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Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 
onsdagen den 22 mars 2023 

Plats och tid  

Stadshuset, KF-salen, klockan 11:00,  
ajournering klockan 11:21–11:26. 

Paragrafer 

27 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Josefin Lindström, nämndsekreterare  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-22 

mailto:miljo-halsoskyddsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-22 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordförande 

Helena Ersson (S), 1:a vice ordförande 

Mats Åhlund (C), 2:e vice ordförande 
Viktor Karlsson (S) 
Emine Behiye Karakitapoglu (S) 

Anders Grönvall (S) 
Sanna Stenberg (S) 

Anette Fischer (V) 
John Manders (M) 

Tor Bergman (M) 
Petter Melin (KD) 

Björn Sundin (L) 

Lisen Burmeister (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Christer Solander (S) 

Maya Pérez Aronsson (V) 

Sandra Hellstrand (MP) 

Elin Venholen (C) 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson, förvaltningsdirektör  

Monica Pettersson, avdelningschef miljöskydd  
Kristin Svensson, avdelningschef hälsoskydd  

Sofie Bergendahl, avdelningschef områdesskydd och vatten och avlopp  
Maria Edlén, avdelningschef livsmedelskontroll och tillståndsenhet  
Josefin Lindström, nämndsekreterare 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-22 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 27  

Yttrande remiss naturreservat Gamla Uppsala 
Åskullar (dnr Ecos 2023-124) 

MHN-2023-00054 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att i yttrandet ändra texten i avsnittet om cykling till följande: Då det saknas en 
föreskrift som reglerar cykling i naturreservatet förutsätter miljö- och 

hälsoskyddsnämnden att cykling är tillåten även utanför anvisade områden. 

Med bakgrund av syftet med reservatet ska övervägas att begränsa cykling 

utanför anvisade stigar, 

2. att med revideringen överlämna yttrandet daterat den 22 mars till plan- och 

byggnadsnämnden, samt 

3. att beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit emot en samrådsremiss gällande förslag till 

beslut om bildande av naturreservatet Gamla Uppsala åskullar, från plan- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2023 

• Bilaga 2, nämndens yttrande 

• Bilaga 3, reservatskarta 

• Tyck till om förslaget till naturreservat för Gamla Uppsala åskullar - Uppsala 
kommun 

Tillstyrkt av miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott. 

Yrkanden 

Klara Ellström (MP) yrkar att i yttrandet ändra texten i avsnittet om cykling till följande: 

Då det saknas en föreskrift som reglerar cykling i naturreservatet förutsätter miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att cykling är tillåten även utanför anvisade områden. Med 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2023/tyck-till-om-forslaget-till-naturreservat-for-gamla-uppsala-askullar/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2023/tyck-till-om-forslaget-till-naturreservat-for-gamla-uppsala-askullar/
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2023-03-22 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

bakgrund av syftet med reservatet ska övervägas att begränsa cykling utanför anvisade 
stigar. 

Mats Åhlund (C) yrkar bifall till Klara Ellströms (MP) ändringsyrkande. 

Lisen Burmeister (SD) yrkar att följande avsnitt läggs till i yttrandet: Att se över 

möjligheten att tillåta bete av klövförsedda tamdjur under viss tid under året inom 

naturreservatets delar där bete skulle kunna vara lämpligt. 

Klara Ellström (MP) yrkar avslag på Lisen Burmeisters (SD) tilläggsyrkande. 

Petter Melin (KD) yrkar bifall till Lisen Burmeisters (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först sitt eget ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
bifaller ändringsyrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Lisen Burmeisters (SD) tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden liggande förslag mot avslag och finner att nämnden 

bifaller liggande förslag. 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet under punkten kl. 11:21–11:26. 
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