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Sammanträdesdatum  

2018-02-06  

 

   Utdragsbestyrkande  

 

Plats och tid Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 19.00–20.45 

  

Paragrafer 1–8 

  

Beslutande Anders Bergstrand, ordförande (M) 

Elvy Svennerstål, 1:e vice ordförande (L) 

Siv Sahlström, 2:e vice ordförande (C) 

Johan Hjelmqvist (M) 

Håkan Lilja (M) 

Ulf Uebel (L) tjg ers 

Eva Lithander Edling (C) 

Annika Linde (L) 

Jan Lilja (S) tjg ers 

  

Ersättare Lukas Johannesson (C) 

Bengt Attling (L) 

 

  

Närvarande tjänstemän Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör 

Anne-Charlotte Glantz, miljöchef 

 Elina Peronius, nämndsekreterare 

Jonas Qvarfordt, miljösamordnare § 1-2 
 

  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2018-02-16 kl. 10:00 

  

Sekreterare  

 Elina Peronius 

  

  

Ordförande  

 Anders Bergstrand (M) 

  

  

Justerande  

 Eva Edling (C)  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-02-06 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-16 Datum då anslaget tas ned 2018-03-12 

  

Protokollets förvaringsplats Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

  

  

Underskrift  

 Elina Peronius 
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§ 1 

 

Information om uppföljning av miljöprogrammet 2017 

Ärende 

Miljösamordnare Jonas Qvarfordt informerar nämnden om hur kommunen 

ligger till inom olika miljöområden genom miljöprogrammets 16 gröna 

indikatorer. Inom flera områden finns en positiv utveckling, såsom att 

antalet cyklister ökar för varje år, fler använder kollektivtrafik, andelen 

ekologiska livsmedel ökar och växthusgasutsläppen minskar. Utmaningarna 

ligger främst i att klara miljökvalitetsnormerna för vatten samt påverkan på 

luft och buller från trafiken. 

Vidare svarar miljösamordnaren på frågor och informerar nämnden om att 

miljöprogrammet revideras efter varje mandatperiod och att det finns ett 

samarbete mellan nordostkommunerna vilket har lett till att alla använder 

samma indikatorer för att underlätta jämförelser.  
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§ 2  

 

Information om uppdraget till förvaltningen att 
ombesörja bullermätningar m.m. 

Ärende 

Miljösamordnare Jonas Qvarfordt informerar om arbetet med uppdraget att 

åtgärda bullret från Roslagsbanan och E18 som nämnden gav förvaltningen 

i beslut 2017-10-10 § 43. Arbetet sker med stöd av en akustikkonsult som 

bland annat fått uppdraget att ge vägledning kring ytterligare 

bullermätningar, om beräkningar bör utföras och i så fall var. Av det 

underlag med bullerberäkningar som lämnats till konsulten kan utrönas att 

ungefär en fjärdedel av kommunens invånare bor inom bullerstört område 

från vägtrafik och ungefär 1,5 procent bor inom bullerstört område från 

Roslagsbanan (55 dBA ekvivalenter vid fasad). 
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§ 3 MHN 2017-732 

 

Yttrande gällande definition av fettavskiljarslam 

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret fick den 20 december 2017 en begäran från 

tekniska kontoret om ett yttrande gällande definitionen av fettavskiljarslam. 

Begäran kom till följd av att Naturvårdsverket den 7 november 2017 publicerat 

en kompletterande vägledning om hushållsavfall med avseende på spillfett och 

fett från fettavskiljare. Naturvårdsverkets bedömning är att spillfett och fett från 

fettavskiljare generellt inte bör ses som hushållsavfall, och därmed jämförligt 

avfall, utan som verksamhetsavfall.  

Danderyds kommun saknar i dagsläget entreprenör för tömning av 

fettavskiljare. Tekniska kontoret förbereder att gå ut med en upphandling för 

tömning av fettavskiljare i februari 2018 varför tekniska kontoret anser att ett 

klargörande från tillsynsmyndigheten över definitionen av fettavskiljarslam är 

nödvändig. 

Om fettavskiljarslammet skulle betraktas som verksamhetsavfall skulle det inte 

innebära någon förändring mot hur det är idag. Tekniska kontorets inventering 

av verksamheternas fettavskiljare visar att det finns brister. Kommunens VA-

enhet har återkommande problem på olika platser i kommunen efter att 

spillvatten trängt upp i lokaler på grund av fettansamlingar i ledningar. 

Tekniska kontoret har begränsade möjligheter att kontrollera om fettavskiljare 

finns och hur ofta de töms. Uppföljningar utan en upphandlad entreprenör går 

att göra men det är mer komplicerat, tidskrävande och därmed kostsamt. En 

upphandlad entreprenör skulle ha uppdrag att tömma och statusbesiktiga 

fettavskiljare. Därmed får kommunen en bättre kontroll över tömningen. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning är att fettavskiljarslam från 

fettavskiljare inom restaurangverksamhet är att betrakta som hushållsavfall på 

samma sätt som övrigt avfall från restauranger. Den bedömningen anser miljö- 

och stadsbyggnadskontoret vara i linje med förarbetsuttalanden och Mark- och 

miljööverdomstolens praxis inom området. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-29. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända kontorets 

tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från tekniska kontoret.  

__________ 

Expedieras: Tekniska kontoret 
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§ 4 MHN 2017-509 

 

Remissvar – översyn av kommunens reglementen  

Ärende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till nytt reglemente 

för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Remissvaret ska vara 

kommunledningskontoret till handa senast den 31 december 2017. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-06. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet, 

daterat 2017-12-06 med dnr MHN 2017-590, till kommunledningskontoret 

som svar på remissen. 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bergstrand (M) yrkar att miljö- och hälsoskydds-

nämnden biträder förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg i 

tredje paragrafen:  

3. bidra med expertis i kommunstyrelsens framåtsyftande miljöarbete och 

stödja övriga nämnders arbete bland annat genom att medverka i plan- och 

byggprocessen och andra processer som kräver särskild miljökompetens. 

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden avstyrker § 21 i förslaget till nytt 

reglemente. 

Siv Sahlström (C) biträder ordförandens yrkande men med tillägget i den 

tredje punkten att det efter ”framåtsyftande” står ”och förebyggande”.  

Proposition 

Ordförande Anders Bergstrand (M) ställer proposition på sitt yrkande och 

finner att nämnden bifaller. Sedan ställer han proposition på Siv Sahlströms 

(C) yrkande och finner att nämnden bifaller.  
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Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet, 

daterat 2017-12-06 med dnr MHN 2017-590, till kommunledningskontoret 

som svar på remissen, men med följande tillägg i tredje paragrafen i förslag 

till nytt reglemente:  

3. bidra med expertis i kommunstyrelsens framåtsyftande och förebyggande 

miljöarbete och stödja övriga nämnders arbete bland annat genom att 

medverka i plan- och byggprocessen och andra processer som kräver 

särskild miljökompetens. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker § 21 i förslag till nytt reglemente. 

__________ 

Expedieras: Kommunledningskontoret 
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§ 5 MHN 2017-41 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls delegationsbeslut 

för perioden 2017-11-27 till och med 2018-02-06. 
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§ 6 MHN 2017-40 

 

Anmälningsärenden 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 1/2018. 
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§ 7  

 

Information 

Ärende 

Ordförande Anders Bergstrand (M) informerar nämnden om ett beslut som 

han har fattat å nämndens vägnar med stöd av miljö- och 

hälsoskyddsnämndens delegationsordning. Det gäller ett yttrande över 

detaljplan för Ägir 1 och del av Djursholm 2:421. Syftet med 

planläggningen är att fastighetsreglera del av Djursholm 2:421 till 

fastigheten Ägir 1. Ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt har miljö- och 

hälsoskyddsnämnden inget att erinra.  

Siv Sahlström (C) informerar om KSAU´s möte med representanter från 

Stockholms läns landstings trafiknämnd. De diskuterade bland annat de 

bulleråtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden har krävt vid 

Roslagsbanan. Danderyds politiker framförde flera önskemål inom en rad 

olika områden. Bland annat kritiserades omläggningen av busstrafiken i 

Danderyd och KSAU framförde önskemål om att förtroendevalda ska vara 

med när avtal med utföraren förhandlas fram. Enligt uppgift från 

trafiknämnden pendlar 15 000 människor in till Danderyd varje dag och 

11 000 pendlar ut från Danderyd. Transporter är en stor fråga för kommunen 

och Siv Sahlström (C) efterlyser fler möten med förtroendevalda i 

landstingets ledning.  

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om att tre       

E-tjänster inom livsmedelsområdet är på gång.  
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§ 8  

 

Övrigt 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens fortsatta arbete för 
att motverka buller från E18 och Roslagsbanan 

 

Ordförande Anders Bergstrand tog, med utgångspunkt i nämndens beslut 

2017-10-10 § 43 och Jonas Qvarfordts redovisning under kvällens 

sammanträde § 2, upp frågan om det finns behov av att fördjupa uppdraget 

beträffande bulleråtgärder till förvaltningen.  

Yrkanden 

Elvy Svennerstål (L) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att bereda ett 

underlag för miljö- och hälsoskyddsnämndens fortsatta arbete beträffande 

SL:s trafik genom Danderyd, mot bakgrund av att SL återkallat 

tillståndsprövningen. 

Proposition 

Ordförande Anders Bergstrand (M) ställer proposition på Elvy Svennerståls 

(L) yrkande och finner att nämnden bifaller.  

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

bereda ett underlag för miljö- och hälsoskyddsnämndens fortsatta arbete 

beträffande SL:s trafik genom Danderyd, mot bakgrund av att SL återkallat 

tillståndsprövningen. 

 

_________ 

 


