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Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20:40 

Paragrafer 86-95 

Beslutande  

Anders Bergstrand (M) ordförande 

Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande 

Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande 

Johan Hjelmqvist (M)  

Håkan Lilja (M) 

Artimis Ala Naziri (M) 

Eva Edling (C) 

Tommy Lindgren (FP)  

Per Enarsson (MP) 

 

 

Ersättare 

Mats Ostelius (C) 

Eva von Sydow (C) 

Rebecca Bengtsson (FP) 

Gunnar Liljegren (KD) 

Jan Lilja (S) 

   
Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör  

Sandra Wargclou, miljöchef 

Elina Peronius, nämndsekreterare 

Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, t.o.m. § 87 

   

Utses att justera Tommy Lindgren (FP)  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2015-11-10, kl. 10:30  

   
Underskrifter 

  
  

Sekreterare ................................................................................................................   
  Elina Peronius  

Ordförande ................................................................................................................ 
 Anders Bergstrand (M) 

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                        Tommy Lindgren (FP) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-11-03 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-10 Datum för anslags nedtagande 2015-12-02 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Underskrift 
 
................................................................................................................ 

 Elina Peronius 
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§ 86               MHN 2013-000131.52  

Remissvar  – Åtgärder med anledning av klimat- och 

sårbarhetsanalys 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att 

planera genomförande av åtgärder i enlighet med 

åtgärdsförteckning kopplad till kommunens klimat- och 

sårbarhetsanalys som kommunfullmäktige antog 2014-03-30.  

 

Ärendet har varit uppe för beslut om remissvar vid miljö- och 

hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-08-25 § 72. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden beslutade att återremittera ärendet till 

förvaltningen för ytterligare konkretisering av vilka åtgärder som 

bör vidtas. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att de åtgärdsförslag som 

återfinns i åtgärdsförteckningen kopplad till kommunens klimat- 

och sårbarhetsanalys är relevanta och bör beaktas i verksamhetens 

framtida arbete.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-14, 

reviderat 2015-11-03. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets 

tjänsteutlåtande, daterat 2015-11-03, som remissvar. 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 87   

Information om förslag till miljöprogram 

Ärendet 

Miljösamordnare Jonas Qvarfordt presenterar arbetet med Danderyds 

kommuns miljöprogram 2016-2020. Förslaget är utskickat på remiss och 

miljö- och hälsoskyddsnämnden ska besluta om ett remissvar på 

sammanträdet i december. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter bör 

inkomma med sina synpunkter till miljöchefen under kommande vecka.    
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§ 88               MHN 2015-000861.52  

Remissvar – Utreda en metod att höja vattenkvalitén i Edsviken  

Ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen 

gällande en motion som är inlämnad angående att utreda om det är 

ekologiskt och ekonomiskt genomförbart att använda kväve- och 

fosforbindande alger som en metod att höja vattenkvaliteten i Edsviken. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är bland annat att bedriva tillsyn 

över kommunens naturområden. I nämndens roll ligger inte ansvar för att 

utreda olika metoder. Nämnden kan i vissa fall efter en utredning och 

eventuell åtgärd bli inblandad som tillsynsmyndighet över åtgärden.  

 

I övrigt kan nämnas att enligt styrdokumentet för dagvatten ligger 

prioriteringen på uppströmsarbete, fördröjning och rening vid källan. 

Åtgärder nedströms är inte prioriterat på grund av kostnads- och 

effektivitetsskäl.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-22. 

 
Yrkande 

Siv Sahlström (C) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska 

bedöma om det ur miljösynpunkt finns anledning att utreda om metoden kan 

användas för att höja vattenkvaliteten i Edsviken.  

 

Ordförande Anders Bergstrand (M) yrkar att ärendet avgörs idag.  

 

Proposition 

Ordförande Anders Bergstrand (M) ställer proposition på om nämnden ska 

avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet och finner att nämnden ska 

avgöra ärendet idag.  

 

Sedan ställer Anders Bergstrand (M) proposition på om nämnden ska 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden 

bifaller ordförandens yrkande.   

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnads-

kontorets yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2015-10-22 med dnr MHN 

2015-000861.52, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen 

som svar på remissen. 
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Reservation 

Siv Sahlström (C) och Eva Edling (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Siv Sahlströms yrkande. Reservationen utvecklas skriftligen och biläggs 

protokollet.  

 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 89               MHN 2015-000899.52  

Remissvar – Detaljplan för del av Danderyd 3:177, Danderyd 

Ärendet 

Ett förslag till detaljplan för del av Danderyd 3:177 i Danderyds kommun 

finns utställt för granskning. Planförslaget möjliggör ett nödvändigt 

ventilationsschakt med tillhörande ventilationshuv för City Link. 

Planområdet är beläget mellan E18 och Mörbygårdsvägen strax söder om 

Mörby centrum. Strax norr om planområdet finns en befintlig 

återvinningsstation. 

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara plan- och exploaterings-

avdelningen tillhanda senast den 16 november.  

 

En miljöteknisk markundersökning från 2013 visar att det finns aromatiska 

kolväten över riktvärdena för mindre känslig markanvändning och att 

marken inom delar av området som undersökts betraktas som förorenad. 

Större delen av jorden inom området kommer att schaktas bort från platsen. 

Anmälan enligt miljöbalken skall inlämnas till miljökontoret innan 

schaktning i förorenad jord påbörjas.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar miljö- och 

hälsoskyddsnämnden att tillstyrka planen under förutsättning att miljö- och 

stadsbyggnadkontorets yttrande beaktas.  
 

___________ 

 
Exp: 

Byggnadsnämnden 
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§ 90               MHN 2015-000905.52  

Remissvar – Detaljplan för Gullfaxe 1, Djursholm 

Ärendet 

Ett förslag till detaljplan för Gullfaxe 1 har lämnats på remiss till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten 

att bygga ut befintlig huvudbyggnad för att kunna rymma en större 

vårdcentral och restaurang, möjliggöra en caféverksamhet samt möjliggöra 

studentbostäder.  

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara plan- och exploaterings-

avdelningen tillhanda senast den 6 november 2015.  

 

Kontoret har granskat planen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Kontoret 

anser att det vore tydligare om avsnittet om buller på sidan sju förtydligas 

med information om att vid större lägenheter än 35 kvm ska minst hälften av 

alla bostadsrum ha tillgång till fönster mot bullerdämpad sida i enlighet med 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har kontrollerat det register som finns för 

förorenade områden och ser att Gullfaxe 2 (grannfastigheten) finns 

inskriven som en potentiellt förorenad fastighet där det enligt registret har 

funnits en kemtvätt. Kontoret bedömer därför att en översiktlig markprov-

tagning bör genomföras på Gullfaxe 1 för att avgöra om fastigheten kan 

vara förorenad.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar miljö- och 

hälsoskyddsnämnden att tillstyrka planen under förutsättning att miljö- och 

stadsbyggnad kontorets yttrande beaktas.  
 

___________ 

 
Exp: 

Byggnadsnämnden 
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§ 91               MHN 2015-000904.52 

Remissvar – Detaljplan för Slängkälken 1, Danderyd 

Ärendet 

Ett förslag till detaljplan för Slängkälken 1, Bergavägen 7, Danderyds 

kommun, har kommit på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Syftet 

med planläggningen är att pröva möjligheten att dela fastigheten i två 

fastigheter.  

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara plan- och exploaterings-

avdelningen tillhanda senast den 5 november.  

 

Kontorets bedömning är att detaljplanen inte leder till några negativa 

konsekvenser på människors hälsa eller miljön.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar miljö- och 

hälsoskyddsnämnden att tillstyrka planen.  

 

___________ 

 
Exp: 

Byggnadsnämnden 
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§ 92               MHN 2015-000911.55  

Sammanträdesdagar 2016 

Ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har sammanställt förslag till 

sammanträdesdagar för år 2016. 

 

Presidieberedning 

Tisdagar kl. 10:00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Tisdagar kl. 19:00 

2 februari 16 februari 

26 februari (fredag) 15 mars 

24 mars (torsdag) 12 april 

26 april 10 maj 

24 maj 7 juni 

23 augusti 6 september 

4 oktober 18 oktober 

28 oktober 15 november 

29 november 13 december 

 
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2016, 

i enlighet med miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag daterat 2015-10-

21. 

 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 93                MHN 2015-000022.54 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2015-09-22 – 2015-10-14. 

 

 

__________ 
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§ 94   MHN 2015-000313  

Anmälningar 

 

Paragrafen publiceras inte på internet.  
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§ 95 

Information 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om att den nya 

ordinarie livsmedelsinspektören har påbörjat sin tjänst på förvaltningen.  

 
__________ 

 


