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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
protokoll onsdagen den 25 mars 2020 

Plats och tid 

Bergius, Stationsgatan klockan 13:00-15:25, 

Paragrafer 

23-27, 29-34 

Justeringsdag 

30 mars 

Underskrifter 

Klara Ellström, ordförande 

Anette Fischer, justerare 

Samuel Lundström, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: miljo-halsoskyddsnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   
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Protokoll 2020-03-25 

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordf. 
Kerstin Westman (5), vice ordf. 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf. §§ 23-24, 26-27, 29-34 
Viktor Karlsson (S) 
Gunnar Larsson (S) 
Mårten Blix (M) 
Elias Moberg (KD) 
Anette Fischer (V) 
Andrea Karnekvist (V) 
Lisen Burmeister (SD) 
Joachim Höggren (MP) 
Sofie Juhlin (MP) 
Anderas Celan (M) 
Magnus Wikberg (KD) § 25 

Ej tjänstgörande ersättare 

Magnus Wikberg (KD) §§ 23-24, 26-27, 29-34 
Torsten Rehn (V) 
Björn Smeds (L) deltar på distans, ej närvarande 
Tor Bergman (M) deltar på distans, ej närvarande 
Kathrine Laurell (M) deltar på distans, ej närvarande 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson miljödirektör, Patrik Brodd, Tobias Johansson avdelningschefer. 

Justerandes sig atur Utdragsbestyrkande 
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§23 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att utse Anette Fischer (V), med Elias Moberg (KD) som ersättare, att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll den 30 mars. 

Justerandes sign,atur Utdragsbestyrkand e 

04 
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-25 

§24 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande revideringar: 

Ärende 4 Ansökan om tillstånd och dispens för arrangerande av löpartävlingen Gropen 
Extreme 15-16 maj 2020 i naturreservatetÅrike Fyris stryks. 

Ärende 6 Försäljning av alkoholdrycker i Systembolagets centrala butiker den 30 april 
stryks. 

Ärende om Allmänhetens närvarorätt vid nämndens sammanträden läggs till. 

Justerandes signatur,  

i tl  A 

Utdragsbestyrkande 
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§25 

Ansökan om strandskyddsdispens på 
fastigheten Sävja 8:12, Uppsala kommun 

AIHN-2020-000067 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för 6 stycken bostadsradhus, 3 stycken med en boarea 
på 147 m2 och 3 stycken med en boarea på 137 m2, i maximalt två våningsplan, samt 
för förråd och tillhörande carport, 

att avgränsa tomtplats enligt röd linje på bifogad situationsplan, 

att ta ut en avgift på 5750 kronor för handläggning av ansökan, 

Villkor för dispensen är: 

att husen i huvudsak ska utföras enligt inlämnade handlingar och övrigt i ärendet, 

att strandzonen inte får påverkas eller förändras under arbetets gång eller efter 
färdigställandet, 

att dagvatten omhändertas och renas innan det når Sävjaån, 

att inga hårdgjorda ytor, exempelvis asfalterade ytor, anläggs på fastigheten. 

att tomtplatsen markeras i sydöst och mot Sävjaå n enligt bifogad situationsplan med 
staket, häck eller liknande, 

att åtgärden i huvudsak utformas enligt inlämnade handlingar och uppgifter i ärendet. 

Jäv 

Mats Åhlund (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut. 

Yrkande 

Klara Ellström (M P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 6 stycken radhus i 3 
huskroppar på fastigheten Sävja 8:12, vid Sävjaån. Sökanden beviljades 
strandskyddsdispens för åtgärderna i ett beslut som togs 2018-06-19 med 
diarienummer 2017-002537- NA, men ansöker nu på nytt då giltighetstiden för 
dispensen kommer att gå ut innan man kan påbörja byggandet. Sökanden har därför 
bett om en förnyelse av strandskyddsdispensen, och kompletterat de handlingar som 
låg till grund för beslutet 2018 med ny information gällande byggnadernas utformning, 
utemiljön samt en markhöjning som begärts som villkor i det beslut om 
förhandsbesked som tagits av plan-och byggnadsnämnden.. Utformning, detaljer och 
beslut om rening av dagvatten har behandlats i ärende 2018-004547- Ml. Fastigheten är 
idag ianspråktagen som tomtmark och det föreligger därför särskilt skäl för dispens. 
Under förutsättning att åtgärden genomförs med hänsyn till de i beslutet angivna 
villkoren samt inlämnade uppgifter om skyddsåtgärder, bedöms åtgärden inte strida 
mot strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Bilaga 1: Beslut om strandskyddsdipsens på fastigheten Sävja 8:12, Uppsala kommun 
Bilaga 2: Ansökan inklusive bilagor (Diarienummer 2017-2537-NA) 
Bilaga 3: Ärendeutskrift 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r i7c)------ 
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§26 

Beslut angående ansökan om tobakstillstånd, 
Cherry Konfekt 

MHN-2019-0281 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) avslå 
Cherry Konfektyr Uppsala AB:s, org nr 559130-7664, ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror för detaljhandel. 

Yrkande 

Klara Ellström (M P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Cherry Konfektyr AB har ansökt om detaljhandelstillstånd för försäljning av 
tobaksvaror i butiken Cherry Konfekt. Enligt tobakslagen ska sökanden vara personligt 
och ekonomiskt lämplig för att kunna få tillstånd. Under de senaste nio åren har det i 
butiken vid fyra tillfällen förvarats och sålts tobak som saknat svensk märkning. En 
person som bedöms ha betydande inflytande i verksamheten har dessutom dömts för 
brott vid två av dessa tillfällen och är misstänkt för brott för ytterligare ett tillfälle. 
Nämnden beslutar därför att avslå bolagets ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-10 

Bilaga 1: Ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksvaror, Cherry Konfektyr AB 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 
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§27 

Tillstånd för fortsatt och ändrad verksamhet 
vid GE Healthcare Biosciences AB:s anläggning 
i Boländerna 

MHN- 2019-003276 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 25 mars 2020 till Mark- och miljödomstolen. 

Yrkande 

Klara Ellström (M P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
GE Healthcare Biosciences AB (Bolaget) har ansökt onn nytt tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken hos mark- och miljödomstolen för verksamheten i Boländerna, Uppsala. 
Ansökan gäller fortsatt och ändrad verksamhet avseende kemisk och biologisk 
tillverkning av maximalt 250 ton organiska kemikalier per år. Bolaget tillverkar idag ca 
75 ton organiska kemikalier och räknar med att produktionen kommer öka så att den 
föreslagna tillståndsgränsen på 250 ton per år uppnås 2035. Ökningen styrs av en ökad 
efterfrågan på separationsprodukter men även en utveckling mot mer avancerade 
separationsprodukter. Det senare innebär fler processteg i tillverkningen. Bolaget vill 
även kunna ta fram separationsprodukter baserade på andra basmatriser än de som 
används idag (dextran och agaros), i huvudsak basmatriser av biologiskt ursprung som 
till exempel cellulosa. Slutligen har Bolaget för avsikt att fortsätta produktionen av 
proteiner även efter år 2022. Produktionsökningen kommer medföra ökad råvaru-, 
vatten- och energianvändning, ökade utsläpp till luft t.ex. i form av VOC-utsläpp och 
ökade utsläpp till vatten om inga lämpliga åtgärder görs. Bolaget kommer även att 
hantera och återvinna större mängder farligt avfall i form av lösningsmedel än tidigare. 

Justerandes signatur,
) 
 Utdragsbestyrkande 

p ye.„---- 
A i 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-10 
Bilaga 1: Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
Bilaga 2: Bolagets ansökan om tillstånd 
Bilaga 3: Bolagets förslag till villkor 
Bilaga 4: Översiktskarta 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/ 
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§29 

Allmänhetens närvarorätt vid nämndens 
sammanträden 

MHN-2019-00387 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att tillsvidare inte tillåta allmänhets närvaro vid nämndens sammanträden. 

Sammanfattning 

Med anledning av situationen kring Covid-19 och krisledningsnämndens beslut 2020-
03-16 § 2 att rekommendera kommunens nämnder att tillsvidare inte tillåta allmänhets 
närvaro vid nämndsammanträden behöver nämnden ta ställning i frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 

, 

, Xr,g------- 
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§30 

Informationsärenden 

Miljödirektören informerar om situationen kring Covid-19. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

t ii1C------. 
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§31 

Delegationsbeslut för perioden 2020-02-05 till 
2020-03-01 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-02-05 till 2020-03-01 till 
protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, v„ 

Alii -"7---------- 
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§32 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Förteckning över meddelanden 2020-02-05 - 2020-03-01 

Överklagade ärenden och domslut 2020-02-05 - 2020-03-01 

Skrivelse från VA-i-tiden 

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2020-02-19 

Rapport från kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll i lönehanterings-
processen 

Rapport från miljöförvaltningen, Kontrollköp av tobaksvaror 2019/2020 

Nämndinitiativ från Lisen Burmeister (SD) om restriktioner för dispenser i skyddade 
natu rom råden/naturreservat 

Nämndinitiativ från Mats Åhlund (C), Tor Bergman (M), Mårten Blix (M) och Elias Moberg 
(KD) om åtgärder rörande Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signat ii 

, , , 

Yi t 72;4--------------
-.-- 
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§33 

Deltagande konferens och möten 

Inga inbjudningar aktuella. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§34 

Frågor från nämndens ledamöter 

Anette Fischer (V) anmäler fråga om förvaltningens möjligheter att påverka röjning av 
träd och buskage i Gränby. 

Justerandes sicatvf Utdragsbestyrkande 

r ( 4A/vA iL 
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