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Miljönämnden
Tid och plats

Sammanträdesprotokoll
2015-11-25, kl 19.00 - 20.00 i Kommunhuset, lokal Prologen

Beslutande
Kjell-Erik Börjesson (C) ordf
Jan Runesten (M) 1:e v. ordf
Gerd Lublin (M)
Eduard Shahinyan (M)
Alina Ericson (M)
Birgitta Phil (FP)
Johan Werner (KD)
Elisabeth Palm (S) 2:e v. ordf
Lars Eriksson (S)
Peter Karlsson (MP)
Bernt Richloow (Ö)

Tjänstgörande
ersättare

Kent Söderberg (M)
Siw Gustavsson (KD)

Ersättare

Anna Jakobsson (FP)
Leif Johansson (S)
Harriet Philp (MP)

Tjänstemän

Kaspar Fritz, Miljö- och hälsoskyddschef
Ulf Aronsson, miljöingenjör

Justering
plats och tid
Justerande
paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Tegelbruksvägen 6, Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015-11-30 kl. 16.00
80 - 85

................................................................................................
Kaspar Fritz
Ordförande
................................................................................................
Kjell-Erik Börjesson (C)
Justerare
................................................................................................
Peter Karlsson (MP)
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Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-25

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-25

Paragrafnummer

80 - 85
2015-12-01

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

Förvaringsplats för protokollet

2015-12-22
............................................................................
Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö- och hälsoskyddskontor et
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Budgetuppföljning
Sammanträdesplan 2016
Miljöstipendium 2015
Ekebyhov 1:1 och 1:528 Ekebyhovsbacken, klagomål buller från
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Förvaltningsinformation
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Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-11-25
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
MN § 80

MILJO.2007.152

Budgetuppföljning
Beslut
Miljönämnden lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har redovisat budgetuppföljning per
2015-10-31. Utfallet för perioden visar ett överskott med 41 tkr jämfört
med budget. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 50 tkr.
Jämfört med tidigare uppföljningar under året är det framförallt ökade
intäkter för tillstånd för små avloppsanläggningar samt lägre
personalkostnader som förändrat prognosen.
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Underrättelse

Kommunledningskontoret

MN § 81

MILJO.1989.5160

Sammanträdesplan 2016
Beslut
Miljönämnden antar följande sammanträdesplan för år 2016:
Beredning (onsdagar 08.30 – ca.
12.00)
13 januari (presidiet)
24 februari
30 mars
18maj
31 augusti
5 oktober
16 november

Sammanträde (onsdagar 19.00)
27 januari
9 mars
13 april
1 juni
(17 augusti)
14 september
20 oktober (torsdag)
30 november

Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till
sammanträdesplan 2016. Hänsyn har så långt som möjligt tagits till
Byggnadsnämndens sammanträdesplan samt till kommunens tidplan
för verksamhetsredovisning och budget. 17 augusti är reserverat datum
för eventuellt extra sammanträde för ärenden som inte kan avvakta till
ordinarie sammanträde i september.
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Underrättelse

Kommunstyrelsen

MN § 82

MILJO.1991.5032

Miljöstipendium 2015
Beslut
Ekerö kommuns miljöstipendium 2015 tilldelas Stefan Sundström och
Ingemar Holmen.
Ärendebeskrivning
Ett miljöstipendium på 15 000 kronor inrättades genom beslut i
kommunfullmäktige den 5 februari 1991. Stipendiet är avsett att
stimulera det natur- och miljövårdsarbete som bedrivs i kommunen och
kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer som
bor eller verkar i Ekerö kommun.
Följande förslag har inkommit för 2015 års stipendium:
· Stefan Sundström
· Ingemar Holmén
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Namn

Underrättelse

Mälaröarans Alpina Skidklubb
Att Olle Nordberg
Box 34
178 21 Ekerö
(rek + mb)
Bilaga: Hur man överklagar

Se sändlista

MN § 83

MILJO.2013.833

Ekebyhov 1:1 och 1:528 Ekebyhovsbacken, klagomål buller
från snökanoner
Beslut
Med stöd av 26 kap 9 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) och med
hänvisning till 2 kap 3, 7 §§ och 9 kap 3 § miljöbalken förelägger
Miljönämnden Mälaröarnas Alpina Skidklubb, organisationsnummer
815200-6147, att:
1. Vid snöläggning med hjälp av snökanoner får den ekvivalenta
ljudnivån vid bostäder ej överskrida Naturvårdsverkets riktvärden i
rapport 6538 ”Vägledning om industri- och verksamhetsbuller”, d v
s 50 dBA (06-18), 45 dBA (18-22), 45 dBA lör-, sön- och helgdag
(06-18) samt 40 dBA (22-06).
Nämnden medger dock dispens för 12 dygn för vintersäsongen
2015/2016 då riktvärden får överskridas, dock högst med 10 dBA
utomhus vid närmaste bostadsfastighet. Dagarna får tas ut
sammanhängande eller var för sig.
2. Senast 2016-02-01 inkomma till miljö- och hälsoskyddskontoret
med en beräkning av ljudnivån inomhus för bostäder på
fastigheterna Gällstaö 1:30 och 1:31. Beräkningen ska redovisa
ekvivalent ljudnivå samt lågfrekvent buller enligt FoHMFS 2014:13.
3. Senast 2016-02-01 inkomma med en utredning som belyser

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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alternativ teknik och placering av snökanoner samt kostnaderna för
detta. Utredningen ska göras i syfte att riktvärden för buller ska
klaras inomhus enligt Folhälsomyndighetens allmänna råd
(FoHMFS 2014:13).
4. Senast 3 veckor efter avslutad säsong inkomma till miljö- och
hälsoskyddskontoret med en skriftlig sammanställning av antal
dagar som snöläggning pågått samt antal snökanoner som använts.
Av sammanställningen ska framgå vilka dagar som riktvärden har
överskridits.
5. Utbyte av utrustning, anskaffning av fler snökanoner och/eller
annan väsentlig ändring av verksamheten ska skriftligen anmälas till
miljö- och hälsoskyddskontoret.
6. Med stöd av 26 kap 26 § miljöbalken beslutar Miljönämnden att
detta beslut ska gälla även om det överklagas.
Information
Beslut om tillsynsavgift kommer att fattas vid senare tillfälle.
Miljönämnden kommer att ta upp ärendet för nytt beslut när
beräkningar och utredning enligt punkt 2 och 3 i nämndens
föreläggande är uppfyllt.
Överklagande
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen enligt bilaga ”Hur man
överklagar”.
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har mottagit klagomål från boende på
Gällstaö angående buller från snökanoner på Ekebyhovsbacken.
Klagomålen rör främst störningar av buller inomhus under natten.
Enligt en av de klagande (Gunilla Haag, Gällstaö 1:30) är bullret från
snökanonerna så högt inomhus nattid att det är omöjligt att sova ostört
i någon del av huset.

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

9(17)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-11-25
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) arrenderar Ekebyhovsbacken av
Ekerö kommun och driver där alpin skidanläggning. Vid snöläggning av
backarna används snökanoner av fläkttyp och snökanoner av lanstyp.
För att kunna anlägga snö i backarna är MASK beroende av att
snöläggning kan ske kvälls- och nattetid då temperaturen är lägre och
lämpad för snöläggning. Under senare år har snöläggning pågått ca 15
nätter per år.
MASK har genom Akustikbyrån beräknat ljudnivåerna från
snökanonerna vid bostäder på Frälsemansvägen (Gällstaö 1:30 m fl).
Beräkningarna visar att ljudnivåer i vissa driftlägen överskrider
riktvärden för ljudnivåer utomhus vid bostadsfasader på
Frälsemansvägen. Det är vid användning av snökanoner av lanstyp som
riktvärdena överskrids under kvälls- och nattperioden och beroende av
antal och placering överskrids riktvärdet med upp till 10 dBA vid
närmaste bostadsfasad. Beräkningar visar dock att om man minskar
antalet lansar i backarna kan riktvärden klaras både under kvälls- och
nattperioden. För att klara riktvärdena kan lansarna dock inte användas
i backen närmast Gällstaö och bara två lansar kan användas under
nattperioden i backen längst bort från Gällstaö. För snökanonerna av
fläkttyp visar beräkningarna att 7 st kan användas alla tider på dygnet
utan att överskrida riktvärden utomhus vid bostadsfasader.
Enligt MASK skulle den begränsning av antal och placering av
snökanoner av lanstyp som föreslås i utredningen av Akustikbyrån
äventyra hela klubbens verksamhet och allmänhetens möjlighet till
skidåkning.
MASK har 2015-09-30 inkommit med en åtgärdsplan där
snöläggningen begränsas till maximalt 12 dagar med överskridande av
riktvärdena, dock högt 49-50 dBA vid närmaste bostadsfasad. MASK
föreslår också att Ekerö kommun löpnade ska hållas underrättad när
snöläggning sker med ljudnivåer överskridande riktvärdena så att det
går att följa upp när de 12 dagarna är förbrukade.
MASK:s åtgärdsplan har kommunicerats med de klagande som
sammanfattningsvis anser att snökanonerna inte ska köras under

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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natten samt att riktvärden ska följas.
Riktvärden buller
Naturvårdsverket har i Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller (Rapport 6538, april 2015) angett riktvärden för
bedömning av immissionsvärden i form av ljudnivåer 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.
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
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.

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Riktvärden för buller inomhus finns i Folhälsomyndighetens allmänna
råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. Enligt dessa gäller följande:
Maximalt ljud
Ekvivalent ljud
Ljud med hörbara tonkomponenter
Ljud från musikanläggningar

45 dBA
30 dBA
25 dBA
25 dBA

Vidare så finns riktvärden för lågfrekvent buller för tersband
31,5-200 Hz.
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

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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tillgripas”.
26 kap, 22 § ” Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön
eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan
verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen”.
26 kap, 26 § ”En tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas”.
Av förarbetena till miljöbalken framgår vad gäller 9 kap 3 § miljöbalken
bl a följande. Med olägenhet avses störning som enligt medicinsk eller
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa
eller helt tillfällig. En störning bör vara av någon betydelse och inte av
helt tillfällig natur samt kunna vara skadlig i antigen fysiskt eller
psykiskt hänseende på en människas hälsotillstånd. Även sådana
störningar som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad,
t ex buller, lukt, kyla, drag, ohyra och andra skadedjur omfattas. Med
störningar som påverkar välbefinnandet avses störningar som inte är av
sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsoskadliga men som ändå
påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande. En ringa
störning är störningsnivå som bara påverkar någon enstaka person
negativt, medan människor i allmänhet inte störs. Vid bedömningen av
om en olägenhet i balkens mening föreligger bör hänsyn tas till
personer som är något känsligare än normalt, t ex allergiker. En
störning ska ha viss varaktighet, antingen genom att pågår under en
sammanhängande tid eller att den återkommer, regelbundet eller
oregelbundet.
Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
För att anlägga backarna brukar snökanonerna köras i full fart under
ca 15 dygn. Snöläggningen behöver också kompletteras mot slutet av
säsongen.
Av beräkningarna av ljudnivån från snökanonerna framgår att
riktvärdena för utomhus överskrids under kvälls- och nattperioden vid

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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bostadsfasader på Frälsemansvägen, Gällstaö 1:30 m fl. Beroende av
antal och placering av snökanoner överskrids riktvärdet med upp till
10 dBA vid närmaste bostadsfasad.
Utredningen visar att det finns möjlighet att klara riktvärden utomhus
genom alternativa placeringar och framförallt begränsning av antal av
snökanoner av lanstyp. Enligt MASK skulle dock en sådan begränsning
äventyra hela verksamheten.
Enligt MASK:s åtgärdsplan kan snöläggningen begränsas till 12 dagar
per år med överskridande av riktvärden, dock högst 49-50 dBA.
Under vinterperioden vistas man sällan på sin tomt under natten eller
sover med öppet fönster. Vid bedömning om olägenhet föreligger för
människors hälsa anser kontoret därför att ljudnivån utomhus i detta
fall har mindre betydelse jämfört med ljudnivån inomhus. Någon
beräkning/mätning av ljudnivån inomhus i berörda bostäder har inte
utförts. Kontoret gör dock bedömningen att det finns stor risk att även
riktvärden enligt Folhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS
2014:13) om buller inomhus överskrids.
Kontoret anser att ljudet från snökanonerna vid nuvarande
driftförhållanden orsakar risk för olägenhet för människors hälsa
(9 kap 3 §). Vidare anser kontoret att inte bästa teknik föreligger
(2 kap 3 §) avseende typ, antal och placering av snökanonerna.
För ett slutgiltigt ställningstagande i ärendet behöver dock ärendet
kompletteras med beräkningar av inomhusnivåer i berörda bostäder.
Alternativ teknik och placering av snökanoner samt kostnaderna för
detta bör också utredas vidare. Utgångspunkten för den fortsatta
utredningen bör vara att riktvärden för buller ska klaras inomhus enligt
Folhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13).
I avvaktan på komplettering i ärendet anser kontoret att MASK kan
tillåtas köra snökanonerna under 12 nätter under säsongen 2015/2016.
____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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Sändlista: Gunilla Haag, Frälsmanvägen 22, 178 51 Ekerö
Susanne Köhler, Frälsemansvägen 26, 178 51 Ekerö
(rek+mb)
Bilaga: Hur man överklagar

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

15(17)

Miljönämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2015-11-25
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
MN § 84

MILJO.2015.196

Anmälan delegationsbeslut
D 368
D 369
D 370
D 371
D 372
D 373
D 374
D 375
D 376
D 377
D 378
D 379
D 380
D 381
D 382
D 383
D 384
D 385
D 386
D 387
D 388
D 389

Älby 1:36
Ölsta 4:50
Munsö-Norrby 1:12
Älby 1:3

Tillbyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Avlopp för enbostadshus, infiltration
Bygglov tillfällig kontors/bostadsvagn, yttrande
till Stadsark
Troxhammar 8:47
Avlopp för enbostadshus,
reningsverk+markbädd, sanering
Sånga-Nibbla 1:19
Tillstånd värmepump/bergvärme
Sockarby 5:7-5:9
Avlopp för tre enbostadshus, reningsverk +
infiltration
Ekebyhov 1:77
Tillstånd värmepump/bergvärme
Ekebyhov 1:364
Tillstånd värmepump/bergvärme
Tappsund 1:63
Förbud att kyla ned livsmedel, Ekerö thai wok &
sushi
Tappsund 1:63
Föreläggande rengöring, Ekerö thai wok & sushi
Troxhammar 1:28
Tillstånd värmepump/bergvärme
Asknäs 1:332
Nybyggnad garage/förråd, yttrande till Stadsark
Kungsberga 12:58
Avlopp för enbostadshus, BDT-infiltration + WCtank
Hilleshögby 6:70
Registrering livsmedelsanläggning, Bredablick
asyl och PUT
Träkvista 1:75
Tillstånd värmepump/bergvärme
Tappsund 1:63
Avgift för extra offentlig kontroll, Ekerö thai wok
& sushi
Ölsta 4:75
Nybyggnad enbostadshus, yttrande till Stadsark
Sång-Nibbla 5:8
Avlopp för enbostadshus, markbädd +
fosforfälla, sanering
Lindby 1:7
Avlopp för enbostadshus, infiltration
Lindby 1:7
Bygglov tillfällig villavagn, yttrande till Stadsark
Ekerö-Väsby 43:1 m Detaljplan granskning, yttrande till Stadsark
fl

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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D 390 Ölsta 3:19
D 391 Kumla 1:19
D 392 Närlunda 59:9
D 393 Kungsberga 12:61
U 4955
_____

Tillstånd värmepump/bergvärme
Avlopp för enbostadshus, infiltration
Nybyggnad kontorshus/verksamhetslokal,
yttrande till Stadsark
Avlopp för enbostadshus, BDT-infiltration + WCtank
Uppehåll i soptömning/slamtömning

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________
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MN § 85

MILJO.2015.198

Förvaltningsinformation
Vid Miljönämndens beredning 2015-11-11 kl. 08.30 – 10.00 deltog
Kjell-Erik Börjesson (C), ordförande
Jan Runesten (M)
Alina Eriksson (M)
Elisabeth Palm (S)
Överklagningsärende
Drottningholm 1:1, föreläggande ansluta till kommunalt avlopp.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Kännedom
KF beslut 2015-11-03, § 92, Motion - publicering av miljönämndens och
byggnadsnämndens handlingar.
Information
Kunskapsläget gällande små avloppsanläggningar. Avloppsguidens
marknadsöversikt biläggs kallelsen. Muntlig information ges vid
sammanträdet.
_____

_____________________________________________________________________________
Justerare
_____________________________________________________________________________

