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Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00 

Paragrafer 50-58 

Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande 

Elvy Svennerstål (L) 1:a vice ordförande,  

t.o.m. § 53 

Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande 

Johan Hjelmqvist (M)  

Håkan Lilja (M) 

Artimis Ala Naziri (M) 

Mats Ostelius (C) tjg ers 

Rebecca Bengtsson (L) 

Per Enarsson (MP) 

 

 

Ersättare 

Sanna Tursunova (M) 

Ulf Uebel (L) 

Annika Linde (L) 

Gunnar Liljegren (KD) 

Jan Lilja (S)  

Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör, 

ej § 52    

Sandra Wargclou, miljöchef 

Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, t.o.m. § 51 

Elina Peronius, nämndsekreterare 

Samuel Larsson, vikarierande nämndsekreterare  

 

  

Utses att justera Per Enarsson (MP) 
 

 

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2016-11-21, kl. 8.30  
   
Underskrifter 

  
  

Sekreterare ................................................................................................................   
  Samuel Larsson  

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

 

Justerande ................................................................................................................ 
                                                        Per Enarsson (MP) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-11-15 

Datum för anslags uppsättande 2016-11-21 Datum för anslags nedtagande 2016-12-13 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

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

 Samuel Larsson 
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§ 50 

Närvarorätt  

 

Samuel Larsson ska vikariera som nämndsekreterare för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden från 23 november 2016 till och med 31 december 

2017. 

Yrkande 

Ordförande Anders Bergstrand (M) yrkar att Samuel Larsson får närvarorätt 

på kvällens sammanträde.  

Proposition 

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

finner att nämnden bifaller det.   

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge Samuel Larsson närvarorätt 

under sammanträdet.   

 

 

___________
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§ 51                

Information från miljösamordnaren 

Ärendet 

Miljösamordnare Jonas Qvarfordt informerar om uppföljningen av 

Danderyd kommuns miljöprogram 2009-2016.  

 

Den samlade bedömningen är att det finns en positiv utveckling i 

miljöarbetet framförallt vad gäller energieffektivisering och insamling av 

matavfall. När det kommer till att uppnå målet att minska bilanvändningen 

och åtföljandet av EU:s vattendirektiv är dock prognosen negativ.  

 

Jonas berättar även om det nya miljöprogrammet som kommer att följas upp 

årligen från 2016 till 2020, och om kommunens deltagande i olika miljö- 

och kvalitetsnätverk som syftar till att åstadkomma ett mer effektivt arbete 

med miljöfrågor. 

 
 

_______ 
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§ 52               MHN 2016-000639.46  

 

Prövning av dispensansökan gällande hämtning av avfall, Skandia 

Fastigheter AB, Postiljonen 6, Danderyds kommun 
 

Ärendet 

Skandia Fastigheter AB inkom den 18 maj 2016 till miljö- och 

stadsbyggnadskontoret med dispensansökan gällande befrielse från 

skyldigheten att överlämna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall till 

kommunen. Ansökan gäller både fastigheten i dess nuvarande skick men 

även för den ombyggda fastigheten med tillkommande verksamheter. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att pröva om det finns särskilda skäl att 

medge dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall till kommunen i nuläget och för den ombyggda fastigheten 

med tillkommande verksamheter. Vid en prövning av undantag måste de 

särskilda omständigheterna i det enskilda fallet prövas mot behovet av 

borttransport i kommunal regi enligt 15 kap. miljöbalken. Vidare måste de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken beaktas. Av betydelse är 

även den uttryckliga skyldigheten för avfallsinnehavaren att se till att 

avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Vilka delar 

av det avfall som genereras på fastigheten som är hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall samt vilka delar som är verksamhetsavfall prövas inte i 

detta dispensärende utan är en fråga som hanteras inom ramen för tillsynen. 

 

I nuläget anlitar inte Skandia Fastigheter kommunens entreprenör för 

hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Ragn-Sells AB 

sköter hämtning av avfall samt skötsel av avfallsutrymmet.  

 

Sammanfattningsvis har sökanden uppgett att en gemensam leverantör för 

allt avfall gör att Skandia kan ge sina hyresgäster komplett information om 

avfallsmängder och påverka sina hyresgästers avfallshantering i enlighet 

med avfallshierarkin. Skandia Fastigheter anser att genom en egen anpassad 

upphandling kan tuffare krav ställas på avfallsentreprenören än vad 

kommunen har avtalat så att det säkerställs att den utsedda entreprenören 

klarar av att hantera hämtning av avfall från den utökade verksamheten efter 

ombyggnation, vid flexibla tider och tillfälliga toppar. Sökanden menar att 

på så sätt undviks onödig hantering av flera fraktioner vilket minskar 

trafikbelastning, miljöpåverkan, utrymme för avfallshantering samt 

kostnader. Skandia Fastigheter tillägger att detta även ger en transparent och 

tydlig kostnadsbild som kommunen saknar idag i sin avfallstaxa. 

 

Dispensansökan har remitterats till tekniska nämnden som inkom den 14 

september 2016 med sitt yttrande. Med avseende på tillhandahållande av 

statistik och komplett information om avfallsmängder uppges att det är 
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möjligt att få fram uppgifter från kommunens renhållningsentreprenör samt 

kommunens kundtjänst för avfall. Detta kan kompletteras med egen vägning 

som fastighetsägarens personal gör. Kommunen saknar i dagsläget 

avfallstaxa för tömning av komprimerad container för restavfall och 

matavfall, men kommer, om behov uppstår, att besluta om en sådan taxa och 

därmed möjliggöra för hämtning enligt behov. Kommunen har möjlighet att 

även insamla allt hushållsavfall i form av matavfall och restavfall. Tekniska 

nämnden framför i sin konsekvensbeskrivning att om sökandes angivna skäl 

förklaras som särskilda skäl för befrielse av sophämtning då kan andra ägare 

med samma skäl och förutsättningar komma att beviljas dispens. Tekniska 

nämnden anser att detta beslut kommer att vara prejudicerande även för 

andra kommuner vilket kan påverka tolkningen av avfallslagstiftningen i 

landet. En beviljad dispens innebär att kommunen blir fråntagen ansvaret för 

insamling och transport som enligt miljöbalken ska tillgodose skyddet för 

människors hälsa och miljön som enskilda intressen. 

 

Skandia Fastigheter vill påpeka vikten av en knuten och intakt värdekedja 

och informationshantering. Skandia fastigheter anser att övervägande 

majoritet av avfallet i fastigheten inte utgörs av hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall. Alltså är det svårt att acceptera att allt matavfall och 

restavfall ska samlas in av kommunens renhållare. Totalt sett anser 

sökanden att kommunens insamling innebär sämre logistik, sämre 

informationsmöjligheter, sämre ekonomi och sämre förutsättningar att skapa 

en effektiv avfallshantering mot hyresgästerna jämfört med idag. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 18 oktober 2016 tagit beslut att 

bevilja dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall i nuläget fram till 

att fastighetens nya avfallsutrymmen tas i bruk. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-31. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte bevilja dispens från 

skyldigheten att lämna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall till 

kommunen efter att nya avfallsutrymmen tas i bruk. 

 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 13 §§ och 15 kap 25 § (SFS 

1998:808) miljöbalken, 60, 61 och 65 §§ föreskrifter om avfallshantering 

för Danderyds kommun TN 2013/0687 samt med hänvisning till 2 kap. 3, 5 

och 7 §§ miljöbalken. 

___________ 
Exp:  

Skandia Fastigheter 

Tekniska nämnden 

Avfallsrådgivarna 
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§ 53               MHN 2016-001120.55  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar för 2017 

Ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har sammanställt förslag till samman-

trädesdagar för år 2017. Förslaget är anpassat efter kommunens ekonomiska 

rapporteringsprocess, vissa andra kommunala sammanträden, samt skollov.    

 

Presidieberedning 

Torsdagar kl. 10:00 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Tisdagar kl. 19:00 

26 jan 7 feb 

23 feb 7 mars  

23 mars  4 april  

21 april fredag  9 maj  

1 juni  13 jun 

17 aug  29 aug 

28 sep 10 okt  

26 okt  7 nov  

30 nov  12 dec   

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-03. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa miljö- och stads-

byggnadskontorets förslag till sammanträdesdagar för 2017 enligt tjänste-

utlåtande daterat 2016-11-03 med dnr MHN 2016-001120.55. 

 

 

___________ 

 
Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 54                

Information om SCB:s medborgarundersökning 2016 

Ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om SCB:s 

medborgarundersökning från våren 2016. Danderyds kommun har erhållit 

ett högt resultat i de tre olika index som mätts genom undersökningen: 

Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-

Inflytande-Index (NII). Slutsatsen är att Danderyds invånare är nöjda med 

sin kommun i hög grad.  

 

Det lägsta betyget ges i den upplevda möjligheten att påverka kommunala 

verksamheter och beslut. Att ha en dialog med kommunens invånare är 

mycket viktigt. Av undersökningen framgår dock att Danderyds kommun, 

även i denna del, fått ett högt resultat.  

 

Undersökningen har därmed beaktats enligt kommunstyrelsens anvisning.  

 

 

___________ 
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§ 55               MHN 2016-000058.54 

 

Delegationsbeslut  

 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2016-09-28 – 2016-11-04. 

 

 

 

__________ 
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§ 56               MHN 2016-000269.54 

   

 

Anmälningsärenden   

 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 7/2016. 
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§ 57                

 

Information 

 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors berättar om den pågående 

rekryteringsprocessen av ny miljöchef.  

 

 

___________ 

 
 

 

 

 

 

 

§ 58                

 

Övrigt  

 

Ordförande Anders Bergstrand (M) avtackar avgående miljöchef Sandra 

Wargclou.  

 

 

__________ 

 

 

 


