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4:plog 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

Kungssalen, Kungsängsvägen 27, klockan 16.15-19.10 

Beslutande : 

Övriga 
deltagare: 

Hanna Victoria Mörck (V), ordf 
Leo Jager (S) 
Sanna Eliasson (S) 
Fred Eriksson (S) 
Gunnar Larsson (S), t o m § 140 
Nils Fall (M) 
Ylva Tengblad (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Björn Smeds (L) 
Mattas Johansson (C), t o m § 136 
Daniel Wall Andersson (KD) 

Ersättare: 

Ann Axelsson, miljödirektör, Anna Brådenmark, avdelningschef, Patrik Brodd, 
avdelningschef, Monica Pettersson, avdelningschef, Lars Wedlin, bitr miljödirektör, Emilia 
Hammer, handläggare, Ebba Tiberg, handläggare och Lisa Mineur, handläggare 

Utses att 
justera: Nils Fall (M) Paragrafer: 	133-147 

•, 

	Ut- 
Kerstin Sundqvist, sekret rare 

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

Organ: 	 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 	 2016-06-01 
Datum för 	 2016-06-08 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 	2016-06-29 
Datum för anslags nedtagande: 2016-06-30 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

Kerstin Sundqvist, sAtek(i:e\te 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 133 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 134 

Föredragning om utställningsversionen av förslaget till ny ÖP 

Göran CarMn, processansvarig för översiktsplanering, ger en föredragning om ny översiktsplan för 
Uppsala. Planen sträcker sig fram till år 2050. 

§ 135 

Fråga från Mattias Johansson (C) "Har Uppsala kommun/nämnder/styrelser sökt statliga 
bidrag ur Klimatklivet?" 

Förvaltningen informerar om att det finns två miljarder kronor att söka ur Klimatklivet under åren 
2015-2018. Länsstyrelsen samordnar länets ansökningar. För Uppsala kommun samordnar 
kommunledningskontoret ansökningarna. 

Uppsala Vatten och Avfall har fått 3,4 Mkr för kretsloppspark, 5,2 Mkr för tankstation biogas och 
har sökt medel för rötkammare och förbehandling för biogas. Uppsala parkerings AB har fått 450 
tkr för laddstolpar. Landstingsservice har fått 75 tkr för laddstolpar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sökt medel för ledningsnät för närvärme i södra Gunsta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upente 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 136 

Anmälan av ordförandebeslut "Överklagan av förvaltningsrätten i Uppsalas beslut 
2016-04-29 med mål nr 563-16" 
MHN2015-0149 

Beslut 
att lägga anmälan till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Nils Fall (M), Björn Smeds (L), Mattias Johansson (C) och Daniel Wall Andersson (KD) anmäler 
särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Ordföranden fattade den 20 maj 2016 på delegation, att överklaga Förvaltningsrätten i Uppsalas 
beslut i mål nr 563-16. 

§ 137 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 2016-04-06 — 2016-05-10 samt ger en 
muntlig presentation av ett beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 138 

Meddelanden enligt förteckning.  

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2016-04-06 — 2016-05-10. 

§ 139 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut per perioden 2016-04-06 — 2016-05-10. 
Redovisning ges av tillsynsärende. 

§ 140 

Livsmedelskontrollens Dag 

Förvaltningen informerar om att förvaltningen den 23 maj 2016 hade inspektion där 44 
verksamheter besöktes för tillsyn av att meny och presentation i caféer och restauranger stämmer 
överens med vad som säljs, så att kunder inte vilseleds eller utsätts för hälsorisker. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PAC.13, 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 141 

Fråga från Malin Sjöberg Högrell (L) "Vilka bedömningsgrunder finns för enskilda avlopp?" 

Förvaltningen informerar om att det i Uppsala finns cirka 12 000 enskilda avlopp och cirka 10 000 
avlopp med WC. Vidare informerar förvaltningen om kraven på avlopp. VA-plan planeras att 
kunna rapporteras till kommunstyrelsen hösten 2016. 

§ 142 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Frågor föreligger ej. 

§ 143 

Konferenser och rapporter 

Konferens drogFOKUS 2016 anmäls. Konferensen hålls på Uppsala Konsert & Kongress den 
19-20 oktober 2016. 

Björn Smeds (L) informerar om att Folkhälsorådet avvecklas och ersätts med KSAU-S. 

§ 144 

Aktuellt från förvaltningen 

Föreligger ej. 

Juste ' des sign Utdragsbestyrkande 
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2upp(alloi 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 145 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 26 april 2016 

Beslut 
att lägga nämndens protokoll från den 26 april 2016 till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll från nämndens sammanträde 26 april 2016 anmäls. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  i 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 146 

Uppföljning och årsprognos april 2016 
MHN-2016-1751 

Beslut 
att fastställa verksamhetsrapport per april 2016 enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa nämndens analys per april 2016 enligt ärendets bilaga 2, och 

att fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och riktad satsning per april 2016 enligt 
ärendets bilaga 3. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-05-16. 

Resultat per april 2016 är positivt, överskottet uppgår till 3 693 tkr. Huvuddelen av överskottet finns 
inom den kommunala lantmäterimyndigheten. Detta överskott ska under året möta de förutbetalda 
intäkter som togs in i 2015 års bokslut. Övriga verksamheters utfall följer budget. Utsikten för 
helåret är att resultatet kommer att vara i linje med budget. Det prognostiserade resultatet för helåret 
2016 beräknas till 186 tkr. Prognossäkerheten är inom ramen +1- 130 tkr. 

Utdragsbestyrkande Juste 	es sign 
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unatila 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 147 

Yttrande över detaljplan för Studentvägen, samråd 
MHN-2016-2520 

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

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-05-26. 

Syftet med planen är att förtäta med 350 studentlägenheter i ett område med befintliga 
studentfastigheter. Planen kommer också att möjliggöra kompletterande serviceverksamheter som 
till exempel närbutik för livsmedel, restaurang, samlingslokal, kontorsändamål och 
förskoleverksamhet. 

Området berörs delvis av trafikbuller. Avsteg från bullerriktvärdena för ett av husen i planen 
kommer att bli aktuellt. Nämnden anser att avsteget är acceptabelt under förutsättning att 
bullerdämpande åtgärder på huset genomförs. Området berörs även av magnetfålt från Vattenfalls 
nätstationer. Enligt de magnetfåltsmätningar som gjorts så kommer inte de planerade husen att 
påverkas. 

En dagvattenutredning har tagits fram för området som stämmer väl överrens med kommunens 
dagvattenprogram. Nämnden efterlyser planbestämmelser som säkerställer genomförandet av 
utredningens förslag på åtgärder för att rena dagvattnet. 

Detaljplanen medger en utökad byggrätt för befintlig förskola. Nämnden vill understryka vikten av 
att platsen för utevistelse inte blir för liten när antalet barn ökar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande angående ordförandebeslut "Överklagan av förvaltningsrätten i Uppsalas beslut 

2016-04-29 med mål nr 563-16" diarienummer MHN 2015-0149-20 

Allianspartierna står inte bakom ordförandebeslutet att överklaga ärendet till Kammarrätten med 

innebörden att återkalla serveringstillståndet för Antoan Baghoomian Sangbarian, firma Luthagens 

Restaurang, med serveringsställe Luthagens Kök och Bar. De brister som redogörs för i ärendet är 

visserligen allvarliga, men har åtgärdats av tillståndsinnehavaren. Denne har dessutom redogjort för 

hur han avser komma tillrätta med situationen gällande sin bokföring och redovisning av bland annat 

skatt. Därtill är detta första gången under de 16 år tillståndshavaren bedrivit krogverksamhet som en 

brist av detta slag uppdagas. Tillståndshavaren har inte tidigare tilldelats vare sig erinringar eller 

varningar från miljö och hälsoskyddsnännnden. Att återkalla serveringstillståndet står inte i 

proportion till bristerna som redovisats i ärendet. Allianspartierna reserverar sig mot 

ordförandebeslutet och anser istället att MHN skulle ha rättat sig efter förvaltningsrättens dom. 

Uppsala 6 juni 

Ni Fall (M) 

ledamot 

Mattias Johansson (C) 

ledamot 

Daniel Wall Andersson (KD) 

ledamot 

Björn Smeds (L) 

ledamot 
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