
 

 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Therez Olsson (M)  
Helena Kjellson (M) 
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Fred Eriksson (S) 
Mari Rosenkvist (MP) tj f Laila 
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Övriga 
deltagare: 

Anna Axelsson 
Hannes Vidmark 
Anna Brådenmark 
Ann Wendel 
Mikael Odervång 
Lars Wedlin  
Karin Svensson  
Linda Granvik  

Lisa Persdotter  
Zarah Ekmark 
Marie Nilsson 
Shwan Kareem 
Mats Dahlén 
Camilla Olofsson  
Marutsa Hansson 
Karin Löfgren  

Utses att 
justera: Göran Ågren Paragrafer: 83-91 

 
Justeringens 
plats och tid: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, tisdag 1 oktober kl 08.30 

 
Underskrifter: ............................................................... ..................................................................…… 

 Urban Wästljung, ordförande Karin Löfgren, nämndsekreterare 
 
 ..................................................................... 

 Göran Ågren , justerare 
 
 

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

Organ:  Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Datum då anslaget tas ner: 2013-10-23 Datum då anslaget 
sätts upp: 

2013-10-02 

 

Förvaringsplats  
för protokollet: 

Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

 

 
Underskrift: ............................................................ 

 Karin Löfgren 
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Datum: 2013-09-25 Sida: 2 
 
 
 
§ 83 

Formella ärenden  

1. Göran Ågren utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens 
protokoll. 
 

2. Justeringen bestäms äga rum tisdagen den 1 oktober kl. 08.30 på miljökontoret, 
Kungsängsvägen 27, Uppsala. 
 

3. Föredragningslistan godkänns med ändring av turordning, så att ärende H 
kommer efter ärende C och ärende A2 före ärende M. 
 

_ _ _ _  
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Datum: 2013-09-25 Sida: 3a 
§ 84 
Informationsärenden  

A. Anmälan om delegationsbeslut Presentation av markföroreningsärende Danmark-
Säby 6:5 anmäls och läggs till handlingarna 

B.  Inventering av industriområde Handling och presentation om områdena Librobäck 
och Boländerna anmäls och läggs till handlingarna.  

C. Rapport från kontrollprojekt - Salladsbufféer i Uppsala Handling och presentation 
av projektet, samt pressmeddelande anmäls och läggs till handlingarna. 

D. Resultat provtagning strandbad 2013 anmäls och läggs till handlingarna 

E. Miljö- och hälsoskyddsnämndens planering för tillsyn av undermåliga enskilda 
avloppsanläggningar, år 2013-2021 anmäls med en rättelse i texten samt 
pressmeddelande och läggs till handlingarna 

F. Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten 
Frågan Hur ser tillsynen över miljöförstörande verksamheter ut i Uppsala kommun? 
besvaras med presentation, som anmäls och läggs till handlingarna 

G. Överklagade ärenden och domslut 20130803-20130904  

H. Aktuellt från kontoret 
FVO-inspektion 9-13 september, dioxiner i fisk och Tillsyn över matutbud enligt 
alkohollagen. Två presentationer anmäls och läggs till handlingarna 

I. Meddelanden enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna 

J. Konferenser och rapporter 
Seminariedag – Dagvatten 3 oktober – Förslag om att Björn Smeds och Göran Ågren 
går, samt Raphael Waters om arbetsförhållandena så medger, godkänns. Lárus Jónsson 
deltagande anmäls.  
Svenskt näringslivs konferens 3 oktober - Förslag om att Therez Olsson deltar 
godkänns 
FAH-konferens 10-11 oktober 2013. Förslag om att Björn Smeds går godkänns. 
Revisionens nämnddag 29 oktober, inbjudan till presidiet. Förslag om att Urban 
Wästljung går godkänns. 

K1.  Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 21 augusti anmäls och läggs 
till handlingarna 

K2. Arbetsutkottets protokoll från den 17 september anmäls och läggs till 
handlingarna. 

L. Resultat från Stockolm Business Alliance servicemätning 2013 Presentation anmäls 
och läggs till handlingarna. 
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                                                                                     Datum: 2013-09-25 Sida: 4 

 
 
  
§ 85 
 
 

1. Delegationslista enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna 
 

2. Meddelanden enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 86 
 
Ärende nr. 2013-177 
 
Tillsynsärende gällande serveringsställe restaurang 
Skeppet, Uppsala 
 
 
Med hänvisning till genomförd utredning beslutas 
 
BESLUT: 
 
att med stöd av alkohollagen 9 kap. 18 § p 3 återkalla serveringstillståndet för 
innehavaren av serveringsställe Skeppet, Hamnplan i Uppsala. 

 
Nämnden beslutar om omedelbar justering 
_ _ _ _ 

Sammanfattning 
Den 15 juli 2013 mottog miljö- och hälsoskyddsnämnden ett omprövningsbeslut 
från Skatteverket gällande serveringstillstånden. Med stöd av omprövningsbeslutet 
kan nämnden konstatera att denne har visat en sådan allvarlig ekonomisk 
misskötsamhet, vid upprepade tillfällen, att kraven för serveringstillstånd i 8 kap. 
12 § alkohollagen inte längre uppfylls. Nämnden gör bedömningen att bristerna är 
så pass allvarliga att det inte föreligger skäl att meddela ytterligare en varning och 
återkallar därför serveringstillståndet. 
_ _ _ _  
 
Ovanstående protokoll justeras omedelbart 
 
 
 
Urban Wästljung  
Ordförande Göran Ågren, justerare 
 
 
 
 
Bilaga: Miljökontorets utlåtande 
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Datum: 2013-09-25 Sida: 6a 
 

 
 
§ 87 
 
Ärende nr. 2013-3250 

 

Strandskyddsdispens för gång- och cykelväg från Klastorp 
till Ulva kvarn, Uppsala kommun 

 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2013-09-04. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
BESLUT: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

1. att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18b § miljöbalken för gång och 
cykelväg, 100 meter lång gång- och cykeltunnel samt bro över Jumkilsån i 
enlighet med ansökan. 

2. att dispensen beviljas under förutsättning att 
a.  ingen påverkan sker, under anläggande eller användning, på 

ravinområdet och betesmarken längs med Fyrisån och Jumkilsån. 
b. utmarkering av sträckor, där avståndet till ravinen understiger 20 

meter, sker innan anläggandet påbörjas samt att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ges möjlighet att besiktiga sträckan minst två 
dagar före påbörjande av arbetet. 

3. att någon av de tre belysningsalternativen som angivits i ansökan används. 
4. att fordon och arbetsredskap för projektet ska väljas med hänsyn till att de 

genom sin tyngd och storlek ska orsaka minimal skada på marken.  
5. att ta ut en avgift för handläggningen av ärendet på 16 632 kr.   

_ _ _ _ 

 Sammanfattning 
Ansökan avser dispens från strandskydd vid Fyrisån och Jumkilsån. Strandskyddet 
är 100 meter på land och i vattnet. Området omfattas av riksintresse för                                                              

totalförsvaret, kulturmiljö och naturvården. Avsikten med ansökan är att anlägga en 
gång- och cykelväg längs Fyrisåns västra sida, som fortsättning på en tidigare 
anlagd gång- och cykelväg. Sträckan som berörs är Klastorp till Ulva kvarn. 
Tanken är att knyta samman den gång- och cykelväg som byggts mellan Bälinge 
och Ulva med den befintliga sträckan mellan Klastorp och in till centrala Uppsala. 
Genom att dra vägen längs ån, tillgängliggörs årummet och ger allmänheten ett 
rekreationsvärde.  
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 Datum: 2013-09-25 Sida: 6b 
 

Fortsättning § 87 

 Området i sin helhet har höga naturvärden och hyser rödlistade arter. De höga 
naturvärdena är främst kopplade till ravinområdet och årummet. Den bro som ska 
anläggas över Jumkilsån är tänkt att byggas från åkermark på ena sidan ån till 
åkermark på den andra. Gång- och cykelvägen ligger i hela sin sträckning i redan 
brukad åkermark och ravinområdet kommer inte att beröras. För att säkerställa 
säkerheten för cyklister och gångtrafikanter kommer en 100 meter lång gång- och 
cykeltunnel anläggas vid banänden för bana 08-26, Ärna flygplats. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bedömer att sökt åtgärd med det förslagna utseendet och 
sträckningen, inte långsiktigt försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter på ett 
oacceptabelt sätt. Åtgärden bedöms öka tillgängligheten för allmänheten att röra sig 
i området.  
 
_ _ _ _  
 
Bilaga 1: Miljökontorets utlåtande 
Bilaga 2: Översiktskarta 
Bilaga 3: Placering av bron över Jumkilsån 
Bilaga 4: Illustration över brons utseende 
Bilaga 5: Placering av gång och cykeltunnel 
Bilaga 6: Illustration över tunnelns utseende 
Bilaga 7: Beskrivning över belysningsalternativen 
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 § 88 
 
Ärende nr. 2013-1510 

 

Uppdragsplan 2014-2017 

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2013-09-09 och reviderat förslag till 
beslut daterat 2013-09-18 . 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget 

BESLUT: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till  
uppdragsplan 2014-2017. 

 
 
 
 

Sammanfattning 

_ _ _ _  
 
Bilaga 1: Miljökontorets utlåtande  
Bilaga 2: Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsplan 2014-2017 
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§ 89 
 
Ärende nr. 2013-1933  
 

Verksamhetsuppföljning per augusti 2013 
 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2013-09-11. 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förslaget. 

 

BESLUT: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer 
1. verksamhetsrapport per augusti 2013 
2. nämndens analys per augusti 2013 
3. uppföljning av kommungemensamt jämställdhetsintegreringsarbete per 

augusti 2013 
4. uppföljning av kommungemensam IT-policy per augusti 2013 
5. uppföljning av barn- och ungdomspolitiska programmet per augusti 2013  

 
 

_ _ _ _ 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) verksamhetsrapport omfattar 
verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat för perioden januari – augusti, 2013. 
Rapporten omfattar också prognos för helår i förhållande till verksamhetsplan och 
budget.  
 
Inom livsmedelstillsyn har den förebyggande kontrollen delvis genomförts i den 
omfattning som planerats. Med de åtgärder som planerats för tertial tre bedöms 
målet uppnås på helår. Resultaten inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel är, 
i allt väsentligt, i enlighet med verksamhetsplanen. Även inom vatten- och 
avloppstillsyn, samhällsbyggnad, miljöövervakning och folkhälsa är resultaten i 
enlighet med verksamhetsplanen. 
 
Inom lantmäteriet har obalansen i antalet ärenden ökat och beräknas öka under året. 
Antalet förrättningar väntas, under helåret, nå minst 85 procent av målet i 
verksamhetsplanen. Vakanser, historiska obalanser och behov av förnyad  
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                                     Datum: 2013-09-25 Sida: 8b 
 
Fortsättning § 89 
arbetsorganisation är de huvudsakliga orsakerna till detta. Flera åtgärder har 
vidtagits och effekterna väntas delvis ge effekt under sista delen av året. 
 
Inom miljöskyddsområdet har den förebyggande tillsynen inte nått målen under 
perioden men förväntas att göra under helåret. Övriga mål inom 
miljöskyddsområdet nås i enlighet med verksamhetsplanen.  
 
Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 127 tkr. Intäkterna beräknas till 
51 592 tkr och kostnaderna till 51 397 tkr. Med osäkerhetsintervall bedömer 
nämnden prognosen till 127+300/-100 tkr. 
 
 
 
Bilaga 1: Miljökontorets utlåtande 
Bilaga 2: Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsrapport januari – augusti 
2013 
Bilaga 3: Blankett nämndens analys, inkl bilagorna 1 och 2, uppföljning per augusti 
2013 
Bilaga 4 Uppföljning av kommungemensamt jämställdhetsintegreringsarbete 
Bilaga 5 Uppföljning av barn- och ungdomspolitiska programmet 
Bilaga 6 Uppföljning av kommungemensam IT-policy 
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§ 90 
 
Ärende nr. 2013-3093 

 

Yttrande över förslag till renhållningsordning för Uppsala 
kommun 

I ärendet ligger förslag till beslut 2013-09-11. 
 
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut 2013-09-11. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Två yrkanden läggs fram: ett tilläggsyrkande från Rafael Waters (S) och ett 
tilläggsyrkande från Mari Rosenqvist (MP). 
 
Rafael Waters (S) yrkar om följande tillägg till nämndens yttrande på sida 3, i 
slutet på sista paragrafen:  
 
"Nämnden anser också att en utökning av den fastighetsnära insamlingen, till att 
också omfatta de 28% Uppsalabor som bor i småhus, bör utredas med avseende på 
effekter på materialåtervinning, utsorteringen av matavfall, förpackningsmaterial, 
tidningar och felsorterat avfall." 

Mari Rosenqvist (MP) yrkar på följande tillägg: 
 
Angående Farligt avfall föreslås sist i stycke två på sida 3 ”I anslutning till ett 
sådant mål bör en aktivitet vara att utreda nya metoder för att öka insamlingsgraden 
av farligt avfall från hushåll”.  
 
Angående Återanvändning föreslås först i stycke fem på sida 3. ”Ambitionen att 
återanvändningen ska öka är välkommen, men den bör stärkas med ett mål om att 
alla återvinningscentraler år 2018 ska kunna ta emot avfall avsett för 
återanvändning”.  
 
Angående Materialåtervinning föreslås i näst sista stycket på sida 2 först: ”Det är 
positivt att avfallsplanen har mål om ökad materialåtervinning.  
Sist föreslås stå: Det är rimligt att utsorteringen av förpackningsmaterial av metall, 
plast och papper har ökat till minst 50 procent år 2022.  
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Datum: 2013-09-25 Sida: 9b 
 
 
Fortsättning § 90 
Som parantes föreslås infogas: ”Här kan sägas att man i remissen föreslår 30 
procent (s 7 i avfallsplanen), med nollreferensen 24 procent (s 16)”.  
 
Angående att det ska vara lätt att göra rätt föreslås ett stycke förslagsvis före näst 
sista stycket på sida 3 ”En förutsättning för att nå mål om ökad sopsortering, är att 
det är lätt för kommuninvånarna att göra rätt”.  
 
Som lämpligt mål att lägga till i planen föreslås: 
”År 2018 ska 90 % av tillfrågade medborgare tycka att det är lätt att sortera rätt 
genom att Uppsala kommun har god tillgänglighet till sorteringsmöjligheter”.   
 
Angående skräpplockning föreslås följande tilllägg före rubriken Ekonomisk 
konsekvensanalys, på sida 4 i remissvaret. ”Att barn deltar i skräpplockardagar har 
ett pedagogiskt värde. Samtidigt är det viktigt att barnen garanteras en god 
arbetsmiljö. Barn har små möjligheter att uppmärksamma hygienrutiner och risken 
att påträffa smittförande avfall måste beaktas”.  
 
Beslut under mötet 
Ordföranden finner att nämnden inte bifaller Rafael Waters (S) tilläggsyrkande. 
 
Nämnden godkänner beslutsgången att varje yrkande i Mari Rosenqvists (MP) 
tilläggsyrkande ska prövas av nämnden. 
 
Ordföranden finner att nämnden inte bifaller de sex första punkterna och att 
nämnden bifaller den sista punkten i Mari Rosenqvists (MP) tilläggsyrkande. 
 
S-, V och MP-ledamöterna lämnar en reservation till förmån för Rafael Waters (S) 
tilläggsyrkande och Mari Rosenqvists (MP) övriga yrkanden. 
 
BESLUT: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända nedanstående yttrande till 
Uppsala Vatten och Avfall AB. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt yttrandet med tillägg av sista 
punkten i Maries tilläggsyrkande. 

_ _ _ 

Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB (nedan UVAB) har på uppdrag av 
kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Uppsala 
kommun, vilket är ett krav enligt miljöbalken. 
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Fortsättning § 90  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser mycket positivt på att en ny 
renhållningsordning nu är på väg att fastställas, då ett sådant dokument är ett 
viktigt verktyg i nämndens tillsynsarbete och för den fortsatta utvecklingen av 
avfallshanteringen enligt avfallshierarkin. Nämnden anser dock att flera mål är för  
lågt satta, till exempel utsortering av förpackningsmaterial av metall, plast och 
papper, utsortering av matavfall. På andra områden saknas såväl mål som 
aktiviteter helt, till exempel för avfall som uppkommer inom bygg- och 
anläggningssektorn. Vidare är det viktigt att planen har en tydlig koppling till  
samtliga mål i den nationella avfallsplanen, vilket inte är fallet i det utsända 
förslaget. 
 
Nämnden ser inga hinder för att handläggning av undantag från föreskrifterna läggs 
på nämnden, men vill förtydliga att detta endast är aktuellt i de fall då UVAB och 
fastighetsägaren inte kommer överens, exempelvis vart avfallshämtning ska ske. 
 
 
  

               

Bilaga 1: Miljökontorets förslag till beslut 
Bilaga 2: Remissbrev 
Bilaga 3: Förslag till renhållningsordning 
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§ 91 
 
Ärende nr. 2013-3209 
 

Yttrande över Kommissionens förslag till ny förordning 
om offentlig kontroll (9464/13;COM (2013 265 final)) 

 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2013-09-09 och reviderat förslag till 
beslut 2013-09-25. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Nämnden beslutar om omedelbar justering 

BESLUT: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge följande yttrande över 
Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll. 

Sammanfattning 

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har gemensamt remitterat Kommissionens 
förslag till ny förordning om offentlig kontroll (9464/13; COM(2013 265 final). 
Den Europeiska unionens kommission har lagt fram förslag till ny förordning om 
offentlig kontroll, förslaget ingår i det så kallade SANCO-paketet med fyra förslag 
till förordningar om djurhälsa, växtskadegörare, växtförökningsmaterial samt 
offentlig kontroll. Förslaget avser ersätta nuvarande kontrollförordning (EG) nr 
882/2002 samt flera sektorsspecifika rättsakter och bestämmelser.  
 
Förordningen om offentlig kontroll reglerar hur kontrollmyndigheter ska utföra 
kontrollen av hur aktörer efterlever bestämmelserna i lagstiftningen inom olika 
sakområden samt reglerar vissa väsentliga förutsättningar för sådan kontroll. 
Förslaget riktar sig främst till de behöriga myndigheterna med det finns även 
bestämmelser som riktar sig direkt till aktörer.  
 
Målen med översynen överensstämmer med fördragets mål att skydda den inre 
marknaden och samtidigt säkerställa en hög hälsoskyddsnivå. Kommissionen vill 
modernisera och skärpa instrumenten för att säkra efterlevnad avseende offentlig 
kontroll, samt förenkla lagstiftningen och göra den effektivare och lättare att 
tillämpa. Förslaget ska också säkra att det finns tillräckliga resurser för finansiering 
av offentlig kontroll, säkra likabehandling och rättvisa i detta avseende samt öka 
öppenheten.  
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Fortsättning § 91 
Kommissionen föreslår att förordningens tillämpningsområde utvidgas att omfatta 
fler sektorer, exempelvis animaliska biprodukter, växtskadegörare och 
växtförökningsmaterial, utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och 
användning av bekämpningsmedel samt avsiktlig utsättning och innesluten 
användning av genetiskt modifierade organismer (GMO). Förslaget innebär vidare 
att befintliga regler moderniseras, förenklas och förtydligas i vissa delar. 
Exempelvis integreras den offentliga kontrollen av resthalter av 
veterinärmedicinska läkemedel i levande djur och animaliska produkter i 
förordningen. I vissa delar föreslås också nya krav på offentliga kontroller. En stor 
förändring som föreslås är att obligatoriska avgifter införs till de flesta offentliga 
kontroller som omfattas av förordningen. Samtidigt föreslås att så kallade 
mikroföretag (företag som sysselsätter färre än 10 personer och har en 
årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro) ska 
undantas från avgifterna.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden stödjer Kommissionens målsättning med 
omarbetning av den så kallade kontrollförordningen, nämligen att modernisera och 
skärpa instrumenten för att säkra efterlevnad avseende offentlig kontroll, samt 
förenkla lagstiftningen och göra den effektivare och lättare att tillämpa. Det är 
viktigt med en harmoniserad EU-lagstiftning som reglerar organisationen och 
genomförandet av den offentliga kontrollen längs livsmedelskedjan för att 
säkerställa enhetlig tillämpning av bestämmelserna och en väl fungerande inre 
marknad. Nämnden stödjer en utvidgning av förordningens tillämpningsområde 
samt integrering av områden som tidigare reglerats i separata bestämmelser, 
förtydligande av definitioner och begrepp, förstärkning av kontroller vid misstanke 
om oegentligheter och en fortsatt utveckling av principen om riskbaserad kontroll. 
Det är också positivt att förslaget innebär harmoniserade importkrav samt 
förtydligar krav på laboratorier och ackreditering och ger möjlighet till 
personalutbyte på gemenskapsnivå. Det är bra att förslaget förtydligar krav på 
öppenhet och fastställer krav på hur resultat från kontrollen ska offentliggöras. Det 
är dock viktigt att säkerställa att formuleringarna i artikel 7 om utlämnande av 
information inte innebär någon begränsning av nuvarande principer om 
offentlighet. 
 
Avseende den nationella kontrollplanen bör det klargöras vilken legal status detta 
dokument har på nationell nivå, avseende fastställda mål och prioriteringar. 
 
När det gäller finansiering av kontrollerna så är det viktigt att principen att 
medlemsstaterna även fortsättningsvis ska vara skyldiga att se till att det finns 
tillräckliga finansiella resurser för att tillhandahålla personal och andra resurser 
som de behöriga myndigheterna behöver för att genomföra den offentliga 
kontrollen kvarstår. Nämnden ser positivt på förslaget att införa obligatoriska 
avgifter för flertalet av kontrollerna som omfattas av förordningen. Det är rimligt 
att den som drar nytta av kontrollen också betalar för den, liksom att bristande 
efterlevnad ska ge upphov till mer kostnad i form av avgift för extra offentlig  
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Fortsättning § 91 
kontroll och att avgifter för verksamhetsutövare som konsekvent följer 
lagstiftningen i regel ska var lägre än för de som inte gör det.  
 
 
Förslaget om undantag från avgifter för så kallade mikroföretag skulle 
uppskattningsvis beröra ca 95 % av företagen i Uppsala kommun och det skulle 
därmed få stora konsekvenser för finansieringen av kontrollen i kommunen. 
Nämnden förespråkar en fortsatt avgiftsfinansiering för att säkerställa en likvärdig 
effektiv kontroll och avstyrker därmed förslaget till införande av undantag från 
avgifter för så kallade mikroföretag. Om införande av undantag från avgifter för så 
kallade mikroföretag ändå införs är det viktigt att det finns en stabil statlig 
anslagsfinansiering för denna kontroll som säkerställer att tillgång till resurser och 
utförandet av kontrollen sker likvärdigt över hela landet.  
 
_ _ _ _  
 
Ovanstående protokoll justeras omedelbart 
 
 
 
Urban Wästljung  
ordförande justerare 
 
Bilaga 1: Miljökontorets utlåtande 
Bilaga 2: Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll 
Bilaga 3: Remiss 
Bilaga 3: PM 
Bilaga 4: Läshjälp bakgrundsbeskrivning 
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