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MHN 2013-000487

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030
Ärendet
Ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030
har tagits fram av kommunledningskontoret tillsammans med sakkunniga
tjänstemän under ledning av en politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i byggnadsnämnden. Samrådsförslaget har lämnats till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Förslaget är en aktualisering av gällande översiksplan och avsikten är att
eventuella kommande fördjupningar görs som separata tillägg. Förslaget är
på samråd under perioden 2 september - 25 november 2013.
Förslaget till översiktsplan 2030 har förbättrats och förtydligats gentemot
gällande översiktsplan, bland annat genom att ett nytt kapitel om
klimatanpassning har lagts till.
Översiktsplanens syfte är att visa viljeinriktningen för hela kommunens
samhällsplanering och utveckling av den fysiska miljön. Viljeinriktningen
föreslås tydliggöras i översiktsplanen.
En viss aktualisering av texten föreslås, exempelvis har länets klimat- och
energistrategi antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet saknar även
referenser till ekosystemtjänster och naturens återhämtningsförmåga vilka är
naturens stödjande samhällsfunktioner, vilka kommunen kan välja att
förstärka eller försvaga.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-01.
Yrkande
Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 2013-11-01, med dnr 2013-000487, till
kommunstyrelsen som remissvar på samrådsförslaget till ny översiktsplan
för Danderyds kommun 2013-2030.
___________
Exp:
Kommunstyrelsen
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MHN 2013-0518. 52

Remissvar- Medborgarundersökning våren 2013
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02 § 104 att remittera resultatet av
SCB:s medborgarundersökning 2013 till samtliga nämnder utifrån
frågeställningarna:
a) Kommentarer till resultatet utifrån nämndens ansvarsområde.
b) Förslag till åtgärder med anledning av resultatet.
Sammanfattningsvis har medborgarna genom medborgarundersökningen
gett kommunen ett gott betyg. Det finns inga statistiskt säkerställda
förändringar jämfört med resultatet från 2011. Kommunen har bäst resultat
av samtliga deltagande kommuner avseende kommunen som plats att bo och
leva i, respektive kommunens verksamhet. Liksom tidigare år är det
upplevelsen av inflytande där den största utvecklingspotentialen finns.
Undersökningen består av tre delar med varsitt helhetsbetyg. Nöjd-RegionIndex (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index
(NII). Därtill redovisas svar på några frågor som kommunen själv har
formulerat. Ett tusen (1 000) personer tillfrågades och svarsfrekvensen var
54 procent.
NRI omfattar flera mått (bland annat arbetsmöjligheter, trygghet,
kommunikationer och kommersiellt utbud) som sammantaget ska ge ett
betyg på kommunen som en plats att bo och leva i. Miljö- och
hälsoskyddsnämndens ansvarsområde har inte direkt påverkan på NRI.
Nämndens verksamhet har påverkan på NMI, genom måtten Bemötande –
Tillgänglighet och måttet Miljöarbete. Det sammanlagda resultatet för
kommunen är 63. Gränsen för betyget ”nöjd” går vid 55 och gränsen för
betyget ”mycket nöjd” går vid 75. I måttet Bemötande – Tillgänglighet
mäts, på kommunnivå, hur lätt det är att komma i kontakt med kommunen
och hur man blir bemött när man har fått kontakt. Slutsatser kan inte dras på
nämndnivå eftersom undersökningen är gjord för kommunen i sin helhet.
Miljöarbete definieras som ”kommunens insatser för att medborgare ska
kunna leva miljövänligt”. Därmed omfattas flera nämnders verksamheter.
Miljöarbetet får betyget 55. Jämfört med genomsnittsresultatet för
kommuner i samma storleksklass är betygsindexet för Miljöarbete inte
säkerställt högre eller lägre. Av undersökningen framgår dock att
miljöarbete är en av de verksamheter som bör prioriteras eftersom det
förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget för NMI.
När det gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde har, efter att
undersökningen genomförts, en stor satsning gjorts på miljöfrågorna. En
miljöchef och en miljösamordnare tillträdde sina tjänster i maj. Det har
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tidigare inte funnits någon tjänst för samordning av Miljöarbetet inom
kommunen. Miljösamordnaren ska till 50 % också arbeta med och biträda
kommunstyrelsen med övergripande miljöfrågor. Mot denna bakgrund
bedömer nämnden att det nu finns förutsättningar att tillgodose önskemål
om ett mer effektivt och framgångsrikt miljöarbete.
Nämndens verksamhet har påverkan på NII genom samtliga delområden
(Tillgänglighet/Kontakt, Information, Påverkan och Förtroende).
Kommunens helhetsbetyg för NII blev 53 (gränsen för ”nöjd” går vid 55).
Eftersom mätningar inte har gjorts på nämndnivå, kan inga direkta slutsatser
dras för nämndens del. De områden som enligt SCB:s resultat främst kan
påverka totalbetyget är delmåtten Påverkan (delbetyg 53) och Förtroende
(delbetyg 60). I dessa mått ingår bland annat hur medborgarna uppfattar att
de kan påverka politiska beslut och hur kommunens politiker och
tjänstemän arbetar för kommunens bästa.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett inriktningsmål som innebär att
Danderydsborna ska ha professionell service beträffande handläggningstider, tillgänglighet och bemötande. Efter att undersökningen har
genomförts har kontoret infört rutiner som ökar tillgängligheten på telefon.
Enligt SCB:s analys av resultaten ger förbättringar inom områdena
Tillgänglighet/Kontakt (delbetyg 60) och Information (delbetyg 66) inte
någon betydande effekt på NII. Det är därför bättre att lägga eventuella
ytterligare resurser på förbättringar på områdena Påverkan och Förtroende.
Kommunen valde att ställa ett antal kommunspecifika frågor i samband med
medborgarundersökningen. På en betygsskala från 1-10 (1 betyder lite störd
och 10 betyder mycket störd) graderade de svarande i genomsnitt följande
problem
Buller 4,3
Bristande luftkvalitet 3,3
Bristande vattenkvalitet 2,2
Nedskräpning 3,6
Eftersom det inte framgår var de svarande är bosatta, kan det innebära att
vissa svarande upplever mycket stora problem alternativt mycket små
problem, utan att det framgår av resultatet.
Svaret på frågan om delar av E18 bör tunnelförläggas/överdäckas blev
medelvärdet 6,6 på ens skala från 1-10 (ju högre siffra desto starkare önskemål om tunnelförläggning/överdäckning). 42 procent av de svarande angav
att de inte var beredda att betala högre kommunalskatt för att finansiera
tunnelförläggningen/överdäckningen. 12 procent kunde tänka sig en skattehöjning på 2-3 kronor och 26 procent kunde tänka sig en skattehöjning på 1
krona. 20 procent hade ingen åsikt, alternativt passade inget av ovanstående
svar.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett inriktningsmål att bullerstörningarna från Roslagsbanan och E18 ska drivas med kraft.
Bullerfrågorna prioriteras i Behovsutredningen, som antogs 2013-10-09 och
i budgeten för perioden 2014-2016.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-10-25,
reviderat 2013-11-13.
Yrkande
Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-10-25, reviderat
2013-11-13, med diarienummer MHN 2013-0518.52, som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
___________
Exp:
Kommunstyrelsen
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MHN 2013-000345. 52

Remissvar - Motion om att utreda tillfälliga bostäder i Danderyd
Ärendet
Folkpartiet Liberalerna har i kommunfullmäktige motionerat om att utreda
tillfälliga bostäder i Danderyd. Kommunfullmäktige har remitterat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har överlämnat
ärendet till bland annat miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Folkpartiet vill att kommunen utreder möjligheter att tillskapa cirka 100
tillfälliga bostäder. Tillfälliga bostäder skulle, enligt Folkpartiet, kunna
byggas längs E18, där det idag bland annat finns bullerproblem. Genom att
bostäderna är tillfälliga skulle de kunna byggas enligt en annan norm.
E18 är en så kallad primärväg för farligt gods. Området längs E18 har
dessutom höga halter av PM-partiklar och hög bullernivå. Bostäder bör
därför inte lokaliseras nära E18. Studentbostäder, även om de skulle
betraktas som tillfälliga, måste i huvudsak uppfylla normer för vanliga
bostäder.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-10-29.
Yrkande
Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets
yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-10-29 med dnr MHN 2013000345. 52 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Elvy Svennerstål (FP) och Ulf Uebel (FP) anmäler att de inte deltar i
beslutet.
Särskilt uttalande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger att Elvy Svennerstål (FP) och Ulf
Uebel (FP) får lägga ett särskilt uttalande som bilaga till protokollet.
___________
Exp:
Kommunstyrelsen
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MHN 2013-000411. 44

Beslut angående trafikbuller från Roslagsbanan på Fafnervägen
X, Nanna X
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret mottog den 7 maj 2013 en hemställan om
beslut att vidta åtgärder mot buller från Roslagsbanan från Xx och Xx Xx,
på Fafnervägen X, 182 66 Djursholm. De boende yrkar på att
Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting ska vidta bullerdämpande
åtgärder vid källan som gör att gällande riktvärden innehålls, samt utföra
kontrollmätningar av ljudnivån.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickade en skriftlig uppmaning till
Trafikförvaltningen den 20 augusti 2013 om att de skulle inkomma med
synpunkter på de boendes hemställan om bullerdämpande åtgärder.
Skriftlig redogörelse inkom från Trafikförvaltningen till miljö- och stadsbyggnadskontoret den 26 september 2013. Av Trafikförvaltningens synpunkter framgår att de vid bedömning av om olägenhet för människors hälsa
föreligger utgår från bullerkartläggning utförd enligt Nordiska beräkningsmodellen. Den är bland annat framtagen för att vara ett hjälpmedel vid tillsyn enligt miljöbalken och är fastställd av Naturvårdsverket och Vägverket.
I Trafikförvaltningens svar till miljö- och stadsbyggnadskontoret finns två
kartor bilagda med bullerberäkning av tågtrafik daterade den 12 november
2012. Beräkningarna är utförda av WSP Akustik och omfattar maximala och
ekvivalenta ljudnivåer från Roslagsbanan. De maximala ljudnivåerna är
medelvärdesbaserade.
Trafikförvaltningen uppger att riktvärdena innehålls på Fafnervägen X,
enligt regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53. Trafikförvaltningen
anger vidare i sitt svar till miljö- och stadsbyggnadskontoret att fastigheten
Nanna 2 inte är aktuell för bullerskyddsåtgärder avseende nuläge eller i
planeringen fram till år 2030.
Av redovisade kartor framgår att de medelvärdesbaserade maximala
ljudnivåerna innehålls på merparten av fastigheten, inklusive huvudsakliga
uteplatser, samt att de ekvivalenta ljudnivåerna innehålls. Detta enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vägar och järnvägar. Miljö- och
stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att maximala och ekvivalenta
ljudnivåer innehålls inomhus och utomhus på fastigheten. Sammantaget
bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att olägenhet för människors
hälsa inte föreligger inomhus och utomhus på fastigheten avseende buller
från Roslagsbanan, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vägar
och järnvägar och med stöd av 9 kap 3 § och 2 kap 3 § miljöbalken.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-01.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att det inte finns skäl för åtgärder
på fastigheten Nanna X, Fafnervägen X i Djursholm.
Yrkande
Ordföranden Siv Sahlström (C) föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden föreslår vidare nämnden göra följande tillägg, som upplysning
till boende på fastigheten Nanna X.
”Föreläggande att utreda och åtgärda höga ljudnivåer i form av spårskrik
från Roslagsbanan” och ”Föreläggande att sänka bullernivåerna från
tågtrafik nattetid kl. 22 till kl. 6 genom Danderyds kommun” är två ärenden
som berör boende längs hela Roslagsbanan. Dessa förelägganden är två av
de ärenden som överklagats av SL. Ärendena ligger hos Länsstyrelsens
Rättsavdelning för avgörande.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att det inte finns skäl för åtgärder
på fastigheten Nanna X, Fafnervägen X i Djursholm.
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar vidare meddela de boende på
fastigheten Nanna X följande:
”Föreläggande att utreda och åtgärda höga ljudnivåer i form av spårskrik
från Roslagsbanan” och ”Föreläggande att sänka bullernivåerna från
tågtrafik nattetid kl. 22 till kl. 6 genom Danderyds kommun” är två ärenden
som berör boende längs hela Roslagsbanan. Dessa förelägganden är två av
de ärenden som överklagats av SL. Ärendena ligger hos Länsstyrelsens
Rättsavdelning för avgörande.
___________
Exp:
Xx och Xx Xx, Fafnervägen X, 182 66 Djursholm
Kopia till:
Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting
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MHN 2013-000391. 44

Beslut angående trafikbuller från Roslagsbanan på Frodevägen X,
Gram X
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret mottog den 26 juni 2013 en hemställan
om beslut att vidta åtgärder mot buller från Roslagsbanan från Xx Xx på
Frodevägen X, 182 55 Djursholm. Den boende yrkar på att Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting ska vidta bullerdämpande
åtgärder vid källan som gör att gällande riktvärden innehålls.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickade en skriftlig uppmaning till
Trafikförvaltningen den 20 augusti 2013 om att de skulle inkomma med
synpunkter på den boendes hemställan om bullerdämpande åtgärder.
Skriftlig redogörelse inkom från Trafikförvaltningen till miljö- och stadsbyggnadskontoret den 26 september 2013. Av Trafikförvaltningens synpunkter framgår att de vid bedömning av om olägenhet för människors hälsa
föreligger utgår från bullerkartläggning utförd enligt Nordiska beräkningsmodellen. Den är bland annat framtagen för att vara ett hjälpmedel vid tillsyn enligt miljöbalken och är fastställd av Naturvårdsverket och Vägverket.
I Trafikförvaltningens svar till miljö- och stadsbyggnadskontoret finns två
kartor bilagda med bullerberäkning av tågtrafik daterade den 12 november
2012. Beräkningarna är utförda av WSP Akustik och omfattar maximala och
ekvivalenta ljudnivåer från Roslagsbanan. De maximala ljudnivåerna är
medelvärdesbaserade.
Trafikförvaltningen uppger att riktvärdena innehålls på Frodevägen X,
enligt regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53. Trafikförvaltningen
anger vidare i sitt svar till miljö- och stadsbyggnadskontoret att fastigheten
Gram 2 inte är aktuell för bullerskyddsåtgärder avseende nuläge eller i
planeringen fram till år 2030.
Av redovisade kartor framgår att de medelvärdesbaserade maximala
ljudnivåerna och de ekvivalenta ljudnivåerna underskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vägar och järnvägar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att maximala och ekvivalenta
ljudnivåer innehålls inomhus och utomhus på fastigheten. Sammantaget
bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att olägenhet för människors
hälsa inte föreligger inomhus och utomhus på fastigheten avseende buller
från Roslagsbanan, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vägar
och järnvägar och med stöd av 9 kap 3 § och 2 kap 3 § miljöbalken.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-01.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att det inte finns skäl för åtgärder
på fastigheten Gram X, Frodevägen X i Djursholm.
Yrkande
Ordföranden Siv Sahlström (C) föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden föreslår vidare nämnden göra följande tillägg, som upplysning
till boende på fastigheten Gram X:
”Föreläggande att utreda och åtgärda höga ljudnivåer i form av spårskrik
från Roslagsbanan” och ”Föreläggande att sänka bullernivåerna från
tågtrafik nattetid kl. 22 till kl. 6 genom Danderyds kommun” är två ärenden
som berör boende längs hela Roslagsbanan. Dessa förelägganden är två av
de ärenden som överklagats av SL. Ärendena ligger hos Länsstyrelsens
Rättsavdelning för avgörande.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att det inte finns skäl för åtgärder
på fastigheten Gram X, Frodevägen X i Djursholm.
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar vidare meddela de boende på
fastigheten Gram X följande:
”Föreläggande att utreda och åtgärda höga ljudnivåer i form av spårskrik
från Roslagsbanan” och ”Föreläggande att sänka bullernivåerna från
tågtrafik nattetid kl. 22 till kl. 6 genom Danderyds kommun” är två ärenden
som berör boende längs hela Roslagsbanan. Dessa förelägganden är två av
de ärenden som överklagats av SL. Ärendena ligger hos Länsstyrelsens
Rättsavdelning för avgörande.
___________
Exp:
Xx Xx, Frodevägen X, 182 55 Djursholm
Kopia till:
Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting

Justerandes sign ........................

........................

.......................

Utdragsbestyrkande ................................................................

Sammanträdesprotokoll
2013-11-13

DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 60

11(16)

MHN 2013-000186. 43

Föreläggande att utföra bullermätningar vid Ekebyskolan och
Småbarnsskolan
Ärendet
Till miljö- och stadsbyggnadskontoret inkom den 19 mars 2013 en hemställan från Danderydsbor mot buller angående höga bullernivåer vid
Ekebyskolan, Småbarnsskolan - Danderyds Enskilda Skola AB och Naturskolan vid Ekebysjöns naturreservat. I sin hemställan har de yrkat på att
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kräva att åtgärder vidtas av Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting, för att ytterligare reducera
bullernivåerna utomhus på skolgårdar, lekplatser, lekytor och rastplatser
samt i undervisningslokaler vid nämnda skolor så att gällande riktvärden
innehålls.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret delgav dåvarande AB Storstockholms
Lokaltrafik en skriftlig uppmaning den 5 april 2013 att inkomma med
information om huruvida gällande riktvärden om buller från järnvägstrafiken överskrids eller inte i verksamheternas utomhus- och inomhusmiljöer. De uppmanades även inkomma med information om planer på
eventuella bullerdämpande åtgärder för verksamheterna, samt eventuell
tidplan för detta. Svar inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret från
Trafikförvaltningen den 17 april 2013. Trafikförvaltningen uppger i sitt svar
att riktvärden innehålls på större delen av lekytorna och att inomhusnivåerna
innehålls förutsatt normal fasaddämpning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden delgav Trafikförvaltningen – Stockholms
läns landsting, den 28 juli 2013, ett vitesföreläggande om att utföra
bullernivåmätning utomhus på skolgård och inomhus i lektionssal som har
fönster mot järnvägen vid Ekebyskolan. De förelades också att vid
Småbarnsskolan utföra bullernivåmätning utomhus på lekyta och inomhus
vid lektionssal med fönster mot järnvägen. Trafikförvaltningen överklagade
miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande till Länsstyrelsen i
Stockholms län den 1 juli 2013. Trafikförvaltningen inkom emellertid den
28 augusti 2013 med redovisning av bullermätningar avseende tågtrafiken
på Roslagsbanan vid Ekebyskolan och Småbarnsskolan. Trafikförvaltningen
anför i sitt svar att riktvärdena innehålls med hänvisning till utförda
mätningar.
Av Trafikförvaltningens mätresultat framgår att maximala och ekvivalenta
ljudnivåer utomhus och inomhus på skolorna inte överskrider gällande
riktvärden. Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning är att ljudnivåer
från järnvägen, med stöd av Naturvårdsverkets riktlinjer om buller från
järnvägar och enligt 2 kap 3 § och 9 kap 3 § miljöbalken, inte utgör
olägenheter inomhus eller utomhus på skolorna.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-01.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och stadsbyggnadskontoret lämnar ärendet utan beslutsförslag.
Ordförandens förslag till beslut
Ordföranden Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta att:
1. skicka bekräftelse till Trafikförvaltningen – Stockholms läns
landsting, med organisationsnummer 556013-0683, att de uppfyllt
miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande att utföra
bullermätning vid Ekebyskolan och Småbarnsskolan.
2. sända miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande och miljöoch hälsoskyddsnämndens beslut till Ekebyskolans och Småbarnsskolans rektorer för eventuella synpunkter.
3. eventuella synpunkter från Ekebyskolans och Småbarnsskolans
rektorer ska vara inkomna till miljö- och hälsoskyddsnämnden
senast 30 dagar efter att de delgivits miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:
1. skicka bekräftelse till Trafikförvaltningen – Stockholms läns
landsting, med organisationsnummer 556013-0683, att de uppfyllt
miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande att utföra
bullermätning vid Ekebyskolan och Småbarnsskolan.
2. sända miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande och miljöoch hälsoskyddsnämndens beslut till Ekebyskolans och Småbarnsskolans rektorer för eventuella synpunkter.
3. eventuella synpunkter från Ekebyskolans och Småbarnsskolans
rektorer ska vara inkomna till miljö- och hälsoskyddsnämnden
senast 30 dagar efter att de delgivits miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.
___________
Exp:
Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting
Ekebyskolans rektor
Småbarnsskolans rektor
Kopia till:
Danderydsbor mot buller
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2014
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har sammanställt förslag till
sammanträdesdagar för år 2014.
Ordförandeberedning
(torsdagar kl. 09.00)
23 januari

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(onsdagar kl. 19.00)

20 februari

5 mars

10 april
8 maj

23 april
21 maj

5 juni

18 juni

14 aug

27 augusti

11 sep

24 september

9 okt

22 oktober

20 nov

3 december

5 februari

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-13.
Yrkande
Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag
till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2014,
i enlighet med miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag daterat
2013-11-13.
___________
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Delegationsbeslut
A. Delegationsbeslut 2013-09-24 – 2013-10-23
__________
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§ 63

Anmälningar
Paragrafen publiceras inte på internet.
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§ 64

Övrigt


Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2013-08-28 § 39 begära
besked om när Länsstyrelsen i Stockholms län avser att handlägga
och besluta i de ärenden som rör nämndens förelägganden vad avser
buller från Roslagsbanan. Ordföranden Siv Sahlström (C) informerar
nämnden om att hon har mottagit ett skriftligt svar från Jenny
Sundberg, Länsstyrelsen. I det skriftliga svaret uppges att ärenden
som inkom 2011 ska vara avgjorda före årsskiftet 2013/14.



Folkpartiet väcker ett förslag angående föroreningarna vid
Elevverket, Trymvägen 5 och 3, Sökvabäck 5 och 7.
Yrkanden
Ordföranden Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta remittera
förslaget till kontoret för beredning.
Proposition
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes
förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar remittera förslaget till
kontoret för beredning.
__________
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