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förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors hälsa
eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
Information
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar enligt miljöbalken 26 kap. 19 §.
Egenkontrollen ska utgöra ett stöd för verksamhetens miljöarbete, och
vara ändamålsenlig. Ett egenkontrollprogram innehåller rutiner som
syftar till att minska verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.
I kontrollprogrammet ska anges kontaktuppgifter samt en
ansvarsfördelning för att de punkter som tas upp i programmet blir
åtgärdade.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur båtar som är
målade med biocidfärg ska rengöras. Rutiner ska finnas för att begränsa
spridning av slipdamm, färg, lösningsmedel och andra kemikalier till
mark, grund- eller ytvatten. Samma regler gäller för båtar som
vinterförvaras på annan plats utanför verksamheten. Båtklubben är
skyldig att informera sina medlemmar om detta.
Båtklubben är enligt detta föreläggande skyldig att årligen rapportera
till miljökontoret hur många båtar som är målade med biocidfärger.
Rutin för inrapportering liksom klubbens arbete för att minska
användningen av giftiga båtbottenfärger kan lämpligen ingå som en del
av egenkontrollen.
Vidare ska det finnas rutiner för hur farligt avfall som uppstår inom
verksamheten hanteras och transporteras. Rutiner för hur övrigt avfall
tas om hand bör finnas med, både toalettavfall och annat hushållsavfall.
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Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Ekerö
Sommarstads Båtklubb med uppmaning att presentera en
handlingsplan som beskriver vad båtklubben avser att göra för att
efterleva Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer om
båtbottentvättning.
Ekerö Sommarstads Båtklubb har inte lämnat in något svar till miljöoch hälsoskyddskontoret.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land medför en
lokal påverkan på miljön. Verksamheten bör därför i första hand sträva
efter att helt undvika användning av giftiga båtbottenfärger.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Ekerö Sommarstads Båtklubb ligger ca 3,5 kilometer
uppströms Norsborgs vattenverk.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar Ekerö
Sommarstads Båtklubb har för att kontrollera och begränsa
verksamhetens påverkan på miljö- och hälsa. För att ytterligare
stimulera till en långsiktig utfasning av användandet av biocidfärger i
Mälaren föreläggs om förbud mot att tvätta båtar bemålade med
biocidfärger om inte reningsanordning finns som förhindar spridning
av giftiga ämnen till mark och vatten.
_____
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Namn

Underrättelse

Tufa Marin AB
Ilända Bryggväg 21
179 98 Färentuna
Rek+mb
Bilaga: Hur man överklagar
MN § 51

MILJO.2008.232

Ilända 1:6, miljötillsyn Tufa Marin
Beslut
Miljönämnden förelägger Tufa Marin AB, med organisationsnr.
5567321632 om följande:
1. Från och med 2018-01-01 gäller inom verksamheten förbud mot
tvätt av båtbottnar som är bemålade med biocidfärg om inte
reningsanordning finns som förhindrar spridning av giftiga ämnen
till mark och vatten. Reningsanordningen ska klara de riktvärden
som anges i Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer
”Båtbottentvättning av fritidsbåtar” reviderad upplaga 2015.
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9 § om tillsynsmyndighetens rätt
att förelägga, samt 2 kap. 3 § miljöbalken om verksamhetsutövarens
skyldighet att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att olägenhet för människors
hälsa eller för miljön uppkommer.
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bilaga ”hur man
överklagar.
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har sedan 2012 bedrivit ett arbete med att informera
båtklubbar och marinor i Ekerö om Havs- och vattenmyndighetens nya
riktlinjer angående båtbottentvättning av fritidsbåtar.
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I slutet av 2013 skickade miljökontoret en skrivelse till Tufa Marin AB
med uppmaning att presentera en handlingsplan som beskriver vad
företaget avser att göra för att efterleva Havs- och vattenmyndighetens
riktlinjer om båtbottentvättning.
Tufa Marin AB har ännu inte lämnat in något svar till miljö- och
hälsoskyddskontoret beträffande tvätt av båtar som vinterförvaras inom
verksamhetens område.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
Båtar målade med biocidfärg läcker miljöskadliga ämnen främst när de
ligger i vattnet och när de körs. Tvätt av båtbottnar på land innebär en
lokal påverkan på miljön med läckage av gifter till mark och vatten.
Företaget bör därför i första hand sträva efter att helt undvika
användning av giftiga båtbottenfärger inom ramen för sin verksamhet.
Det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i Mälaren.
I Mälaren finns heller inte samma problem med påväxt av alger och
kräftdjur på båtbottnarna som i bräckt och salt vatten.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för en stor del av befolkningen i
Mälardalen. Båtvarvet är beläget på Färingsö ca 4 km väster om
Görvälns vattenverk.
Med detta föreläggande vill miljökontoret förtydliga vilket ansvar Tufa
Marin AB har för att begränsa verksamhetens påverkan på miljö- och
hälsa när det gäller tvätt av båtar som tas upp och vinterförvaras inom
verksamheten.
_____
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Anmälan delegationsbeslut
D 95
D 96
D 97
D 98
D 99
D 100
D 101
D 102
D 103
D 104
D 105
D 106
D 107
D 108
D 109
D 110
D 111
D 112
D 113
D 114
D 115
D 116
D 117
D 118

Färentuna
Prästgård 1:3
Tappsund 1:1
Dalby 1:5
Lovö-Edeby 4:1
Närlunda 6:3
Drottningholm 1:54

Tillstånd värmepump/bergvärme

Tillbyggnad café, yttrande till Stadsark
Tidsbegränsat bygglov café, yttrande till Stadsark
Nybyggnad café, yttrande till Stadsark
Registrering livsmedelsanläggning, Kids2Home
Registrering livsmedelsanläggning, Lugnets
sopperia
Drottningholm 1:54 Årlig avgift livsmedelskontroll, Lugnets sopperia
Skå-Berga 4:2
Avlopp för enbostadshus, reningsverk +
markbädd
Munsö-Ekeby 1:9
Tillstånd värmepump/bergvärme
Stockby 1:348
Nybyggnad särskilt boende, yttrande till Stadsark
Sätuna 1:32
Registrering livsmedelsanläggning, Juntras grönt
Sätuna 1:32
Årlig avgift livsmedelskontroll, Juntras grönt
Sånga-Nibbla 2:35 Kompostering hushållsavfall
Lindby 1:35
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Mälby 3:74
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Älby 1:13
Registrering livsmedelsanläggning, Rosenhills
café
Älby 1:13
Årlig avgift livsmedelskontroll, Rosenhills café
Brygga 1:3 m.fl.
Förslag till detaljplan, yttrande utställning
Stockby 1:73
Tillbyggnad förskola, yttrande till Stadsark
Träkvista 1:313
Tillsynsavgift miljötillsyn
Hallsta 1:108
Kompostering hushållsavfall
Stockby 2:170
Tillfällig stängning livsmedelsverksamhet,
Restaurang Nästgården
Ekebyhov 1:508
Tillfälligt bygglov transformator, yttrande till
Stadsark
Ekebyhov 1:508
Bygglov transformator, yttrande till Stadsark
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D 119

Källtorp 1:2

Avlopp för enbostadshus, förnyat tillstånd

D 120
D 121

Källtorp 1:2
Stockby 2:60

D 122

Sånga Prästgård 1:1

D 123

Stockby 2:170

D 124

Drottningholm 1:1

D 125

Stenby 1:3

D 126
D 127

Tappsund 1:63
Tappström 1:49

D 128

Tappsund 1:63

D 129

Tappsund 1:63

D 130

Tappsund 1:63

D 131
D 132
D 133

Ekebyhov 1:508
Ekebyhov 3:1
Sång-Nibbla 2:3

D 134

Sånga-Nibbla 7:1

D 135

Stockby 2:60

D 136
D 137

Troxhammar 1:20
Stockby 16:5

D 138

Mörby 1:10

D 139

Lovö-Edeby 4:1
m.fl.

Ombyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Registrering livsmedelsanläggning, Stenhamra
Pizzeria
Ombyggnad till enbostadshus, yttrande till
Stadsark
Avgift för extra offentlig kontroll, Restaurang
Nästgården
Tillfälligt utökad serveringsyta, Drottningholms
slottsteater
Tillfälligt serveringstillstånd provsmakning,
Pannrummet
Avgift för extra offentlig kontroll, Bageri Ekerö
Registrering livsmedelsanläggning, Eken daglig
verksamhet
Registrering livsmedelsanläggning, Ekerö
dagcenter, LSS
Årlig avgift livsmedelskontroll, Ekerö dagcenter,
LSS
Årlig avgift livsmedelskontroll, Eken daglig
verksamhet
Bygglov transformator, yttrande till Stadsark
Anmälan vattenverksamhet, yttrande till Lst
Avlopp för enbostadshus, biobädd +
fosforfällning. Sanering
Avlopp för enbostadshus, reningsverk +
infiltration
Årlig avgift livsmedelskontroll, Stenhamra
Pizzeria
Tillstånd värmepump/bergvärme
Miljötillsyn, föreläggande och förbud, Kiviks
musteri
Avlopp för enbostadshus, markbädd +
infiltration
Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde
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D 140
D 141
D 142

Närlunda 6:3
Kvarsta 1:7
Rörby 2:1

D 143

Rörby 2:1

D 144
D 145

Kvarsta 1:7
Munsö Prästgård
1:2
Sånga-Närlunda
59:68
Hilleshögby 6:66
Tappström 2:1
Ekebyhov 1:391

D 146
D 147
D 148
D 149
D 150
D 151
D 152
D 153
D 154
D 155
D 156
D 157
D 158
D 159

Skå-Eneby 2:13
Skå-Väsby 4:7
Asknäs 1:139 och
1:296
Menhammar 1:2
Väntholmen 4:16
Asknäs 1:301
Viggeby 1:1 m.fl.
Söderberga 1:110
Söderberga 1:110
Söderberga 1:110

D 160

Söderberga 1:110

D 161

Tappsund 1:61

D 162

Tappsund 1:61

D 163
D 164
D 165

Törnby 3:2 m.fl.
Stenby 6:28
Träkvista 1:157

Årlig avgift livsmedelskontroll, Kids2Home
Avlopp för enbostadshus, infiltration
Registrering livsmedelsanläggning, Försvarets
radioanstalt
Årlig avgift livsmedelskontroll, Försvarets
radioanstalt
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Områdesbestämmelser och upphävande av
detaljplan, yttrande granskning
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Kompostering hushållsavfall
Detaljplan, yttrande granskning
Tidsbegränsat bygglov skolpaviljong, yttrande till
Stadsark
Kompostering hushållsavfall
Anmälan mellanlagring avfall
Avfall för anläggningsändamål
Anmälan biobränsleanläggning
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Årlig avgift miljötillsyn
Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde
Registrering livsmedelsanläggning, OKQ8 Skå
Årlig avgift livsmedelskontroll, OKQ8 Skå
Registrering livsmedelsanläggning, OKQ8 Skå
vattenanläggning
Årlig avgift livsmedelskontroll, OKQ8 Skå
vattenanläggning
Registrering livsmedelsanläggning Right Option
Media
Årlig avgift livsmedelskontroll, Right Option
Media
Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde
Kompostering hushållsavfall
Tillstånd värmepump/bergvärme
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D 166 Kungsberga 2:14
D 167 Närlunda 8:16
U
32-38
_____

Tillbyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Kompostering hushållsavfall
Uppehåll i soptömning/slamtömning
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Förvaltningsinformation
Vid Miljönämndens beredning 2015-05-27 kl. 08.30 – 12.00 deltog
Kjell-Erik Börjesson (C), ordförande
Jan Runesten (M)
Överklagningsärende
Sånga-nibbla 6:3, markförorening. Länsstyrelsen återförvisar ärendet
till Miljönämnden för vidtagande av åtgärder.
_____
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