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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 2 
Årsredovisning (MHN/2020:30) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsredovisningen för 2021. 
 
Sammanfattning 
Precis som resten av samhället har miljö- och hälsoskyddsnämnden påverkats av den 
pågående pandemin (Covid-19). För nämndens del har det inneburit att de tillsyns- och 
kontrollplaner som antagits inte kunnat följas fullt ut. Anläggningar som haft 
besöksförbud eller tillfälligt stängt sin verksamhet har haft stor påverkan. Där det har 
varit möjligt har tillsyn och kontroll skett på distans. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden höll under året en hög takt för att säkerställa 
efterlevnad av lagstiftningen och möjliggöra att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt 
hållbart sätt. Exempelvis har arbetet med åtgärder för god vattenstatus haft stort fokus 
liksom att bevaka miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen. 
Miljöskyddsenheten har prioriterat tillsynen av de stora infrastruktur- och 
exploateringsprojekten som pågår i staden. Inom hälsoskyddstillsynen har 
fokusområdet inom den planerade tillsynen varit inomhusmiljö och hur 
verksamhetsutövare bedriver sin egenkontroll i lokaler där barn och unga vistas. Den 
planerade livsmedelskontrollen har under året varit inriktad på redlighet, avfall och 
skadedjur. Miljö- och hälsoskyddsnämndens enheter för tillsyn har under året 
genomfört 261 tillsynsbesök på serveringsställen med fokus på trängsel.  

För att uppnå nämndmål, ta tillvara på lärdomar från pandemin samt förbereda för en 
förändrad lagstiftning och behov av verksamhetsutveckling har nämnden fokuserat 
på att optimera användandet av ärendehanteringssystemet samt kvalitetssäkra och 
effektivisera administrativa processer. 

Två av nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året. Ett mål uppfylls delvis 
och ett mål uppfylls till stor del. 

Nämnden visar ett resultat i nivå med budget, vilket förklaras av både ökade intäkter 
och ökade kostnader. Intäkterna är 13,9 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. 
Kostnaderna är 24,4 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Nämnden har inga 
investeringsutgifter under 2021 och har därmed inte använt sin investeringsbudget om 
0,1 mkr. 
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§ 3 
Samrådsyttrande, detaljplan Stigbygeln (MHN/2022:3) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget 
samrådsyttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör uppförande av ett kvarter med bostäder och tre kvarter med nya 
kontorshus i området mellan Kolonnvägen och Gårdsvägen, nära Solna station. 
Skyfallsmagasin planeras under mark, för att begränsa mängden skyfallsvatten till 
Gårdsvägens lågpunkt. Genomförandet av planen, med tillhörande förslag om ökad 
grönska och rening av dagvatten, kan ge miljövinster med avseende på recipienten 
Brunnsviken och Solnas gröna infrastruktur. En även fortsättningsvis omsorgsfull 
planering och höga ambitioner behövs för att skapa en god boendemiljö trots höga 
bullernivåer och delvis försämrad luftkvalitet. Med god planering kan troligtvis 
undvikas att planen leder till betydande miljöpåverkan. En viktig fråga som nu följs upp 
genom löpande provtagning är halten av klorerade kolväten i grundvattnet. 

Miljöövervakningsenheten anser att: 
• För att begränsa exponeringen för höga partikelhalter i luften ska  

o enkelsidiga lägenheter inte förläggas mot Kolonnvägen, samt 
o övriga lägenheter så mycket som möjligt vändas bort från Kolonnvägen, 

särskilt på de våningsplan som ligger närmast ovan vägen. 
• En planbestämmelse om intag av ventilationsluft ska läggas till, som säkerställer 

intag av luft där luftkvaliteten är så god som möjligt. 
• Föreslagna bullerskyddsåtgärder är goda och ser gärna att projektet genomför 

ytterligare några anpassningar, så som  
o att vända så många sovrum som möjligt mot innergården,  
o att så långt möjligt undvika sovrum mot Kolonnvägen, samt 
o att de sovrum som inte kan vändas mot innergården förses med 

möjlighet till ljuddämpad vädring. 
• Det är viktigt att under planarbetet, i enlighet med planbeskrivningens förslag, 

undersöka möjligheten att rena dagvattnet från den del av Kolonnvägen (norra 
delen) där reningsförslag saknas i dagvattenutredningen. 

• I det fortsatta arbetet med växtval för de gröna gränderna ska ek och lind 
prioriteras. 

 
 
Yttrande  
Ruben Wågman (S) och Ulf Åsbrink (V) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 1.  
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§ 4 
Samrådsyttrande, detaljplan Albygård (MHN/2022:6) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget 
samrådsyttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör byggande av två bostadshus med omkring 70 lägenheter i 
befintligt kvarter, Albygård, i Skytteholm, invid Huvudstagatan och järnvägen 
Mälarbanan. Byggnaderna placeras på sådant sätt att befintlig ekologisk spridningsväg för 
ädellövslevande insekter blir kvar, om än något minskad. Trafikbullret vid de nya 
bostäderna beräknas som högst bli 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Mälarbanan. 
Med utbyggd Mälarbana, inklusive ett fyra meter högt bullerskydd, beräknas den 
maximala ljudnivån vid fasad till 75 dBA, jämfört med 88 dBA med dagens järnväg. 
 
Miljöövervakningsenheten anser att: 

• I syfte att bevara den ekologiska spridningsvägen genom kvarteret ska 
åtgärdsplanen för naturmiljön omfatta ersättningsträd för såväl träd som fälls på 
gården som alléträd, samt att träd och buskar som främjar spridningsvägen 
planteras, därav minst en ek, helst flera.  

• Från ekologisk spridningssynpunkt ska undersökas om öppningen mot norr, 
mellan den nya byggnaden och befintlig byggnad mot väster, kan ökas med 
några meter. 

• För renande fördröjning av 20 mm dagvatten ska ytliga lösningar väljas hellre än 
underjordiska avsättningsmagasin.  

• Vid ombyggnad av kvarteret och anslutande gator är det angeläget att 
fördröjande rening anläggs för dagvatten från anslutande bilvägar och 
bilparkeringsytor även utanför detaljplanens avgränsning. 

• Projektet ska i enlighet med ”På väg mot ett hållbart Solna” förlägga så stor 
andel av sovrummen som möjligt mot en ljuddämpad sida. 

 
 
Yttrande  
Ruben Wågman (S) och Ulf Åsbrink (V) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 2. 
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§ 5
Anmälan av delegationsbeslut

Miljö-och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

MHN/DB 2021: 751-829, 831-860 
MHN/DB 2022: 1-31 

§ 6
Frågor till förvaltningen

Inga frågor har inkommit till detta sammanträde. 

§ 7
Förvaltningschefen informerar

Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef, informerar om attestförteckning för 
2022.  

§ 8
Övrigt

Victoria Johansson, ordförande, lyfter frågan om beslut gällande vitesförelägganden 
på grund av uteblivna radonmätningar. Nämnden enas om att dessa kan fattas som 
ordförandebeslut.

§ 9

Godkännande av digitalt sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid 
sammanträdet har skett enligt riktlinjerna 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-02-01 

MHN/2022:03 (Lex) 

Samrådsyttrande, detaljplan för del av kv Stigbygeln m.m. MHN/2022-2 (Ecos) 

Yttrande 

Vi ställer oss positiva till att byggnationen uppförs med trästomme, som är ett klimatvänligare 
alternativ till cement. 50–60 % av en byggnads klimatpåverkan uppstår främst under produktion, 
förädling och tillverkning av byggprodukter där cementblandad betong och stål står för en närmare 50 
procentig andel av utsläppen.  

Däremot saknar vi en redogörelse om klimataspekter i relation, energieffektivitet, materialhushållning 
och byggavfall. I Sverige går en tredjedel av landets energianvändning till bostäder och lokaler. Det 
finns idag en utvecklad teknik för att möjliggöra en effektiv energiprestanda och klimatneutral 
byggnation som vi gärna ser att Solna implementerar. Därtill är det viktigt att främja cirkulära flöden i 
bygg- och anläggningssektorn. En tredjedel av Sveriges årliga avfall generas från bygg- och 
anläggningssektorn.  

Inte heller omfattar planförslaget en beskrivelse om laddstolpar kommer att uppföras. Även detta är 
beklagligt eftersom Stockholmsregionen har som mål att transportsektorns utsläpp ska minska med 
70% fram till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Elektrifiering av fordonsflottan är en garant för 
trafikens omställning och Solna behöver bidra. 

För att säkerställa goda hälsoskyddsaspekter och minimera människors exponering för luften vill se att 
samtliga sovrum förläggs bortvända från Kolonnvägen. Detta bör inte betraktas som en 
rekommendation utan som ett krav. Med tanke på att den dåliga luftkvaliteten, med bl.a. överskridande 
av riktvärden, anser vi att den föreslagna planbestämmelsen om ventilationsluften kompletteras med 
en specificering av ”luftkvaliteten är så god som möjligt”. Bostäderna planeras med begränsade 
utomhusytor och i ett område med mycket trafik och buller. En dålig miljö för barn. Men ingen 
barnkonsekvensanalys är framtagen, en sådan anser vi absolut bör tas fram. 

Bilaga 1 till MHN/2022-02-01 § 3
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Ruben Wågman Ulf Åsbrink   
Socialdemokraterna Vänsterpartiet  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-01-13 

MHN/2022:06 (Lex) 

Samrådsyttrande, detaljplan för del av kv Albygård m fl MHN/2022-36 (Ecos) 

Yttrande 

I samband med byggnation av två bostadshus ska 70 lägenheter uppföras. Planbestämmelserna innebär 
att naturmark tas i anspråk och träd planeras att fällas, som påverkar både naturvärden och 
spridningsmöjligheter. Vi delar Miljöövervakningens, MÖ, synpunkter och förväntar oss de efterlevs i 
den fortsatta planeringen. 

Att även träd som klassats som värdefulla ska avverkas är beklagligt och vi efterlyser en åtgärdsplan 
som fullt ut kompenserar för förlorade naturvärden. Vi vill även se att kompensationsplanen utformas i 
samråd med MÖ. Därtill hade vi gärna sett att remissyttrandet omfattade en tydligare rekommendation 
om antal träd som ska ersättas. 

I planärendet framgår det att ”[d]e strategier för minskad klimatpåverkan som främst är relevanta för 
detaljplanen är att staden ska arbeta för att minska behovet av resor och transporter och bil genom att 
bland annat skapa en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service”. Denna 
beskrivning är undermålig.  

En femtedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från byggsektorn där byggskedet motsvarar 50–60 % 
av den totala klimatpåverkan under en byggnads livscykel. För att tackla utmaningen behöver Solna 
ställe högre krav på bland annat byggnadens miljöklassning, energieffektivitet, materialhushållning 
och byggavfall. 

Trots planärendets uttalade fokus på trafik saknar vi en beskrivelse om laddstolpar i relation till 
projektet. Även detta är undermåligt när Stockholmsregionen har som mål att transportsektorns 
utsläpp ska minska med 70% fram till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Elektrifiering av 
fordonsflottan är en garant för trafikens omställning och Solna behöver bidra. 

Det är även viktigt att rätt grundläggning och avskärmning planeras i dialog med Trafikverket för att 
säkerställa rimliga buller- och vibrationsnivåer från järnvägen.  

Bilaga 2 till MHN/2022-02-01 § 4
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Slutligen efterlyser vi en en barnkonsekvensanalys och ställer oss frågande till planärendets slutsats. 
Att den inte gjorts en barnkonsekvensanalys samtidigt som planärendet fastslår en oförändrad situation 
för barn upplever vi vara en brist.  
 
 

  

Ruben Wågman Ulf Åsbrink   
Socialdemokraterna Vänsterpartiet  
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