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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
 

Dag och tid Tisdagen den 26 april kl. 18.30  

Plats  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 

 Kemistvägen 8, Täby 

Beslutande Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Övriga deltagare Ersättare och tjänstemän   

 
Dagordning 
 
Nr.        Ärende                                                                                          
 

1. Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning 
 
 

2. Muntlig information 

- Information om Roslagsbanan 
Bodil Johansson m.fl. 
 

- Information från kontaktcenter och näringslivschef 
Sofia Tingåker och Caroline Arenander 

 
- Övrig information från kontoret 

Martin Rodell  
 

3.  Budgetuppföljning per mars 2022 
 

Dnr: SRMH 2022-867 
 

4.  Årsrapport från dataskyddsombudet 2021  

 

Dnr: SRMH 2022-356 
 

5.  Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
 

Dnr: SRMH 2022-599 
 

6. Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Näsbypark 73:30 m.fl. 
i Täby 
 

Dnr: SRMH 2022-796 
 

7. Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigheten Rindö 3:378, 
Rindö hamn etapp 4 i Vaxholm 
 

Dnr: SRMH 2022-771 
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8. Ansökan om tobakstillstånd för ZM Tobak, Täby 

Dnr: 20.01-2021-177 

9. Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut 
 
 

A. Delegationsbeslut för tillståndsgruppen, 2022-03-16 – 2022-04-15 
 

B. Delegationsbeslut, Ecos 2, 2022-03-16 – 2022-04-15 
 

C. Beslut om sanktionsavgifter, Ecos 2, 2022-03-16 – 2022-04-15 
 

D. Beslut om vitesförelägganden, Ecos 2, 2022-03-16 – 2022-04-15 

10. Meddelanden 
 
Dnr: SRMH 2022-118 

11.  Övrigt 

 
 
 
Välkommen!    
 
 
Annica Nordgren Nina Svensson 
Ordförande Nämndsamordnare 
 

 
 
Information om sammanträdet 
 
Sammanträdet är ett helt fysiskt sammanträde utan möjlighet till digital medverkan för 
nämndens ledamöter och ersättare. Sammanträdet äger rum på Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor på Kemistvägen 8, två trappor upp, i Täby. En lättare 
förtäring serveras innan sammanträdet.  
 
Vi rekommenderar att ni använder SRMH:s parkeringsplatser (kika efter vår logga) om 
ni kommer med bil till sammanträdet. Dessa bevakas inte. Besöksparkeringen bevakas 
däremot.  
 
Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har 
frågor inför sammanträdet. 

 
E-post: nina.svensson@taby.se  
Telefon: 076-644 63 29 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Controller 

Malin Jonsson 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

2022-04-26 

Budgetuppföljning per mars 2022 med 
årsprognos för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna 

Budgetuppföljning per mars  med årsprognos för Södra Roslagens miljö- 

och hälsoskyddsnämnd, daterad den  april  och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per 

mars .  

Sammanfattning 

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år  är på 

budget.  

Ärendet 

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för  är på 

budget. 

SRMH 
Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 mnkr % 

Intäkter 3,8 3,9 21,6 21,6 0,0 0 % 

Kostnader -6,3 -6,7 -27,5 -27,5 0,0 0 % 

Nettokostnader -2,5 -2,8 -6,0 -6,0 0,0 0 % 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-04-06 
Dnr SRMH 2022-867 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-04-06 
Dnr SRMH 2022-867 
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Utfallet för SRMH efter mars är en positiv avvikelse med  tkr, vilket 

motsvarar  % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen återfinns både under 

intäkterna samt kostnaderna. På intäktssidan har det inkommit  tkr i bidrag 

från Kammarkollegiet för covidtillsyn. På kostnadssidan ligger 

personalkostnaderna  tkr lägre än budget. 

Prognosen på helår är på budget. 

Täby kommuns beslut att SRMH, även under , inte ska ta ut någon avgift för 

tillsynen för serveringstillstånden medför en kostnad på ca ,  mnkr. 

Nettokostnader per verksamhet 

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av 

nedanstående sammanställning. 

SRMH 
Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2022 2022 2022 2022 mnkr % 

SRMH övergripande 0,3 -0,1 -0,7 -0,7 0,0 0 % 

Miljöskydd -1,2 -0,8 -2,7 -2,7 0,0 0 % 

Livsmedel -0,4 -0,5 -0,7 -0,7 0,0 0 % 

Hälsoskydd -0,4 -0,7 -1,8 -1,8 0,0 0 % 

Tillståndsenheten -0,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 - % 

Nettokostnader -2,5 -2,8 -6,0 -6,0 0,0 0 % 

 

Ann-Charlotte Mann 

Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Malin Jonsson 

Controller 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Dataskyddsombud  

Anna Brantberger 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

2022-04-26 

Årsrapport från dataskyddsombudet – 
Dataskyddsarbetet 2021 för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd godkänner ”Årsrapport från 

dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet  för Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd” daterad den  februari 2022. 

Sammanfattning 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. 

Kommunens dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för 

samtliga nämnder och bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av 

det dataskyddsarbete som har bedrivits under det gångna verksamhetsåret 

( ). 

Ärendet 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Södra 

Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är därför personuppgiftsansvarig för de 

personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhet. För att 

nämnden ska få en uppfattning om huvuddragen av det dataskyddsarbete som 

bedrivits under  har Täby kommuns dataskyddsombud sammanställt en 

gemensam årsrapport för samtliga nämnder och bolag i kommunen. 

I början av  avslutade KPMG, på uppdrag av de kommunala revisorerna, en 

granskning av kommunens styrdokument inom ramen för 

Tjänsteutlåtande 
2022-02-22 
Dnr SRMH 2022-356 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-02-22 
Dnr SRMH 2022-356 

2(3)

dataskyddsförordningen. Revisonens sammanfattande bedömning var att 

Kommunstyrelsen hade tillfredställande styrdokument och rutiner. 

Under året har en översyn av samtliga nämnders och bolags register över 

personuppgiftsbehandlingar (registerförteckning) samt befintliga styrdokument 

påbörjats för att uppdatera dem generellt och/eller revidera vid behov.  

Mycket tid och resurser har lagts ner på att hantera konsekvenserna EU-

domstolens dom som meddelades under sommaren  (den s.k. Schrems II-

domen) och som påverkar Täby kommuns möjligheter att använda sig av 

amerikanska molntjänster. Bland annat har utbildningar och fortsatt 

kartläggning samt dialog med anlitade personuppgiftsbiträden genomförts. 

Enheten för digital utveckling, Trygghets- och säkerhetsenheten och 

dataskyddsombudet samverkar i detta arbete. 

Dataskyddsförordningen är det huvudsakliga regelverket vid kamerabevakning. 

Under året har därför extra fokus varit på att ta fram informationsmaterial samt 

stödja verksamheterna i frågor kopplat till kamerabevakning eftersom sådant 

stöd har efterfrågats. Även stöd vid upphandlingar och vid framtagande av 

personuppgiftsbiträdesavtal, konsekvensbedömningar inför främst nya 

personuppgiftsbehandlingar och informationsklassning av såväl nya som gamla 

IT-system har varit en stor del av det löpande arbetet under året. 

Precis som föregående år har utbildningsinsatser genomförts, avsedda för hela 

verksamhetsområden som vissa specifika funktioner inom kommunen. 

Olika rättigheter finns för de personer som nämnder och bolag behandlar 

personuppgifter om. Statistik gällande hur dessa rättigheter använts finns 

redovisat i årsrapporten. Även statistik gällande rapporterade och 

dokumenterade personuppgiftsincidenter finns redovisat per nämnd eller bolag i 

årsrapporten. 

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska aspekter att ta hänsyn till med anledning av detta 

beslut. 

Ann-Charlotte Mann 

Chef Verksamhetsstöd och utveckling 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
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Bilagor 

Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet  för Södra 

Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Expedieras 

Anna Brantberger för vidare expediering internt. 



 

 

 

Årsrapport från dataskyddsombudet 
- Dataskyddsarbetet 2021 för Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Brantberger, dataskyddsombud 

2022-02-22 
Dnr SRMH 2022-356 
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Inledning 

Bakgrund 

Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den 

personuppgiftsansvarige är därmed den som har det yttersta ansvaret för all behandling av 

personuppgifter. Personuppgiftsansvarig i Täby kommun är respektive nämnd och bolag.   

Dataskyddsombudet (DSO) är den fysiska person som, efter förordnande av den 

personuppgiftsansvarige, bland annat har till uppgift att lämna råd och stöd till den 

personuppgiftsansvarige samt kontrollera att dataskyddslagstiftningen följs inom 

organisationen. Detta sker exempelvis genom att DSO utför kontroller och 

informationsinsatser.  

Aktuell rapport beskriver huvuddragen av det dataskyddsarbete samtliga nämnder och bolag 

i kommunen har utfört under det gångna verksamhetsåret. 

Lagkrav 

I enlighet med artikel .  i dataskyddsförordningen ska DSO rapportera om 

dataskyddsarbetet till den personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå, vilket sker 

genom denna årsrapport.1 

Regelefterlevnad 

Granskningar 

I början av året avslutade KPMG, på uppdrag av de kommunala revisorerna, en granskning 

av kommunens styrdokument inom ramen för dataskyddsförordningen. Bedömningen var att 

Kommunstyrelsen hade tillfredställande styrdokument och rutiner inom området. 

Under året har även två dokumenterade kontroller utifrån kommunledningskontorets 

interna kontrollplan inom området dataskydd genomförts för samtliga nämnder. 

Nämndernas förmåga att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal, när personuppgiftshantering 

förekommer i avtalsrelationen, har kontrollerats. Totalt har  leverantörsavtal 

kontrollerats. Utfallet av kontrollerna har visat att det saknats personuppgiftsbiträdesavtal i  

av  kontrollerade leverantörsavtal. En extra kommunikationsinsats kring vikten av att 

teckna personuppgiftsbiträdesavtal lanserades under januari . För Södra Roslagens 

miljö- och hälsoskyddsnämnd saknades personuppgiftsbiträdesavtal i de två leverantörsavtal 

som kontrollerades. Arbete pågår med att åtgärda denna brist. 

                                                        
1 Se Riktlinjer för dataskyddsombud s  i WP . 
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Påbörjad granskning avseende innehållet i ett urval av upprättade personuppgifts-

biträdesavtal är planerad att avslutas under .  

Registerutdrag, rättelse och radering 

Bakgrund 

De personer som nämnder och bolag behandlar personuppgifter om har exempelvis rätt att 

kostnadsfritt få en sammanställning över de personuppgifter som nämnden eller bolaget har 

lagrat beträffande denne (s.k. registerutdrag2). Vidare har nämnden eller bolaget en 

skyldighet att tillse att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras vid behov (s.k. 

rätt till rättelse3). Nämnder och bolag har också en skyldighet att radera personuppgifter (s.k. 

rätt att bli raderad4). Detta är dock ingen absolut rättighet som gäller i alla sammanhang.  

Statistik registerutdrag, rättelser och radering 

Under året har totalt  ärenden inkommit via E-tjänsten för personuppgiftshantering. Av 

dessa ärenden var två regelrätta begäran om registerutdrag. Den ena begäran om 

registerutdrag avsåg Kommunstyrelsen och den andra avsåg samtliga nämnder. Vidare 

inkom två regelrätta begäran om rättelse. Den ena begäran om rättelse avsåg Barn- och 

grundskolenämnden och den andra avsåg Kultur- och fritidsnämnden. Resterande inkomna 

ärenden har exempelvis avsett begäran om allmän handling eller frågor kopplade till andra 

verksamheter inom kommunen. 

Registerutdrag, rättning och radering 

År Antal begäran om 
registerutdrag 

Antal begäran om 
rättelse 

Antal begäran om 
radering 

    

Övriga aktiviteter 

Sammanfattning av övriga aktiviteter 2021 

Under året har en översyn av samtliga nämnders och bolags register över 

personuppgiftsbehandlingar (registerförteckning) samt befintliga styrdokument påbörjats för 

att uppdatera dem generellt och/eller revidera vid behov. Översynen planeras att pågå under 

hela . 

Mycket tid och resurser har lagts ner på att hantera konsekvenserna EU-domstolens dom 

som meddelades under sommaren  (den s.k. Schrems II-domen) och som påverkar Täby 

kommuns möjligheter att använda sig av amerikanska molntjänster. Bland annat har 

                                                        
2 Jfr artikel  och  dataskyddsförordningen. 
3 Jfr artikel  dataskyddsförordnigen. 
4 Jfr artikel  dataskyddsförordnigen. Denna rättighet är även känd som "rätten att bli glömd". 
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utbildningar och fortsatt kartläggning samt dialog med anlitade personuppgiftsbiträden 

genomförts. Enheten för digital utveckling, Trygghets- och säkerhetsenheten och 

dataskyddsombudet samverkar i detta arbete, precis som i övriga frågor som berör dataskydd 

och informationssäkerhet. 

Dataskyddsförordningen är det huvudsakliga regelverket vid kamerabevakning. Under året 

har därför extra fokus varit på att ta fram informationsmaterial samt stödja verksamheterna i 

frågor kopplat till kamerabevakning eftersom sådant stöd har efterfrågats. Även stöd vid 

upphandlingar och vid framtagande av personuppgiftsbiträdesavtal, 

konsekvensbedömningar inför främst nya personuppgiftsbehandlingar och 

informationsklassning av såväl nya som redan befintliga IT-system har varit en stor del av 

det löpande arbetet under året. 

Interna utbildningar 

Kompetenshöjande åtgärder för medarbetare är en nödvändig del av arbetet med 

dataskyddsfrågorna inom kommunen och sker löpande. Precis som föregående år har 

utbildningsinsatser genomförts, avsedda för hela verksamhetsområden som vissa specifika 

funktioner inom kommunen. Incidenten i Kalix kommun i december 5 understryker 

vikten av att hålla medarbetare uppdaterade gällande hur man på ett säkert sätt ska förhålla 

sig till att arbeta med kommunens IT-system. För att också säkerställa att samtliga 

medarbetare har tillräcklig kunskap om vad som är en personuppgiftsincident och hur 

personuppgiftsincidenter ska hanteras kommer en utbildning gällande informationssäkerhet 

och incidenthantering lanseras under . 

Personuppgiftsincidenter 

Rapporteringsskyldighet till Integritetsskyddsmyndigheten  

Av dataskyddsförordningen följer en skyldighet för nämnder och bolag att rapportera vissa 

personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).6 En 

personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som rör personuppgifter. Incidenten kan till 

exempel handla om att personuppgifter har blivit förstörda eller ändrade, gått förlorade eller 

kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I 

båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 

Alla incidenter är inte rapporteringspliktiga till IMY. Dock måste samtliga incidenter 

dokumenteras av den personuppgiftsansvariga nämnden eller bolaget.  

                                                        
5 Miljonkostnader för Kalix kommun efter it-attacken, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/miljonkostnader-for-kalix-kommun-efter-it-attacken. 
6 Jfr artikel  dataskyddsförordningen. 
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Statistik personuppgiftsincidenter 

Under året har totalt  personuppgiftsincidenter dokumenterats för kommunens samtliga 

nämnder och bolag, varav  har rapporterats vidare till IMY. IMY har återkopplat gällande 

samtliga rapporterade incidenter för kommunen och bedömt att inga ytterligare åtgärder 

behöver vidtas. Orsaken till de flesta incidenter som upptäckts under året beror på den 

mänskliga faktorn och fel i det enskilda fallet. För Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd ingen personuppgiftsincident rapporterats in under året. 

Dokumenterade och rapporterade personuppgiftsincidenter 2021 

År Internt dokumenterade 
personuppgiftsincidenter 

Rapporterade personuppgiftsincidenter 
till IMY 

 -  - 
 

  



TJÄNSTEUTLÅTANDE  

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2022-599.1149 2022-04-05 
   
Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

  

Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad att, under 
förutsättning att regeringens proposition 2021/22:200, ”Hårdare regler för 
nya nikotinprodukter” antas, ge nämnden de uppdrag som åläggs kommuner i 
föreslagen lag. 

Sammanfattning 

Regeringen har den 31 mars 2022 lämnat proposition 2021/22:200, ”Hårdare 
regler för nya nikotinprodukter” till riksdagen. Propositionen innehåller ett 
förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen planerar att ta 
upp propositionen för beslut den 16 juni 2022. Förslaget kommer, om det 
antas av riksdagen, att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Enligt förslaget ska lagen gälla från den 1 augusti 
2022. 

Tobaksfria nikotinprodukter saluförs främst som tobaksfritt snus, även kallat 
vitt snus. Produkterna har funnits på marknaden sedan mitten på 2010-talet 
och försäljningen har vuxit snabbt. Eftersom produkterna inte innehåller tobak 
är det betydligt lättare att smaksätta vitt snus jämfört med snus som 
innehåller tobak. 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument ska enligt förslaget 
förenas med anmälningsplikt. Det saknas införandebestämmelser för 
försäljning i lagförslaget. Förslaget innebär att tobaksfria nikotinprodukter i 
stort regleras på samma sätt som handeln med e-cigaretter i lagen om tobak 
och liknande produkter vilket idag är Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd ansvar Täby kommun och Vaxholms stad. 
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För att Täby kommun och Vaxholms stad ska kunna ge fullgod vägledning till 
aktuella företagare samt för att företagarna ska kunna fullgöra sin 
anmälningsplikt är det enligt kontorets bedömning rimligt att föregå 
riksdagens beslut gällande lagförslaget. Nämnden bör därför föreslå för 
kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad att revidera Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds reglemente under förutsättning att 
regeringens proposition om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter antas. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har den 31 mars 2022 lämnat proposition 2021/22:200, ”Hårdare 
regler för nya nikotinprodukter” till riksdagen. Propositionen innehåller ett 
förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen planerar att ta 
upp propositionen för beslut den 16 juni 2022. Förslaget kommer, om det 
antas av riksdagen, att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Området är idag i det närmast oreglerat. 
Regeringen har lämnat förslaget på den nya lagen till Lagrådet den 24 
februari 2022.  

Enligt förslaget ska lagen gälla från den 1 augusti 2022. Regeringen 
propositionen att lagförslaget är kopplat till nationella folkhälsopolitiska mål 
och syftar till att Sverige i det folkhälsopolitiska arbetet har ett samlat grepp 
kring alla produkter som innehåller nikotin. 

Tobaksfria nikotinprodukter saluförs främst som tobaksfritt snus, även kallat 
vitt snus. Produkterna har funnits på marknaden sedan mitten på 2010-talet 
och försäljningen har vuxit snabbt. Tillgången till produkterna är stor och 
försäljning sker både i fysiska försäljningsställen och på flertalet webbutiker. 

Eftersom produkterna inte innehåller tobak är det betydligt lättare att 
smaksätta vitt snus jämfört med snus som innehåller tobak. Det tobaksfria 
snuset har ofta smaker av mint, frukt, bär eller godis, men möjligheten att 
kombinera olika smaksättningar är stor. Det innebär att produkterna 
utvecklas och marknadsförs mot målgrupper som inte hade lockats av 
traditionella tobaksvaror.  

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument ska enligt förslaget 
förenas med anmälningsplikt. Den som inte fullgör anmälningsplikten ska om 
lagen antas dömas till böter eller fängelse i minst 6 månader. Det saknas 
införandebestämmelser för försäljning i lagförslaget. 

I den föreslagna lagen ges kommuner ansvar att sköta tillsynen av 
detaljhandeln av tobaksfria nikotinprodukter. Utöver tillsynsuppdraget ska 
även kommuner enligt lagförslaget hantera anmälan om försäljning till 
konsument. 

Förutom den helt ny lagen föreslås även förändringar i bland annat 
livsmedelslagen och lagen om tobak och liknande produkter för att tydligare 
reglera handel och hantering av tobaks- och nikotinfria snusliknande 
produkter samt vätskor avsedda att konsumeras genom e-cigaretter.  

Förslaget innebär att tobaksfria nikotinprodukter i stort regleras på samma 
sätt som handeln med e-cigaretter i lagen om tobak och liknande produkter. 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har idag det ansvar som 
åläggs kommuner för Täby kommuns och Vaxholms stads del i lagen om 
tobak och liknande produkter. 
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Kontorets bedömning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sköter idag det 
tillsynsuppgifter som i lagen om tobak och liknande produkter åläggs 
kommuner för Täby kommuns och Vaxholms stads räkning. Föreslagen lag 
innebär att regleringen av tobaksfria nikotinprodukter harmoniseras med de 
bestämmelser som gäller för e-cigaretter i lagen om tobak och liknande 
produkter. Nämnden har i stort den kompetens och de resurser som krävs för 
att hantera uppgifterna som kommuner föreskrivs sköta enligt lagförslaget. 

Lagförslaget innehåller införanderegler när det gäller pågående hantering av 
tobaksfria nikotinprodukter i produktions- och distributionsleden. Förslaget 
saknar dock bestämmelser om pågående detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter.  

Produkterna som lagförslaget avser reglera tillhandahålls sedan ett antal år till 
konsument. Om riksdagen antar lagen så som förslaget är formulerat blir 
följden att ett stort antal företagare i Täby och Vaxholm kommer att behöva 
anmäla redan pågående försäljning av tobaksfria nikotinprodukter med 
mycket kort varsel.  

För att Täby kommun och Vaxholms stad ska kunna ge fullgod vägledning till 
aktuella företagare samt för att företagarna ska kunna fullgöra sin 
anmälningsplikt är det enligt kontorets bedömning rimligt att föregå 
riksdagens beslut gällande lagförslaget.  

Nämnden bör därför föreslå för kommunfullmäktige i Täby kommun och 
Vaxholms stad att revidera Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
reglemente under förutsättning att regeringens förslag till ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter antas.  

Kontoret bedömer att uppdraget enligt föreslagen lag initialt kan hanteras 
med befintliga resurser. Enligt förslaget ges kommunerna möjlighet att 
finansiera tillsynen med avgifter. För detta kommer nämnden under andra 
halvan av 2022 behöva ta fram ett förslag på taxa för antagande i respektive 
kommunfullmäktige. Kontoret anser att det innan lagen är antagen inte är 
rimligt att påbörja arbetet med taxor. 

I och med att nämnden samverkar med Norrtälje, Vallentuna och Lidingö 
inom tobaksområdet är det rimligt att anta att det finns ett intresse från 
nämnda kommuner att samverka även inom det område som den föreslagna 
lagen reglerar. Kontoret återkommer till nämnden i det fall att berörda 
kommuner initierar en utökad samverkan i det fall regeringens proposition 
antas. Enligt gällande reglemente kan nämnden själv besluta om samverkan 
med andra kommuner inom nämndens ansvarsområde. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Simon Bergroth 

Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen i Täby kommun och Vaxholms stad
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Näsbypark 73:40, Täby kommun 

Yttrande över förslag till detaljplan för Näsbypark 73:40 
m.fl. 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för Näsbypark 
73:40 m.fl. samt att anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.   

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny 
förskolebyggnad med plats för cirka 140 barn vid Centralparkens södra del i 
Näsbypark. I detaljplanen ingår även konstgräsplanen Kryssarvallen, med 
syfte att bekräftas som idrottsplats samt att förråd och byggnad för 
omklädningsrum till idrottsplatsen ska möjliggöras. 

Kontoret har följande synpunkter: 

 Enligt den miljötekniska undersökningen för Näsbypark 73:40 m.fl. har 
förhöjda halter av metallerna arsenik, krom, nickel och bly påvisats i 
grundvatten enligt SGU:s ”Bedömningsgrunder för grundvatten”. 
Dessa metaller har påvisats i mycket höga halter. Kontoret anser att 
dessa förhöjda halter behöver åtgärdas. 

 Anmälan om länshållningsvatten/förslag till kontrollplan för 
länshållningsvatten ska skickas till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor senast 6 veckor innan eventuell länshållning ska 
påbörjas. 

 Kontoret anser att förskolan ska värmesäkras inför kommande 
klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva 
värmeböljor i framtiden. 

 Om det ska uppföras omklädningsrum, förråd eller liknande byggnader 
vid fotbollsplanen så bör man överväga att placera och utforma dessa 
så att de även kan fungera som bullerskydd för närliggande bostäder. 

 Om inhängningen av fotbollsplanen görs om så bör ingången placeras 
långt bort från närmsta bostäder. Detta för att minska risken för buller 
från människor som samlas vid ingången. 
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 Om ändringarna beräknas leda till en ökad användning av 

fotbollsplanen bör närboende informeras i ett tidigt skede om 
förändringarna och vad de kommer innebära i form av störningar. 

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny 
förskolebyggnad med plats för cirka 140 barn vid Centralparkens södra del i 
Näsbypark. I detaljplanen ingår även konstgräsplanen Kryssarvallen, med 
syfte att bekräftas som idrottsplats samt att förråd och byggnad för 
omklädningsrum till idrottsplatsen ska möjliggöras. Den nya förskolan ska 
ersätta Slottets och Näsbylundens förskola för att täcka behovet som finns av 
barnomsorg och säkerställa långsiktig kapacitet av förskoleplatser i 
Näsbypark. 

Planområdet avgränsas av Roslagsbanans järnväg i söder, bostäder i norr, öst 
och väst samt Centralparken i norr. Inom området finns två paviljonger 
ämnade för förskola, Näsbylundens förskola samt Slottets förskola. Inom 
området ligger även Kryssarvallen som är en konstgräsbeklädd fotbollsplan. 

Planområdet har inventerats och provtagits med avseende på risken för 
förorenad mark. Med utgångspunkt i inventeringen har en mark- och 
grundvattenprovtagning genomförts för att säkerställa att det inte återfinns 
föroreningar som kan innebära en risk för miljö- och hälsa (PM Miljöteknisk 
undersökning, Bjerking AB). Proverna analyserades för ett brett spektrum av 
föroreningar innefattande metaller, pesticider, PAH, BTEX, alifater och 
aromater. Resultatet av markprovtagningen påvisade inga halter över 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. I ett fåtal lerprover 
identifierades halter av vissa metaller som överskrider mindre än ringa risk 
(MRR), Avfalls Sveriges riktvärden för återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten. Halterna bedöms inte vara orsakade av en förorenande 
verksamhet utan härröra från naturligt förhöjda halter av metaller i leran. Det 
detekterades inga förhöjda halter av PAH i asfaltbeläggningen. 

Inom och i anslutning till planområdet finns flera bullerkällor, men huvuddelen 
av området har en god ljudmiljö för förskole- och idrottsverksamhet. Den 
främsta källan till buller är Roslagsbanan och det är buller som uppstår när 
tågen passerar som bedöms orsaka den största störningen. Planområdet 
skyddas av buller från Roslagsbanan genom de bullerplank som SL byggt 
invid spårområdet samt ett plank som uppförts av kommunen i den sydvästra 
delen av området. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från väg- och spårtrafik på äldre 
skolgårdar anger att för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 55 
dB(A) och den maximala ljudnivån inte överskrida 70 dB(A). Maxnivån bör 
inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn för den 
tid då förskolan nyttjas. I maxtrafik passerar 5-6 tåg i timmen planområdet 
och vissa av ytorna inom de södra och västra delarna av planområdet är 
därför inte lämpliga för förskolegård. Det finns en risk att riktvärdet för 
maximal ljudnivå överskrids på en liten del av förskolefastigheten som är 
närmast vägen, där nivån beräknats kunna nå 75 dB(A). I och med att det 
enbart är en yta på ett fåtal kvadratmeter närmst vägen och förskolegården i 
övrigt bedöms kunna får en mycket god ljudmiljö bedöms lösningen vara 
acceptabel ur hälsorisksynpunkt. De ytorna kommer dock i första hand nyttjas 
för andra verksamhetsbehov och inte vara ytor för vila, lek och pedagogisk 
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verksamhet. För att säkerställa en bra ljudmiljö på förskolegården regleras 
byggnadens placering i plankartan till det nordvästra hörnet så att den 
skyddar gården mot buller från vägen samt har ett bra avstånd från spåret. 
Vidare styrs parkeringsytans placering så att den enbart får anläggas på den 
del av kvartersmarken som är mest utsatt för spårbuller. 

Förskoleverksamheten bedöms inte medföra en oacceptabel olägenhet ur 
ljudsynpunkt för de närboende eftersom byggnaden och gården inte 
lokaliseras i direkt anslutning till de befintliga bostäderna. 

Idrottsverksamheten, med framförallt fotbollsträning- och matcher som 
bedrivs inom området skapar en del ljud som kan uppfattas som störande i 
omkringliggande bostadsområden. För att utreda idrottsverksamhetens 
påverkan har Naturvårdsverkets Vägledning om buller från idrottsplatser 
(2021-03-24) tillämpats. Risken för att verksamheten genererar 
bullerstörningar har uppskattats utifrån avståndet till omkringliggande 
bostäder, antal boende, hur många som nyttjar anläggningen och hur ofta 
anläggningen används. Idrottsverksamheten bedöms inte innebära en 
olägenhet, däremot är det fortsatt viktigt att kommunen har en aktiv dialog 
med de föreningar som nyttjar planen för att minska riskerna för att 
olägenheter uppstår. 

Områdets närhet till den stundtals högt trafikerade Djursholmsvägen är den 
lokala källa som främst påverkar luftkvalitén. Partiklar (PM10) och 
kvävedioxider (NO2) är de luftföroreningar som regionalt har de högsta 
nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors 
hälsa. Enligt luftföroreningskartorna från SLB-analys är halter av partiklar och 
kvävedioxider i området under eller i linje med gällande nationella 
miljökvalitetsmål för luft . Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar 
överskrids inte. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms 
medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har 
därför inte upprättats.   

Kontorets bedömning/synpunkter 

Föroreningar i vatten 

Enligt den miljötekniska undersökningen för Näsbypark 73:40 m.fl. har förhöjda 
halter av metallerna arsenik, krom, nickel och bly påvisats i grundvatten enligt 
SGU:s ”Bedömningsgrunder för grundvatten”. Dessa metaller har påvisats i mycket 
höga halter. Kontoret anser att dessa förhöjda halter behöver åtgärdas. Kontoret 
kommer att skicka en förfrågan till länsstyrelsen gällande hur detta problem bör 
hanteras.  

Dag- och länsvattenhantering 
Anmälan om länshållningsvatten/förslag till kontrollplan för 
länshållningsvatten ska skickas till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor senast 6 veckor innan eventuell länshållning ska påbörjas. 

Värmesäkring av förskolan 

Kontoret anser att förskolan ska värmesäkras inför kommande 
klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva 
värmeböljor i framtiden. Exempel på åtgärder är mer grönska och vatten i 
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området (skuggning och kylning), välja färg och material på och runt 
byggnaden som minskar risken för höga temperaturer, små fönsterareor i 
känsliga väderstreck, fasta solskydd, tunga stomlösningar med termisk 
tröghet (utjämning av dygnsvariationer). 

Idrottsplatsen Kryssarvallen 

Om det ska uppföras omklädningsrum, förråd eller liknande byggnader vid 
fotbollsplanen så bör man överväga att placera och utforma dessa så att de även 
kan fungera som bullerskydd för närliggande bostäder. (Naturvårdsverkets 
vägledning om buller från idrottsplatser, Boverket rapport 2020:22 Buller från 
idrottsplatser – en vägledning) 

Om inhängningen av fotbollsplanen görs om så bör ingången placeras långt bort 
från närmsta bostäder. Detta för att minska risken för buller från människor som 
samlas vid ingången. (Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser, 
Boverket rapport 2020:22 Buller från idrottsplatser – en vägledning) 

Om ändringarna beräknas leda till en ökad användning av fotbollsplanen bör 
närboende informeras i ett tidigt skede om förändringarna och vad de kommer 
innebära i form av störningar. (Naturvårdsverkets vägledning om buller från 
idrottsplatser). 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindkvist 

Inspektör 

Bilagor:  

Expedieras till: 

Plankarta , Planbeskrivning 

Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret, 183 80 Täby  

https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/detaljplaner-och-programhandlingar-taby-vaxer/nasbypark-73.40/new-folder/1.-plankarta-nasbypark-73.40-granskning.pdf
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/detaljplaner-och-programhandlingar-taby-vaxer/nasbypark-73.40/new-folder/2.-planbeskrivning-nasbypark-73_40-granskning.pdf
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Malin Lindkvist 
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Rindö 3:378, Vaxholms kommun 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Rindö 3:378, 
Rindö hamn etapp 4 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka detaljplan för del av Rindö 3:378, 
Rindö hamn etapp 4, samt att anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget 
yttrande. 

Sammanfattning 

Syftet med planen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av 
Rindö 3:378. Cirka 60-80 bostäder planeras i fyra flerfamiljshus kring en 
gemensam bostadsgård. 

Kontoret har följande synpunkter: 

 Kontoret anser att bostadshusen ska värmesäkras inför kommande
klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva
värmeböljor i framtiden.

 En kompletterande markundersökning bör genomföras så att en
avgränsning kan göras av arsenikhalter i prov 21LC02, PAH i prov
21LC12 samt barium i prov 21LC15. Den förorenade marken ska
saneras innan övriga markarbeten startas. Mellanlagring av förorenade
massor ska undvikas.

 Anmälan om länshållningsvatten/förslag till kontrollplan för
länshållningsvatten skickas till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor senast 6 veckor innan eventuell länshållning ska
påbörjas.

Bakgrund 

Syftet med planen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av 
Rindö 3:378. Planen innebär små förändringar och omfattas därmed inte av 
plan- och bygglagens krav på planprogram. Planområdets areal är ca 1 hektar 
och är beläget på Östra Rindö, inom Oskar Fredriksborg, mellan Oskar 
Fredriksborgsvägen och Rindövägen. Området består idag till stor del av 
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igenvuxen kulturmark som upplevs som naturmark, med flera större tallar och 
ekar. Cirka 60-80 bostäder planeras i fyra flerfamiljshus kring en gemensam 
bostadsgård. 

Dagvatten 

Detaljplanen tillåter att anordningar för dagvattenhantering kan skapas inom 
kvartersmarken, undantaget området inom bostadskvarteret som ska ha 
skogskaraktär. Den delen av bostadsgården kommer naturligt att fungera 
som en fördröjning av dagvatten, genom att marken inte får hårdgöras samt 
att det här finns flertalet träd som suger i sig dagvatten. Planen är att i så 
stor utsträckning som möjligt efterlikna nuvarande förhållanden med öppna 
och tröga dagvattenlösningar, såsom svackdiken, regnbäddar och 
makadammagasin. Dessa lösningar kommer ge goda förutsättningar för att 
fördröja 20-årsregn samt infiltrera så mycket vatten som möjligt utifrån de 
begränsande markförhållandena. 

Markföroreningar 

Genomförd miljöteknisk undersökning visar på att det finns föroreningar över 
riktvärden för KM och i undantagsfall även MKM inom undersökningsområdet. 
Föroreningar förekommer främst i anslutning till den grusade ytan i den 
nordvästra delen av området. Inom skogsområden har tydligt förhöjda halter 
endast uppmätts i en provpunkt, i ett material som avviker från 
omkringliggande mark. Det kan inte uteslutas att föroreningssituationen kan 
medföra hälsorisker vid exponering. I de fall som förorening förekommer inom 
ytor som ej kommer att omfattas av planerade markarbeten bör en 
bedömning av hälsorisker göras för dessa ytor. 

Trafikbuller 

Samtliga nya byggnader klarar huvudregeln i riksdagens trafikbullerförordning 
om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Större delen av planområdet 
klarar trafikbullerförordningens riktvärden för buller på uteplats om högst 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå. Inom 
planområdet finns möjlighet att anlägga gemensam uteplats för de lägenheter 
som ej klarar riktvärdet för buller på uteplats. Utifrån utredning (WSP, 2018) 
till tidigare detaljplan i området, bedöms ingen risk för överskridanden av 
gällande riktvärden avseende buller från färjeläge och färjetrafik. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms 
medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
kommer inte att upprättas.   

Kontorets bedömning/synpunkter 

Värmesäkring av bostadshusen  

Kontoret anser att bostadshusen ska värmesäkras inför kommande 
klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva 
värmeböljor i framtiden. Exempel på åtgärder är mer grönska och vatten i 
området (skuggning och kylning), välja färg och material på och runt 
byggnaderna som minskar risken för höga temperaturer, små fönsterareor i 
känsliga väderstreck, fasta solskydd, tunga stomlösningar med termisk 
tröghet (utjämning av dygnsvariationer). 

Markföroreningar 



3(3) 

Dnr: SRMH-2022-771.5519
En kompletterande markundersökning bör genomföras så att en avgränsning 
kan göras av arsenikhalter i prov 21LC02, PAH i prov 21LC12 samt barium i 
prov 21LC15. Den förorenade marken ska saneras innan övriga markarbeten 
startas. Mellanlagring av förorenade massor ska undvikas.  

Dag- och länshållningsvatten 

Anmälan om länshållningsvatten/förslag till kontrollplan för länshållningsvatten 
skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor senast 6 veckor innan 
eventuell länshållning ska påbörjas. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Malin Lindkvist 

Inspektör 

Bilagor:  

Expedieras till: 

Plankarta , Planbeskrivning 

Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm 

https://www.vaxholm.se/download/18.eb74a4a17f44902bcedfc53/1648114234671/Plankarta%20dp419%20samr%C3%A5d.pdf
https://www.vaxholm.se/download/18.eb74a4a17f44902bcedfc52/1648114234467/Planbeskrivning%20dp419%20samr%C3%A5d.pdf
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