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Tekniska nämnden, Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Delegationsbeslut BMH 5261

EKNÖ S:10: Beslut om ändring av beslut om
försiktighetsåtgärder för Sandhamns omlastningscentral
Beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. ändra punkt 1 i beslut BMH 541 daterat 2016-02-23 med dnr 2015.6007
till följande lydelse:
a. förelägga Tekniska nämnden, Värmdö kommun (org. nr 2120000035) att årligen utföra provtagning av utgående vatten från
oljeavskiljaren vid Sandhamns omlastningscentral. Utgående halter
får inte överstiga de riktvärden som anges för dagvatten från
verksamhetsutövare i tabell 3 i "Dagvattenpolicy för Värmdö
kommun". Resultat från utförd provtagning ska redovisas årligen
till bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun.
Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2 , 3, 7 §, 26 kap. 1 , 9 § miljöbalken
(1998:808) samt utifrån Dagvattenpolicy för Värmdö kommun (antagen av
kommunfullmäktige 2012-03-14).
Beslutsunderlag
Beslut BMH 541
Delegaten har enligt gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning ta
beslut.

Ärendet
Ändring av föreläggande gällande riktvärden för dagvatten.
Bakgrund
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Telefon: 08-570 470 00 • E-post miljo-bygg@varmdo.se
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Vid uppföljning av tillsyn och provtagning av utgående dagvatten från
återvinningscentral konstaterades att begränsningsvärden som gällt för
verksamhetsutövaren bör ändras.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är lämpligt att ändra
tidigare meddelat beslut då de begränsningsvärden har angetts i beslut BMH 541
inte utgår ifrån utsläpp från verksamheter. Nämnden bedömer att de
begränsningsvärden som bör tillämpas vid utsläpp av dagvatten från en
återvinningscentral eller motsvarande verksamhet istället ska utgå ifrån vad som
anges för dagvatten från verksamhetsutövare i tabell 3 i Dagvattenpolicy för
Värmdö kommun.

Information och upplysningar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:

Delges beslut via e-post
Tekniska nämnden via Carina Molin, carina.molin@varmdo.se
Kopia för kännedom
Erland Thordarson erland.thordarson@varmdo.se
Bella Hall bella.hall@varmdo.se
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Hur du utformar sitt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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