
Utses att 
justera: 
	Malin Sjöberg Högrell (L) 	 Paragrafer: 	115-132 

Stadshuset, Vaksalagatan 15, den 29 as 12016_ 

k(›Ata)4 
Bengt Fladvad (MP), ordförande 	Malin S'cibe g Hö 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
rell (L), justerare 

1(15) 

Uppsala  , 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

Kungssalen, Kungsängsvägen 27, klockan 16.15-17.30 

Beslutande : Ersättare: Bengt Fladvad (MP), ordförande 
Malin Sjöberg Högre!! (L) 
Sanna Eliasson (S) 
Fred Eriksson (S) 
Be! Elias Bergenwall (S) 
Gunnar Larsson (S) 
Nils Fall (M) 
Kathrine Laurell (M) 
Ylva Tengblad (MP) 
Mattias Johansson (C) 
Daniel Wall Andersson (KD)  

Magnus Törne (M), fr o m § 116 
Lars Friberg (MP) 
Göran Ågren (V), from § 116 
Björn Smeds (L) 

Övriga 
deltagare: 

Anna Axelsson, miljödirektör, Anna Brådenmark, avdelningschef, Monica Pettersson, 
avdelningschef, Lars Wedlin, bitr miljödirektör, Emilia Hammer, handläggare, Fredrik 
Westerberg, handläggare, Henrik Larsson, handläggare, och Linda Granvik, 
verks amhetsutvecklare 

r 
It 	 C19?;  

Kerstin Sundqvist, Sundqvist, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2016-04-26 
2016-05-02 Sista dag för överklagande: 	2016-05-23 

Datum för anslags nedtagande: 2016-05-24 

Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

Underskrift: 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2(15) 

Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 115 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 116 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 2016-03-11 — 2016-04-10 samt ger en 
muntlig presentation av ett beslut. 

Justerandes sign 

Af 
Utdragsbestyrkande 
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elelue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 117 

Anmälan av ordförandebeslut "Förbud att bedriva försäljning av alkoholdrycker i 
systembolagets butiker i Kvarnen och på Dragarbrunnsgatan i Uppsala under 
valborgsmässoafton den 30 april 2016" 
MHN-2016-0088 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ordföranden fattade den 4 april 2016 på delegation beslut om förbud att bedriva försäljning av 
alkoholdrycker i systembolagets butiker i Kvarnen och på Dragarbrunnsgatan i Uppsala under 
valborgsmässoafton den 30 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AY 
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fAupektilo, 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 118 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2016-03-11 — 2016-04-10. 

§ 119 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut för perioden 2016-03-11 — 2016-04-10. 

§ 120 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Följande frågor är anmälda: 

-Har Uppsala kommun/nämnder/styrelser sökt statliga bidrag ur "Klimatklivet"? Fråga från Malin 
Sjöberg Högrell (L) 
-Vilka bedömningsgrunder finns för enskilda avlopp? Fråga från Malin Sjöberg Högrell (L) 

Förvaltningen redovisar svar på nämndens sammanträde i juni 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uPe,mie 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 121 

Konferenser och rapporter 

Göran Ågren (V) rapporterar från Milj övårdsrådet. I Milj övårdsrådet förs diskussion om 
reservatbildning och ett förslag är under utarbetande. Det diskuteras även en plan för cykelväg till 
Ulva. 

§ 122 

Aktuellt från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om att ny avdelningschef anställts vid VA, områdes- och hälsoskydd, och 
han heter Patrik Brodd. Han kommer att presenteras för nämnden vid nästa sammanträde. 

§ 123 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 30 mars 2016 

Beslut 
att lägga nämndens protokoll från den 30 mars 2016 till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll från den nämndens sammanträde den 30 mars 2016 anmäls. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upplelue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 124 

Sammanträdestider juni 2016 
MHN-2016-1977 

Beslut 
att nämndens arbetsutskott den 22 juni och nämndsammanträde den 29 juni 2016 utgår, och 

att nämndens arbetsutskott är den 15 juni 2016, kl. 15.15, och nämndsammanträde den 22 juni 
2016, kl. 16.15. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-12. 

Nämnden har beslutat om sammanträdestider för år 2016. Nämnden föreslås att nämndens 
arbetsutskott och nämndsammanträde i juni flyttas då önskemål om detta framförts. 

Utdragsbestyrkande 

42 
Justerandes sign 

2ff6 
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upemlue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 125 

Beslut i tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Mat & Nöjen i Uppsala AB 
med serveringsställe Bullit Bar & Grill 
MHN-TE-2016-0031 

Beslut 
att med stöd av alkohollagen 9 kap. 18 § p 3 återkalla serveringstillståndet för Mat & Nöjen i 

Uppsala AB, org nr 556721-5016, med serveringsställe Bullit Bar & Grill, Västra Ågatan 12 i 
Uppsala. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Mat & Nöjen i Uppsala AB har tidigare meddelats två varningar enligt alkohollagen på grund av 
upprepade restföringar av skatteskulder till betydande belopp. Sedan senaste varningen i januari 
2014 har bolaget noterats för restförda skatteskulder vid tolv tillfällen. Eftersom restföringarna 
fortsatt trots de två varningarna beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att återkalla bolagets 
serveringstillstånd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 126 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Uppsala Restaurangkoncept AB med 
serveringsstället Koppar Mat & Dryck 
MHN-TE-2016-0024 

Beslut 
att med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 § p 1 meddela Uppsala Restaurangconcept AB, 

org.nr:556916-1044, en varning. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Uppsala Restaurangconcept AB har vid upprepade tillfållen restförts för obetalda skatter. Då 
bolaget tidigare meddelats en erinran för att inte ha betalat sina skatter i tid meddelar nämnden nu 
en varning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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P». te 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 127 

Beslut angående ansökan om strandskyddsdispens på Nynäs 1:7, Uppsala kommun 
MHN-2016-001013-NA 

Beslut 
att strandskyddsdispens ges för flytt av befintligt fritidshus med en byggnadsarea på 50 kvm och 

byggnation av nytt bostadshus med en byggnadsarea på 130 kvm på fastigheten Nynäs 1:7 vid 
Björklinge Långsjön i enlighet med situationsplan, 

att den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad med rött på karta daterad 2016-04-04, 

att förena dispensen med följande villkor: 
• Det nya bostadshuset ska inte placeras närmare strandlinjen än tidigare fritidshus. 
• Det nya bostadshuset utformning avseende fönstrens storlek och placering på den 

sydvästra husgaveln ska inte avvika väsentligt från inlämnade handlingar, daterat 2016-04-
04. 

• Endast enstaka träd får tas ned vid fastighetens östra gräns för att inte otydligöra gränsen 
mellan fastigheten och den allmänrättsligt tillgängliga gångstigen utanför fastighetsgränsen. 

att ta ut en handläggningsavgift på 8 680 kronor, motsvarande åtta timmars handläggningstid. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Ansökan avser dispens från strandskydd vid Björklinge Långsjön. Strandskyddet är 100 meter på 
land och i vatten. Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård. Björklinge Långsjön klassas 
även som ett särskilt värdefullt vattenområde enligt översiktsplan 2010. Platsen ligger inte inom 
detaljplan. Fastigheten planeras att styckas till två långsmala fastigheter därför har inlämnade 
handlingar utgångspunkt i de nya fastighetsgränserna. Tomtplatsavgränsningen har dock bedömts 
utifrån rådande fastighetsgränser. 

Avsikten är att flytta befintligt fritidshus med en yta på ca 50 kvm till fastighetens östra gräns. I 
fastighetens östra gräns står två gamla uthus/förrådsbyggnader som ska rivas. Platsen där 
fritidshuset står i dag avses användas som grund för ett nytt bostadshus med en byggnadsarea på ca 
130 kvm samt en altan med en yta på 80 kvm. 

Som särskilt skäl anges att platsen redan är ianspråktagen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att platsen idag är i anspråkstagen i och med fastighetens 
utformning och tidigare etablerad hemfridszon. Åtgärderna bedöms inte väsentligt förändra 
livsvillkoren för djur- eller växtarter på ett oacceptabelt sätt eller inskränka allemansrättslig tillgång 
till platsen mer än tidigare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

10 
(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 128 

Beslut angående ansökan om strandskyddsdispens på Vreta 1:2, Uppsala kommun 
MHN-2016-001615-NA 

Beslut 
att strandskyddsdispens ges på fastigheten Vreta 1:2 vid Ekoln, för: 

• bostadshus med en byggnadsarea på 222 kvm med tillhörande växthus på 14 kvm 
• växthus och bod på 34 kvm 

att nuvarande bostadshus och komplementsbyggnader rivs, 

att inlämnade handlingar gällande husets utformning och uteplatser följs, 

att inga privatiserande åtgärder så som utemöbler får förekomma utanför angiven 
tomtplatsavgränsning, 

att den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad med en rödlinje på situationsplanens 
bilaga A, och 

att ta ut en handläggningsavgift för ansökan på 5 425 kronor. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nytt bostadshus samt växthus och bod. Befintliga 
byggnader på fastigheten kommer att rivas. En tidigare ansökan om strandskyddsdispens för 
bostadshus som på fastigheten har avslagits av nämnden 2015-10-06. Ärendet överklagades till 
länsstyrelsen som delade nämndens bedömning och avslog överklagan 2016-03-03. 

Husets placering på tomten och storlek är förändrad sedan tidigare ansökan om dispens. 
Förändringen i placering gör att det sökta bostadshuset ligger inom det område som nämnden 
bedömer som den befintliga hemfridszonen. 

I och med de förändringar i placering och utformning som den sökande gjort så anser nämnden att 
dispens kan medges eftersom det sökta bostadshuset, samt växthus och bod, ligger inom befintlig 
hemfridszon, inte kommer att utökas nämnvärt och strandskyddets syften inte påverkas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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11 
(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 129 

Tillägg till beslut om strandskyddsdispens för Sunnersta 51:92 
MHN-2015-000325-NA 

Beslut 
att bevilja en ökad yta på flytbrygga från 15 kvm till 30 kvm, 

att bevilja ändrad tid för montering av flytbryggan och tillhörande landgång/spång, till mellan den 
1 och 31 maj 2016, 

att bevilja att bryggans spång förankras med sex stycken bryggrör enligt inlämnad skiss, och 

att ta ut en handläggningsavgift på 1 085 kr. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Kontoret för teknik och service (Uppsala kommun) har lämnat in en ansökan om ändringar i två av 
villkoren i befintlig strandskyddsdispens från 2015-06-24. Ändringarna rör storleken på bryggan, 
anläggningssättet och tiden för utförandet. 

Upplandsstiftelsen har yttrat sig kring ändringarna och bedömt att det inte kommer att ha någon 
betydande negativ påverkan på fågellivet. För den vattenlevande faunan kommer det att få en ytterst 
liten lokal påverkan att genomföra de föreslagna ändringarna. 

Nämnden bedömer att sökta villkors ändringar i given dispens kan beviljas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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12 
(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 130 
Yttrande över rapport Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk 
lagstiftning. Ny lag om strålskydd 
MHN-2016-001018-HS 
Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten, dnr. SSM2014-1921. Remisstid: 5 maj 2016. 

Beslut 
att överlämna yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har i en utredningsrapport föreslagit vilka författningsändringar som är 
nödvändiga för införandet av strålskyddsdirektivet i svensk lagstiftning. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har granskat de delar av rapporten som berör nämndens tillsynsområde och då 
särskilt bestämmelserna om kosmetiska solarier och kosmetiska exponeringar. 

Nämnden ser positivt på att en 18-årsgräns införs för användning av kosmetiskt solarium samt 
kosmetisk exponering med hänsyn till dess hälsorisker samt att krav på egenkontroll för dessa 
verksamheter införs. Nämndens tillsyn över att åldersgränsen följs skulle dock bli effektivare om 
kontrollköp kan ligga till grund för administrativa åtgärder såsom t ex beslut om föreläggande. 

Enligt förslaget ska kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder ha tillsyn över att verksamheter 
som utför kosmetiska exponeringar uppfyller strålskyddskraven. En konsekvensutredning och 
överväganden av alternativa lösningar kring denna fråga saknas i rapporten. Kommunernas miljö-
och hälsoskyddsnämnder saknar idag kompetens inom detta tillsynsområde. Det kommer därmed 
att krävas utbildningar inom området både innan och efter att lagstiftningen träder i kraft och bra 
och tydlig tillsynsvägledning från Strålsäkerhetsmyndigheten för att stödja en effektiv, rättssäker 
och likvärdig tillsyn inom området. För att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om vilka 
verksamheter som utför eller avser att utföra kosmetiska exponeringar så bör det finnas en 
anmälningsplikt. Kravet bör även gälla befintliga verksamheter. Det bör även vara tydligt reglerat 
vilken kompetens som en behandlare av kosmetiska exponeringar ska ha för att minska 
hälsoriskerna vid behandlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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13 
(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 131 

Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om 
offentlig kontroll av livsmedel 
MHN-2016-001118-LI 
Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 2016/00753, Remisstid: 26 april 2016. Miljöförvaltningen har 
begärt och fått förlängd remisstid till den 2 maj 2016. 

Beslut 
att överlämna yttrande till Livsmedelsverket enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Livsmedelsverkets förslag till ändring i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel och lämnar 
följande synpunkter: 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till förslagen till ändring i föreskrifterna, vilka i 
många fall innebär ett förtydligande av redan gällande krav. 

• Nämnden önskar ett tillägg till § 3 f för att förtydliga kraven på myndigheter att leverera den 
kontrolltid som man tar betalt för. 

• Nämnden önskar i vissa fall kompletterande stöd från Livsmedelsverkets för att hjälpa 
kontrollmyndigheterna att uppfylla kraven i föreskrifterna. 

• Nämnden ser de föreslagna föreskriftsändringarna som en del i de åtgärder som behövs för att 
förbättra svensk livsmedelskontroll. Ytterligare åtgärder som behöver vidtas gäller bland annat 
översyn och omarbetning av systemet för riskklassificering och indelning av kontrollområden, 
ökad uppmuntran till kommunal samverkan samt ett kraftfullare agerande från 
Livsmedelsverket för att öka likvärdighet och kvalitet i svensk livsmedelskontroll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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14 
(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 132 

Yttrande över detaljplan för Linnarådgården, samråd 
MHN-2016-001501-PL 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2012-20173 Remisstid: 3 maj 2016 

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

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Planen syftar till att möjliggöra att en ny servicebyggnad byggs i Linn&rädgården samt att upprätta 
skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-26 

§ 132 

Yttrande över planprogrammet för kvarteret Hugin, samråd 
MHN-2016-001502-PL 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2014-00244 Remisstid: 6 maj 2016 

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

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-04-20. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planprogrammet för kvarteret Hugin. Planprogrammet 
ska ange riktlinjer och utgöra en ram för områdets struktur inför detaljplaneringen. Kvarteret 
avgränsas av Östra Ågatan, Hamnesplanaden, Dragarbrunnsgatan och Strandbodgatan. Kvarteret 
ska utvecklas för bostäder, kontor, förskola och centrumverksamheter. Det planeras för att utveckla 
ett grönt stråk längs med Hamnesplanaden med parkmiljö. 

Området har en historisk användning som gjort att det finns omfattande markföroreningar som 
måste hanteras vid en exploatering med delvis ny användning. Strandbodgatan och Östra Ågatan 
har relativt höga trafikflöden som är viktiga att utreda och ta hänsyn till i planeringen av området. 
Dagvattnets rening är en avgörande fråga innan det når recipienten Fyrisån. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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