
 

DANDERYDS KOMMUN 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 2016-04-12 

1(7) 

 

 
 

 
 

 

Justerandes sign  ........................   ........................   .......................  Utdragsbestyrkande ................................................................  
 

 

Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20:05 

Paragrafer 10-14 

Beslutande  

Anders Bergstrand (M) ordförande 

Elvy Svennerstål (L) 1:a vice ordförande 

Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande 

Johan Hjelmqvist (M)  

Håkan Lilja (M) 

Artimis Ala Naziri (M) 

Eva Edling (C) 

Rebecca Bengtsson (L) 

Per Enarsson (MP) 

 

 

Ersättare 

Sanna Tachmetova (M) 

Eva von Sydow (C) 

Ulf Uebel (L) 

Gunnar Liljegren (KD) 
 

   
Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör  

Elina Peronius, nämndsekreterare 

Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

   

Utses att justera Johan Hjelmqvist (M)  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2016-04-15, kl. 14:30  

   
Underskrifter 

  
  

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

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

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                        Johan Hjelmqvist (M) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-04-12 

Datum för anslags uppsättande 2016-04-18 Datum för anslags nedtagande 2016-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

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

 Elina Peronius 
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§ 10               MHN 2016-000280.52  

 

Remissvar - Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)  

Ärendet 

Remissen gäller ett antal mindre ändringar som behöver göras av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 

2012:14). 

 

Föreskriften HVMFS 2012:14 ska tillämpas vid förvaltning av 

badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (SFS 2008:218), och 

innehåller bestämmelser om bland annat provtagning av badvatten och 

information till allmänheten (till exempel skyltning av badplatser). 

Föreskriften ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat 

i sina badvattenregister (så kallade EU bad).  

 

Syftet med ändringarna är främst förtydliganden med avseende på 

provtagningen.  

 

De ändringar som avses är: 

 

Orden i andra stycket i kontrollplanen ändras gällande provtagning och 

provtagningstillfällen. Ändringen behövs för att inte EU:s och de nationella 

klassificeringarna ska skilja sig åt på grund av att en kortare tidsram 

tillämpas i Sverige. 

 

Korrigering av benämning av analysmetod i kolumn E i bilaga 3. 

Analysmetoden har blivit ISO-standard och ska därmed benämnas ISO 

9308-2 istället för som nu med tillverkarens namn. Detta för att undvika 

otydligheter. 

 

I formuleringen under tabell i föreskriften ska förtydligas att bevisbördan 

vid val av alternativ analysmetod ligger på kommunerna. 

 

Det införs också språkliga förtydliganden för att öka läsbarheten, samt 

hänvisning till badplatsen direkt i föreskriften. Alla hänvisningar till 

”datavärd” tas bort. 
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I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-18. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra vad gäller Havs- och 

vattenmyndighetens föreslagna ändringar. 

 

 

___________ 

 
Exp: 

Havs- och vattenmyndigheten 

Kultur- och fritidsnämnden, Danderyds kommun 
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§ 11                MHN 2016-000058.54 

 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2016-01-29 – 2016-03-18. 

 

 

__________ 
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§ 12   MHN 2016-000269.54  

Anmälningar 

 

Paragrafen publiceras inte på internet. 
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§ 13 

 

Information 

 

A. Information om tillsyn och kontroll 2015 - Utgår 

B. Information om ärenden gällande Roslagsbanan 

C. Överklagande gällande Ekebysjöns naturreservat 

D. Information om läsplattor 

 
__________ 
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§ 14  

 
Information 
 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om att en av 

förvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer har fött en son och att en 

vikarie är på plats.   

 

 

__________ 

 

 


