
SOLNA STAD Protokoll 2022-12-06 
SID 1 (7) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Plats och tid  2022-12-06  Hufvudsta Gård, kl. 17:00-18:55 

Ledamöter 
Victoria Johansson (MP), ordförande 
Axel Östlund (C) 
Klas Lindblom (M) 
Johan Salminen (M) 
Nils Fredriksson (L) §§53-57 
Ruben Wågman (S) §§53-57 
Tove Pehrsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Ebbe Adolfsson (S) för Hélène Sevastik (S) 
Mats Forsberg Danielsson (M) för Nils Fredriksson 
(L) §§49-52
Indra Karreskog Rehbinder (C) för Jesper Siljekvist
(KD)
Patrik Lundqvist (S) för Ruben Wågman (S) §§49-52

Närvarande ersättare 
Carola Åberg (M) §§54-57 
Torsten Svenonius (M) 
Jacques de Maré (MP) 
Ulf Åsbrink (V) 

Övriga närvarande 
Åsa Bergström, förvaltningschef 
Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef 
Annelie Lindahl Stam, enhetschef 
Christina Hellman, enhetschef 
Veronica Gelland Boström, miljöspecialist 
Linda Bergman, miljöinspektör §§49-51 
Nadja Palovaara, nämndsekreterare 

Utses att justera Axel Östlund (C) 

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 

Paragrafer §§ 49-57 (§51 justerades omedelbart)

Underskrifter Sekreterare 
Nadja Palovaara 

Ordförande 
Victoria Johansson (MP) 

Justerare 
Axel Östlund (C) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-12-13. 
Anslaget tas ner 2023-01-04. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2023-01-03.  
Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 49
Fastställande av föredragningslista

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 50 
Sammanträdesdagar 2023 (MHN/2022:36) 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2023: 
 
Våren   Hösten 
24 januari   5 september 
21 februari   10 oktober 
21 mars   7 november 
2 maj   5 december 
7 juni (onsdag) 
 
Sammanträdena startar kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider för 2023 har tagits 
fram. I förslaget har hänsyn tagits till helgdagar, andra nämnders sammanträden, 
tillgång till lokal och när beslut om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, 
delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens sammanträden hålls vanligtvis på tisdagar. 
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§ 51
Samrådsyttrande Karlberg (MHN/2022:34)

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
eget samrådsyttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att en ny matsalsbyggnad uppförs på en öppen yta intill Karlbergs 
slottspark. Med avseende på naturvärden, biologisk mångfald och spridningsvägar 
bedöms placeringen av den planerade byggnaden sammantaget vara bland de bästa 
tänkbara i närområdet. Den planerade byggnaden försvagar ändå i viss utsträckning 
spridningssambanden. Genom att spara och skydda de ekar och andra ädellövträd som 
står i närområdet, samt utföra enkla kompensationsåtgärder kan påverkan minimeras.  

Miljö- och klimatenheten anser att: 
• Planbestämmelsen till skydd för träd ska omformuleras så att mätning av

stamomkrets görs 1,3 meter över marken, samt att bestämmelsen förtydligas
angående hur det ska avgöras om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.

• Ek-efterträdarens rotzon (träd 3) behöver undersökas, såväl som jätteträdets
rotzon (träd 16), för att sätta in rätt skyddsåtgärder, då det finns risk att
efterträdarens krona och rotsystem kommer att påverkas vid markarbetena för
byggnationen.

• Individuella anvisningar för skyddsåtgärder behövs för såväl träd nr 3 som träd
nr 16.

• Det är önskvärt att med planbestämmelser även skydda den uppvuxna linden
(träd 15).

• Förlusten av träd och avsmalnande av spridningsvägar ska kompenseras genom
enkla kompensationsåtgärder, så som nyplantering av träd samt anläggande av
tjockt grönt tak med biotopkvaliteter.

• Inför planens granskningsskede behöver frågan om hur skyfallsvägar och
uppfyllnad av marken ska kunna anläggas, utan att skada de skyddsvärda träden,
studeras noggrant i ett samlat sammanhang.

• Underjordiska magasin är inte en god lösning för takdagvattnet och
utformningen av byggnaden ska i stället anpassas för att takdagvattnet ska
kunna ledas till vegetationsytor ovan mark, för vidare renande fördröjning.
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§ 52 
Yttrande i mål M 4373-22 angående utbyggnad av 
Mälarbanan (MHN/2022:33) 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som 
sitt eget beslut.  
 
Sammanfattning 
Staten genom Trafikverket (sökanden) har till Nacka tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken för att 
bortleda grundvatten och infiltrera vatten till grundvattenmagasin i samband med 
byggnation av ny järnvägsanläggning tillhörande Mälarbanan på sträckan Huvudsta – 
Duvbo. 
 
Förvaltningen ser behov av ändring av villkoren för buller samt tillägg av villkor för 
vibrationer, länshållningsvatten och kontrollprogram för omgivningspåverkan för den 
miljöfarliga verksamheten, i enlighet med vad som framgår nedan. Utöver detta lämnar 
förvaltningen synpunkter avseende behov av komplettering av underlaget, 
länshållningsvatten, föroreningar i mark, avfalls- och masshantering, kemikaliehantering 
och naturvärden. 
 
Förvaltningen anser att: 

• Föreslaget bullervillkor 1 behöver ändras till att även omfatta riktvärden för 
buller utomhus vid fasad i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15)  

• Föreslaget bullervillkor 2 ska strykas. 
• Föreslaget bullervillkor 3 ska ändras så att alla överskridanden av riktvärden för 

buller och stomljud hanteras genom samrådsförfaranden. 
• Föreslaget bullervillkor 4 behöver ändras så att erbjudande om tillfälligt boende 

alternativt tillfällig vistelse görs oavsett tid på dygnet när riktvärden överskrids 
fler än 5 dagar i följd alternativt 5 dagar under en 10 dagarsperiod. 

• Det behöver läggas till villkor gällande vibrationer, länshållningsvatten och 
kontrollprogram för omgivningspåverkan (miljöfarlig verksamhet) 

• Ansökan behöver kompletteras: 
o med en karta där fastigheter som får överskridande av buller inomhus 

framgår 
o med uppgifter om påverkan på recipienten vid utsläpp av 

länshållningsvatten via dagvattennätet,  
o med en karta där beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer under 

byggskedet redovisas.   
o listan över känsliga verksamheter behöver uppdateras 
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§ 53 
Planer för miljöbalkstillsyn och miljöövervakning 2023 samt 
plan för livsmedelskontrollen 2023-2025 (MHN/2023:1) 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till tillsynsplan för 
hälsoskyddsenheten, tillsynsplan för miljöskyddsenheten och plan för 
miljöövervakningen 2023.   
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska föra register över de verksamheter som kräver 
återkommande tillsyn och kontroll. Myndigheten ska avsätta resurser som i tillräcklig 
grad svarar mot behovet samt ha personal med tillräcklig kompetens. Utifrån registret 
ska nämnden årligen planera hur tillsynen ska göras. Nämnden ska utöver detta 
regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten.  
 
I tillsynsplanerna redovisas hur tillsyn enligt miljöbalken, strålskydds- och 
smittskyddslagen och tobakslagen är planerad att utföras under 2023. Planerna står fast 
under året men då en stor del av förvaltningens arbete är händelsestyrt kan justeringar 
bli nödvändiga. Om det gäller större avvikelser redovisas detta för nämnden. Utifrån 
dessa planer tas verksamhetsområdesplaner och individuella mål för förvaltningens 
handläggare fram.  
 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-12-06   
 SID 7 (7) 

 

 Signatur  
 
 

§ 54 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
MHN/DB 2022-801-890. 
 
 
 

§ 55 
Frågor till förvaltningen  
 
Inga frågor har inkommit till förvaltningen. 
 
 
 

§ 56 
Förvaltningschefen informerar  
 
Ingen information vid detta sammanträde. 
 
 
 

§ 57 
Övrigt  
 
Inget övrigt under detta sammanträde. 
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