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§ 32  

 

Information om kommunens arbete med hälsoskydd 

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Frida Ekblom, Jenny Bejerskog och 

Johan Rydén presenterar sig och sitt arbete med hälsoskydd för nämnden.  

Hälsoskyddstillsyn regleras av lagar såsom miljöbalken, tobakslagen, och 

strålskyddslagen, samt av förordningar, föreskrifter, allmänna råd och av 

domar och rättsfall.  

Arbetet delas upp i planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Under 2019 

planeras tillsynen till hygieniska verksamheter, solarier, samlingslokaler, 

bassängbad, naturreservat, skolor, strandbad, förskolor och radiakmätning. 

Den händelsestyrda tillsynen sker vid klagomålsanmälningar och vid 

anmälan av nya verksamheter.  

Företag är skyldiga att skicka in en anmälan sex veckor före start av en ny 

verksamhet, som sedan riskklassas enligt fastställd taxa. Har ingen anmälan 

inkommit kan inspektörerna fatta beslut om sanktionsavgift.  

Ett klagomål kan leda till inspektion och vid bedömning om olägenhet kan 

beslut om föreläggande fattas.  

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft med syfte att fler utomhusplatser 

ska bli rökfria, såsom perronger och utanför mataffärer. Inspektörerna 

arbetar för närvarande med att informera andra förvaltningar, exempelvis 

uppmanas tekniska kontoret att sätta upp skyltar på lekplatserna. 

Lagstiftningen är dock till stora delar otydlig och det kommer att dröja 

innan rättspraxis finns.  

Presentationen skickas ut till alla i nämnden.  

 

__________ 
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§ 34 MHN 2018-141 

 

Redovisning av uppdrag – bereda underlag för att 
fortsätta arbetet med störande buller från SL:s 
verksamhet i kommunen 

Ärende 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav den 6 februari 2018 miljö- och 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att bereda ett underlag till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för det fortsatta arbetet med buller från Roslagsbanan 

genom Danderyd, mot bakgrund av att Storstockholms Lokaltrafik (SL) 

återkallat den frivilliga tillståndsprövningen 2017.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har vägt nya och tidigare faktaunderlag 

liksom den konsultutredning som beställts genom Hellström advokatbyrå 

AB (Hellströms), och avrapporterar här förslag till vidare arbete. En av de 

stora frågeställningarna har varit om Danderyds kommun ska gå vidare och 

begära en tillståndsprövning av Roslagsbanan enligt miljöbalken. Miljö- och 

stadsbyggnadskontoret bedömer inte att den första åtgärden är att ställa krav 

på tillståndsprövning av Roslagsbanan.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret konstaterar att Danderyds kommun 

behöver arbeta strategiskt med buller från olika trafikslag. 

Kommunstyrelsen föreslås utreda och lyfta fram en bullerstrategi, lämpligen 

i samband med förestående arbete med att ta fram en ny översiktsplan. 

Sammantaget redovisas här en långsiktig inriktning för att fortsätta arbetet 

mot störande buller från trafikförvaltningens spårbundna verksamhet i 

kommunen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att:  

 

• Begära en sammanställning av de uppgifter som ligger till grund för 

att SL anser att de driver Roslagsbanan som om den vore 

tillståndsprövad. 

 

• Begära uppgifter om hur trafikförvaltningen beräknar belastningen 

på Roslagsbanan och ökad bullerpåverkan genom Danderyd vid en 

utbyggnad av bostäder i Norrort och med förlängd sträckning till 

Odenplan samt begära en redovisning av ytterligare åtgärder som 

planeras.  

 

• Undersöka hur trafikförvaltningen har arbetat med 

Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden. Använda dessa vid 

bedömning av olägenheter och krav på åtgärder.  
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• Ställa krav på att trafikförvaltningen löpande skriftligen redovisar 

hur de säkerställer att bullerriktvärdena för både Roslagsbanan och 

tunnelbanan inte överskrids, förslagsvis en gång per år.  

 

• Föra in bullerfrågan i befintliga forum där Danderyds politiker 

(förslagsvis representanter från kommunstyrelsen och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden) möter trafikförvaltningens politiska 

representanter i Region Stockholm.   

 

• Ta initiativ till att kommunstyrelsen beslutar utreda och lyfta fram 

ett bullerstrategiskt förhållningssätt i det kommande arbetet med 

framtagandet av en översiktsplan för kommunen. Det är då viktigt att 

samtliga trafikbullerkällor som påverkar Danderydsborna inkluderas.  

 

Uppdraget att bereda underlag för att fortsätta arbetet mot störande buller 

från trafikförvaltningens verksamhet i kommunen föregicks av ytterligare 

ett uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden till förvaltningen, beslutat 

den 10 oktober 2017. Förvaltningen skulle med det uppdraget bereda ett 

underlag för nämndens fortsatta arbete i syfte att åtgärda buller från 

Roslagsbanan och E18. Det uppdraget har delrapporterats till nämnden vid 

olika tillfällen. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-21. 

Yrkanden 

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Ajournering 

Ordförande Elvy Svennerstål (L) ajournerar sammanträdet för 

partiöverläggningar kl. 19.49-19.53. 

Proposition 

Ordförande Elvy Svennerstål (L) ställer proposition på om nämnden kan 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden gör 

så.  

Beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna 

återrapporteringen av uppdrag 2018-02-06 enligt tjänsteutlåtande 

daterat 2019-05-21 med dnr 2018-141.  

 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna inriktningen 

för förvaltningens fortsatta bullerskyddsarbete enligt tjänsteutlåtande 

daterat 2019-05-21 med dnr 2018-141.  

__________ 
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§ 35 MHN 2019-204 

 

Remissvar – Motion om att hos SL begära att en 
tillståndsprövning av Roslagsbanans utbyggnad 
genomförs, innan någon vidare planering eller 
utbyggnad av Roslagsbanan sker  

Ärende 

Motionärerna Siv Sahlström (C) med flera föreslår kommunfullmäktige 

uppdra åt kommunstyrelsen, att hos SL begära att en tillståndsprövning av 

Roslagsbanans utbyggnad genomförs, innan någon vidare planering eller 

utbyggnad av Roslagsbanan sker.  

 

Enligt motionen behöver Roslagsbanans kapacitet utökas för att klara delar 

av Norrorts bostadsutveckling och behov av transportlösning. Banan 

föreslås också förlängas till Odenplan och i framtiden förlängas till Arlanda 

vilket påverkar belastningen och bullernivåerna i kommunen. 

 

Motionen har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden som ska avge 

svar till kommunstyrelsen senast 2019-06-20.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har haft uppdraget från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden att utreda frågan om fortsatt arbete mot störande buller 

från Roslagsbanan m.m. Förvaltningen har inhämtat stöd för att svara på 

uppdraget genom Hellström Advokatbyrå AB (Hellströms). Hellströms har 

lämnat en rapport där det framgår att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan 

förelägga SL att ansöka om tillståndsprövning av verksamheten för 

Roslagsbanan. En sådan åtgärd ligger inom ramen för nämndens 

myndighetsuppdrag enligt miljöbalken. Hellströms förordar dock inte ett 

föreläggande om att kräva en tillståndsprövning av Roslagsbanan som den 

första åtgärden att överväga, men en möjlig sådan i framtiden.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer sammantaget att andra åtgärder 

bör vidtas först. Vidare att mer information bör inhämtas innan ett eventuellt 

övervägande om krav på en tillståndsprövning görs.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ser behovet av en bullerstrategi i 

kommunen där alla trafikslag ingår. Kommunstyrelsen ansvarar för bland 

annat övergripande styrning och strategier, den fysiska planeringen samt 

trafikpolitik och tillfredställande trafikförsörjning i kommunen. 

Kommunstyrelsen föreslås därför tillse att utreda och lyfta in frågan om 

bullerstrategi utifrån olika trafikslag i kommande arbete med 

översiktsplaneringen. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-21. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets 

tjänsteutlåtande daterat 2019-05-21 med dnr 2019-204 och 

överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remissen.  

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

utreda och lyfta fram en bullerstrategi i det kommande arbetet med 

en ny översiktsplan för Danderyd.  

Yrkanden 

Siv Sahlström (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag av beslutspunkt 1 

och bifall till förvaltningens förslag av beslutspunkt 2.  

Ordförande Elvy Svennerstål (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut i båda beslutspunkterna.  

Proposition 

Ordförande Elvy Svennerstål (L) ställer först proposition på om nämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1 eller avslår 

den enligt Siv Sahlströms (C) yrkande och finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1.  

Votering begärs.  

Votering och omröstningsresultat 

Voteringsordning:  

Den som vill bifalla förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 1 röstar 

ja och den som vill avslå enligt Siv Sahlströms (C) yrkande röstar nej.  

 

Följande ja-röster avges: Elvy Svennerstål (L), Erika Svanström (KD), 

Johan Hjelmqvist (M), Erik Lunell (M), Olov Johansson (S) och Gunilla 

Wästlund (M). 

 

Följande nej-röster avges:  

Siv Sahlström (C), Eva von Sydow (C) och Christer Lidgard (C). 

 

Ordförande Elvy Svennerstål (L) finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag i beslutspunkt 1 med sex röster mot 

tre.  

Proposition 

Sedan ställer ordförande Elvy Svennerstål (L) proposition om nämnden kan 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut i beslutspunkt 2 och finner att 

nämnden gör så.  
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Beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets 

tjänsteutlåtande daterat 2019-05-21 med dnr 2019-204 och 

överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remissen.  

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

utreda och lyfta fram en bullerstrategi i det kommande arbetet med 

en ny översiktsplan för Danderyd.  

Reservationer 

Siv Sahlström (C), Eva von Sydow (C) och Christer Lidgard (C) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande.  

 

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 36 MHN 2018-293 

 

Föreläggande att mäta buller på huvudsaklig uteplats, 
Kolga 2  

Ärende 

Den 18 april 2018 inkom ett klagomål till miljö- och stadsbyggnadskontoret 

från boende på fastigheten Kolga 2 i Djursholm, om att familjen störs av 

buller från passerande tåg på Roslagsbanan. Fastigheten är belägen nära en 

bevakad plankorsning vid Danderydsvägen.  

 

AB Storstockholms lokaltrafik – Trafikförvaltningen har sedan 2018 

erbjudit fastighetsägaren att uppföra lokal bullerskärm på antingen nedre 

altan eller på övre altan framför huset på fastigheten. Fastighetsägaren har 

inte godtagit detta erbjudande som enda lösning utan även yrkat på att 

glasad bullerskärm ska uppföras längs tågbanan framför huset. 

Fastighetsägaren har även yrkat på att bullerskärm ska uppföras längs 

fastighetsgränsen som vetter mot Roslagsbanan och plankorsningen.  

 

Senaste kontrollmätning från 2016 utförd av trafikförvaltningen visar att de 

maximala ljudnivåerna från passerande tåg överskrider gällande riktvärde på 

huvudsaklig uteplats på nedre altanen. Beräknade maximala nivåer uppgår 

enligt dessa beräkningar till 72 dBA i maximal ljudnivå vid närmaste fasad 

på huvudsaklig uteplats. Detta beror enligt trafikförvaltningen bland annat 

på att rälsen har sviktat på instabilt underlag i anslutning till plankorsningen 

vilket bidragit till för höga maximala bullernivåer på huvudsaklig uteplats 

på nedre altanen.  

 

Trafikförvaltningen har i maj 2019 informerat kontoret om att ytterligare 

kvalitetsförbättringar av rälsens stabilitet genomförts under april 2019 och 

att en finjustering av banan ska göras vecka 19 till 20 i år, i anslutning till 

plankorsningen vid Danderydsvägen. Därför ser kontoret det som motiverat 

att trafikförvaltningen utför en kontrollmätning på den huvudsakliga 

uteplatsen på den nedre altanen på fastigheten. Denna mätning syftar till att 

få information om aktuella maximala bullernivåer på uteplatsen och om 

nivåerna fortfarande överskrids. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-21. 

Yrkanden 

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordförande Elvy Svennerstål ställer proposition på om nämnden kan besluta 

enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden gör så.  
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Beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar, med stöd av 2 kap. 2, 3, 7 

§§, 9 kap. 3 § och 26 kap. 9, 22 §§ miljöbalken, att förelägga AB 

Storstockholms lokaltrafik – Trafikförvaltningen, med org. nr. 

16556013-0683, att på fastigheten Kolga 2 i Djursholm utföra 

kontrollmätning enligt Nordtests mätstandard NT ACOU 098 av 

maximala ljudnivåer från passerande tåg längs Roslagsbanan på 

uteplats på övre och nedre altan på fastigheten. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar, med stöd av 2 kap. 2, 3, 7 

§§, 9 kap. 3 § och 26 kap. 9, 22 §§ miljöbalken, att förelägga AB 

Storstockholms lokaltrafik – Trafikförvaltningen, med org. nr. 

16556013-0683, att till miljö- och hälsoskyddsnämnden inkomma 

med redovisning av uppmätta maximala ljudnivåer på uteplats på 

övre och nedre altan senast 4 veckor efter att beslutet delgivits AB 

Storstockholms lokaltrafik. 

 

__________ 

Expedieras: AB Storstockholms lokaltrafik - Trafikförvaltningen 
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§ 37 MHN 2019-547 

 

Nytt dataskyddsombud för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden  

Ärende 

Enligt artikel 37, EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ska 

varje myndighet utse ett dataskyddsombud. Inom kommunal verksamhet 

ligger personuppgiftsansvaret hos den nämnd som behandlar 

personuppgifter vilket innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utse 

dataskyddsombud för den egna verksamheten.  

 

Uppdraget består av rådgivning, utbildning och granskning av nämndens 

personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet rapporterar direkt till högsta 

förvaltningsnivå och är tillsynsmyndigheten Datainspektionens 

kontaktperson.  

 

Personen som utses kan vara anställd inom kommunen och vara ombud för 

flera nämnder. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga 

kvalifikationer, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd 

samt ha förmåga att fullgöra de uppgifter som följer av förordningen.  

 

Till följd av personalförändringar behöver miljö- och hälsoskyddsnämnden 

utse nytt dataskyddsombud från och med den 29 juni 2019. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse Roger Broberg till 

dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 

den 29 juni 2019 till och med den 1 september 2019. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utse Constance Bell 

Dahlbäck till dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden 

från och med den 2 september 2019. 

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till bygg- och 

miljödirektören för miljö- och stadsbyggnadskontoret att 

fortsättningsvis besluta om att utse och entlediga dataskyddsombud 

för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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Yrkanden 

Ordförande Elvy Svennerstål (L) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden 

delegerar till förvaltningschefen för miljö- och stadsbyggnadskontoret att 

besluta om att utse och entlediga dataskyddsombud för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

Erika Svanström (KD) biträder ordförandens yrkande.   

Proposition 

Ordförande Elvy Svennerstål (L) ställer proposition på om nämnden kan 

beslutar enligt hennes yrkande och finner att nämnden gör så.  

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till förvaltningschefen för miljö- 

och stadsbyggnadskontoret att besluta om att utse och entlediga 

dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 

__________ 
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§ 38 MHN 2019-52 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls delegationsbeslut 

för perioden 2019-04-30 till och med 2019-05-24. 

 

__________ 
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Sammanträdesdatum  

2019-06-04  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  

 

§ 39 MHN 2019-53 

 

Anmälningsärenden 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 5/2019. 

 

__________ 
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2019-06-04  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  

 

§ 40  

 

Övrigt 

 

- Erika Svanström (KD) efterfrågar information om förvaltningens 

arbete med vattenprover på kommunens badplatser. Bygg- och 

miljödirektör Elisabeth Thelin svarar att förvaltningen återkommer 

angående detta vid nästa sammanträde i augusti. 

 

- Christer Lidgard (C) frågar varför några uppgifter från miljö- och 

hälsoskyddsnämndens protokoll i mars som är publicerat på 

kommunens hemsida är maskerat. Nämndsekreterare Elina Peronius 

svarar att nämnden är restriktiva angående vilka personuppgifter 

som publiceras på internet med hänvisning till 

dataskyddsförordningen. Protokollen utgör dock allmän handling 

och kan begäras ut i sin helhet. Hela miljö- och hälsoskyddsnämnden 

har tillgång till protokollen i sin helhet via sina läsplattor.  

 

- Ordförande Elvy Svennerstål (L) tackar å nämndens vägnar 

avgående miljöchef Anne-Charlotte Glantz och nämndsekreterare 

Elina Peronius för deras tid i Danderyds kommun. Avgående 

ersättare Per Enarsson (MP) tackar också för sin tid i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden.  

 

__________ 

 

 


