
Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Miljöförvaltningen, Kungsän 

ehi OCti2'  

svägen 27, Uppsala 

1(9) 

upP,kalue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Plats och 
tid: 
Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

Kungsporten, Kungsängsvägen 27, klockan 16.15-18.05 

Bengt Fladvad (ATP), ordförande Ersättare: Göran Ågren (V) 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf Gunnar Larsson (S) 
Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf Björn Smeds (L) §§ 33-43 
Fred Eriksson (S) 
Kerstin Westman (S) 
Ove Johansson (S) 
Lars Friberg (MP) 
Daniel Wall Andersson (KD) 
Josefine Andersson (M) 
Kathrine Laurell (M) 
Mattias Johansson (C) §§33-43 
Magnus Törne (M) 
Gunnar Larsson (S) 
Björn Smeds (L) §§31-32 

Lars Wedlin, Cecilia Rem, Sofie Bergendahl, Helena Borgestedt, Jill Hägglund, Simon Andersson, 
Emilia Hammer, Patrik Brodd, Monica Pettersson, Heidi de Brabandere, Henrik Larsson, Zahrah 
Lifvendahl, Malå Horwitz, Mats DahMn, Joel Berglund (Länsstyrelsen), Ingrid Wänstrand 
(Länsstyrelsen) 

Malin Sjöberg Högrell (L) 

Kungsporten, den 29 mars 2017 

eu_ kirek  ki-tp-As  
Bengt Fla ad (IVIP), ordförande 

•rj  (i o. d  
keidar Oderth, sekreterare 

Paragrafer: 31-43 

atit~jW 3114/Mt i gi i tit 41;:„_ " 14140, 
*  , 

Malin Sjöberg ogrel (L), ust are 

Utses att 
justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Miljö- och hälsoskyddsnärrmden 
2017-03-29 
2017-03-30 Sista dag för överklagande i 2017-04-20 

enlighet med Kommunallagen: 
Datum för anslags nedtagande: 2017-04-21 

Reidar Oderth, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§31 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan med följande ändring: 

Punkten Frågor från förtroendevalda och allmänheten läggs till. 

§32 

Vattenförvaltningen och dess åtgärdsprogram 

Joel Berglund och Ingrid Wänstrand (båda från Länsstyrelsen) samt Zahrah Lifvendahl 
(kommunen) informerar om vattenförvaltningen och dess åtgärdsprogram. 

§33 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut fr o m 2017-02-10 t o m 2017-03-06 anmäls vid nämndens sammanträde, 
inklusive presentation av beslut från avdelningen Enskilt vatten & avlopp, områdes- och 
hälsoskydd. 

§34 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden fr o m 2017-02-10 t o m 2017-03-06 anmäls vid nämndens 
sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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6282 NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§35 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Överklagade ärenden och domslut fr o ni 2017-02-10 t o m 2017-03-06 anmäls vid nämndens 
sammanträde. 

§36 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

Lars Friberg (MP) har frågor kring gröna tak kontra vattenskador med mera. Frågan kommer att tas 
i samband med övriga frågor om gröna tak på nästa nämndsammanträde i april. 

§37 

Konferenser och rapporter 

Vid nämndens sammanträde diskuteras kommande konferens "FAH - Kommunerna och Miljön", 
som hålls 3-4 maj i Stockholm. Nämnden godkänner att Hanna Viktoria Mörck (V) och Björn 
Smeds (L) deltar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§38 

Aktuellt från förvaltningen 

Vid nämnden rapporteras om aktuella frågor på miljöförvaltningen: 

a. Marktelmisk undersökning PFAS Ärna Försvarsmakten 
b. Beslut om ny miljödirektör kommer att tas 5 april 
c. Reidar Oderth slutar som nämndens sekreterare 7 april. Rekrytering av ersättare pågår 
d. Infoimation om kommunens tobaksprevention ges vid nämndens sammanträde i april 
e. Fråga till kommunen från Länsstyrelsen: hur ser vattentillgång och vattennivåer ut i 

kommunen? Uppsala Vatten har fått i uppdrag att titta på frågan. 

§39 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2017-03-01 
samt arbetsutskott 2017-03-22 

Rubricerade protokoll anmäls vid nämndens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 



5 (9) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§40 

Ansökan om tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna 
för Hågadalen-Nåsten, Stabby 1:6 
2016-6188 

Beslut 

att bevilja ansökan om tillstånd för stallbyggnad, enligt punkt A10 naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten, inom fastigheten Stabby 1:6, 

att bevilja ansökan om tillstånd för stängsling, enligt punkt A13 naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten, på delar av fastigheten Stabby 1:1, 

att bevilja dispens från naturreservatsföreskrifterna för markarbeten i samband med uppförande av 
stallbyggnad, enligt punkt Al naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten 
Stabby 1:6, samt 

att ta ut en avgift på 9 819 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen och tillståndet är med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenade med följande villkor: 

att stallbyggnaden samt de avgrusade ytorna i sin helhet ligger inom tomtmark, 
att stallbyggnaden harmoniserar i färg och material med övrig traditionell bebyggelse inom 
Ekensberg, 
att stängslingen görs enligt inlämnad situationsplan, 
att gödselhanteringen följer bestämmelser för lagringskapacitet av stallgödsel enligt förordningen 
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, 
att hästhållningen och markskötseln sker på ett sådant sätt att det inte bidrar till näringsläckage till 
Hågaån, samt 
att arbetet i huvudsak ska utföras enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt bedrivas under 
iakttagande av de gällande bestämmelserna för Hågadalen-Nåstens naturreservat. 

Ytterligare detaljer i beslutet framgår av ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-03-22. 

Ansökan avser tillstånd och dispens enligt punkt A10 och Al för en ny stallbyggnad på 50 m2. 
Ansökan gäller även för tillstånd enligt punkt A13, instängsling av angränsande äng på del av 
fastigheten Stabby 1:1. (forts.) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 
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2upeatie MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03 -29 

§40 (forts.) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att åtgärden att bygga ett stall för två till tre hästar och 
stängsla av angränsande äng är förenlig med syftet för reservatet eftersom det möjliggör bete av en 
yta som enligt reservatsföreskrifterna ska betas. Nämnden bedömer att naturmiljön påverkas 
positivt av hästhållningen och att kulturmiljön och landskapsbilden inte kommer påverkas negativt 
under förutsättning att stallbyggnaden anpassas till traditionell bebyggelse i reservatet och på 
Ekensberg. Eftersom stallbyggnaden kommer att ligga inom tomtmark så kommer allmänhetens 
tillgänglighet inte påverkas negativt enligt nämnden. 

Det särskilda skälet som angetts, att åtgärden behövs för att kunna upprätthålla ängsmarken öppen 
och betad är tillräckligt för att bevilja en dispens för de markåtgärder som byggandet av 
stallbyggnaden medför. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
gt(i; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§41 

Yttrande över detaljplan för Rackarberget 
2017-1285 

Beslut 

att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-03-22. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen i 
Rackarberget. Förutom bostäder möjliggörs även centrumverksamhet, handel samt förskola. 
Planunderlaget redovisar en utbyggnad som innebär cirka 450 nya studentlägenheter i tio nya 
byggnader. 

Miljö- och hälsoskyddsnärrmden anser att planen på många sätt har beskrivit miljö- och 
hälsoskyddsaspektema bra, med bra underlag och utredningar. Nämnden saknar dock en tydligare 
beskrivning av hur de ekosystemtjänster som finns i området i dag kan stärkas och utvecklas. 
Nämnden saknar även en beskrivning av hur stor bostadsgården är och hur stor del som kommer 
vara förskolegård. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§42 

Yttrande över detaljplan för Glimmerns förskola 
2017-1284 

Beslut 

att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-03-22. 

Planen har två syften. Dels att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för 
mark de har förvärvat i samband med bolagets bildande. Dels att möjliggöra en utökning av både 
förskolebyggnad och gård som en anpassning till att Eriksberg kommer att förtätas och byggas ut. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att plankartan ska kompletteras med en planbestämmelse 
som reglerar att 55 dBA ekvivalent inte får överskridas någonstans på förskolegården. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SA1VIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-29 

§43 

Yttrande över tillståndsansökan: vattenverksamhet i Fålhagen 1:32 och Boländerna 1:28 
2015-6577 

Beslut 

att överlämna yttrande till Mark- och milj ödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-03-22. 

Uppsala kommun ansöker om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken på 
fastigheterna Fålhagen 1:32 och Boländema 1:28. Där planerar kommunen att anlägga en trappa 
från Strandbodgatan upp till stationsområdet. Då grundvattennivån i marken är hög behöver en 
avsänkning av denna göras under byggnationstiden som förväntas pågå under 4 -6 månader. 
Anläggandet av bottenplattan till trappan behöver utföras i en torr schakt. 

Utifrån försiktighetsåtgärder och kontrollprogram som redovisas i ansökan har nämnden inget att 
erinra. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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