Svar på interpellation från Mikael Lindström (S) ” Om giftutsläppen i
Farstaviken och Ekobacken”
Hur ofta har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (BHMN) kontrollerat
dagvattnet som rinner till Farstaviken från Ekobackens detaljplaner efter
genomförande har påbörjats?
• Nämnden har prövat dagvattendammen i området och utövat tillsyn på den.
• Nämnden har även utfört årlig regelbunden tillsyn på ett flertal verksamheter i Ekobacken
och bland annat tittat på dagvattenfrågan.
• Nämnden har inte utfört särskild tillsyn på dagvattnet som rinner från Ekobacken till
Farstaviken.
• I samband med att man påträffat föroreningar i ett dike i Ekobacken 2016 har nämnden
arbetat aktivt med ärendet och försökt att utreda vart föroreningarna kommer ifrån, ärendet
är väldigt komplext och pågår fortfarande.

Vilka kontroller gör BMHN av åtagandena i exploateringsavtalen för Ekobacken
kring dagvattnet?
Nämnden har inte utfört kontroller av hur åtaganden ur exploateringsavtalet efterlevs och
känner inte heller till vilka överenskommelser som skrivits in i exploateringsavtalet. Vi ser inte
heller att detta är vår roll då plan- och bygglagen och miljöbalken reglerar handläggningen.

Hur har BHMN kontrollerat att andra fastighetsägare i intilliggande områden
inte släpper ut förorenat dagvatten till Farstaviken?
• Nämnden har inte bedrivit egeninitierad tillsyn då det inte prioriterats och inte heller avsatts
resurser för.
• När klagomålsärenden inkommit till nämnden har vi hanterat och utrett ärendena.

Har du någon förståelse för att det uppfattas som att BMHN använder
myndighetsutövning för att tysta kritik när nämnden i strid med
tjänstemännens uppfattning, beslutar om att de plank med övermålad text som
nu förstärker en skateboardramp ska tas bort för att inte samfälligheten ska
drabbas av vite?
Vi förhåller oss till de lagar som råder i Sverige. Utefter de har vi inget annat val än att
fullfölja detta. Om något har varit oklart med vad som gällde kunde föreningen fråga
kommunen.
Vi ser däremot positivt på förenings engagemang i frågan och vi har precis samma
målsättning som dem.
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