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 Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

 

Justeringens: 

plats och tid: Kommunhuset, Stationsgatan 12, den 6 maj 2019 klockan 08.00 
 

 

Underskrifter:       ...............................................................              ................................................................ 

 Klara Ellström (MP), ordförande  Andreas Celan (M), justerare 

   

 

  

 ............................................................... 

 Susanna Nordström, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS  Protokollet är justerat 
 

Organ:  Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Datum: 2019-04-23 

Datum för  

anslags uppsättande: 
2019-05-07 Sista dag för överklagande:  2019-05-28 

  

Förvaringsplats  

för protokollet: 
 
Miljöförvaltningen, Ulls väg 28, Uppsala 

 

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

        Susanna Nordström, sekreterare 

 

 

Plats och tid:  Gäddan, Ulls väg 28, klockan 13.05 – 15.10 
: 

Beslutande: Klara Ellström (MP), ordförande 
Kerstin Westman (S) 1:e vice ordf.  

Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf.  

Viktor Karlsson (S) 

Emine Behiye Karakitapoglu (S) 

Gunnar Larsson (S) 

Björn Smeds (L) 

Elias Moberg (KD) 

Anette Fischer (V) 

Andrea Karnekvist (V) 

Andreas Celan (M), tjänstg. ersättare 

Magnus Wikberg (KD), tjänstg. ersättare 

Erik Johansson (S), tjänstg. ersättare 

 

Ersättare:  Zegeye Dressie (S) 

Saga Karlsson (MP) 

Torsten Rehn (V) 

 

    
Övriga  

deltagare: 

 

Anna Nilsson, miljödirektör, Patrik Brodd, avdelningschef, Kristin Svensson Lundin, TF 

avdelningschef, Tobias Johansson, avdelningschef, föredragande handläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att 

justera: Andreas Celan (M) Paragrafer: 49 - 65 
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§ 49 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att fastställa utsänd föredragningslista.  

 

 

 

§ 50 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.   

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut från och med 2019-03-14 till och med 2019-03-31 anmäls samt presentation av 

ett delegationsbeslut från miljöskydd.        

 
Förvaltningen gör en dragning av delegationsbeslut gällande anmälan av påträffad PCB vid 

Storvretaskolan samt Liljeforsskolan.  

 

 

§ 51 

 

Meddelanden enligt förteckning 

 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna.   

 

Sammanfattning 

Förteckning över meddelanden från och med 2019-03-14 till och med 2019-03-31 anmäls.  
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§ 52 

 

Överklagade ärenden och domslut 

 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna.   

 

Sammanfattning 

Överklagade ärende och domslut från och med 2019-03-14 till och med 2019-03-31 anmäls.  

 

 

§ 53 

 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

 
Svar på fråga från C+M+KD gällande den grusning/sandning i Uppsala stad: Förvaltningen 

meddelar att den totala mängden grus som används per år är cirka 18 – 23 ton. Återanvändning för 

halkbekämpning görs inte. Massorna tvättas vid behov och används för anläggningsändamål.   

 

Svar på fråga från C+M+KD gällande luftsituationen i Uppsala stad. Förvaltningen berättar om de 

gränsvärden och riktvärden som gäller på området. Mätvärden på Kungsgatan visar att EU-

direktivets gränsvärden hålls men inte gränsvärdet för miljökvalitetsnormen när det gäller 

kväveoxid. Förvaltningen berättar mer om åtgärder som gjorts och görs för att komma tillrätta med 

luftsituationen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och gatu- och 

samhällsmiljönämnden som väghållare är ansvarig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 

tillsynsansvar och kan ställa krav på kartläggning och åtgärder.  

 

 

 

§ 54 

 

Konferenser och rapporter 

 
Inga konferenser eller rapporter finns att notera.  
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§ 55 

 

Aktuellt från förvaltningen 

 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information:  

 

a) Beredningsveckan pågår 

b) NKI-undersökningen visar goda resultat 

c) Förvaltningen har haft beredskapsövning med Uppsala vatten 

d) Begäran till miljö- och hälsoskyddsnämnden om muntligt företräde gällande användning av 

skolgårdar utanför skoltid har hänvisats till kommunstyrelsen 

 

 

§ 56 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2019-04-03 samt 

arbetsutskott 2019-04-17 

 
Rubricerade protokoll anmäls.  
 

 

 

§ 57 

 

Information på nämnden 

Inga informationspunkter finns att notera. 
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§ 58 

 

Delegation av beslutanderätt till Uppsala kommuns 

informationsdirektör, CIO 

MHN-2019-3729 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att delegera till CIO att för nämndens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal,  

 

att delegera till CIO att för nämndens räkning besluta i ärenden som rör framställningar från 

enskilda med stöd av dataskyddsförordningen. 

 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella 

regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen syftar till att skydda enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Mycket i 

dataskyddsförordningen liknar de regler som förut fanns i personuppgiftslagen, men några delar är 

nya.  

 

Personuppgiftsbiträdesavtal  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker inom nämndens verksamheter. I vissa fall behöver nämnden låta någon annan behandla 

personuppgifter för nämndens räkning t.ex. i de fall vi utnyttjar en IT-tjänst hos en annan 

myndighet eller ett företag. Den som då behandlar personuppgifter för nämndens räkning kallas 

personuppgiftsbiträde. Enligt dataskyddsförordningen behöver den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet upprätta ett avtal för att reglera behandlingen av personuppgifter mellan sig, 

ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Det handlar bland annat om att biträdet behöver ge 

garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och om att biträdet endast 

får behandla personuppgifterna enligt den instruktion som den personuppgiftsansvarige ger.  

För att underlätta hanteringen av personuppgiftsbiträdesavtal inom kommunen rekommenderar 

kommunledningskontoret att rätten att ingå personuppgiftsbiträdesavtal delegeras från nämnderna 

till kommunens CIO. 

 

Framställningar från enskilda  
I och med dataskyddsförordningen stärks den enskildes möjligheter att ta del av de personuppgifter 

som kommunen samlar in om hen liksom att få reda på varför vi samlar in dem och hur vi avser att 

använda uppgifterna.  

För att underlätta hanteringen av de framställningar som enskilda kan göra till kommunen med stöd 

av dataskyddsförordningen rekommenderar kommunledningskontoret att rätten att besluta i 

ärenden som rör framställning från enskilda med stöd av dataskyddsförordningen delegeras från 

nämnderna till kommunens CIO. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 8 april 2019.  

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 60 

 

Tillsynsplan alkohollagen 

MHN-2019-0091 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för 2019,  

 

att för kännedom skicka tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för år 2019. 

Tillsynsplanen anger att cirka 250 tillsynsbesök ska göras under året. För serveringsställen med 

högre tillsynsbehov kommer uppföljning ske halvårsvis av att planerade besök har genomförts. Vad 

gäller tillsyn av folkölsförsäljning är planen att varje försäljare ska få besök vartannat år. Totalt 

finns 105 registrerade försäljare i Uppsala kommun vilket innebär drygt 50 besök per år. För 2019 

kommer dock färre besök att genomföras på grund av att majoriteten av försäljarna besöktes under 

2018 i samband med en större tillsynsinsats. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019.  

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 61 

 

Inriktning för fortsatt tillsyn av små avloppsanläggningar 

MHN-2018-4597  
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för inriktning för fortsatt tillsyn av små 

avloppsanläggningar, enligt bilaga 1. 

 

Sammanfattning 

I Uppsala kommun finns det ca 12 000 enskilda avloppsanläggningar. Cirka 3 700 av dessa är 

anläggningar som är mellan 20 och 50 år gamla och är anlagda före miljöbalkens regler på 

avloppsrening trädde i kraft 1999. Det är infiltrationer och markbäddar som inte renar 

avloppsvattnet tillräckligt innan det når grundvatten och sjöar och vattendrag. Orenat 

avloppsvatten innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Men 

även behovet av smittskydd, rening av läkemedelsrester och hushållskemikalier är en viktig 

anledning till att åtgärda bristfälliga avlopp. Tillsyn av små avloppsanläggningar är nödvändigt 

eftersom det inte finns tillräckligt med incitament för fastighetsägarna själva att uppgradera sin 

avloppsanläggning. Planen innehåller beskrivningar och prioriteringsgrunder för miljö- och 

hälsoskyddsnämndens fortsatta tillsyn av små avlopp de kommande åren. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.   
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§ 62  

 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Seminariet, samråd 

MHN-2018-4906 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att överlämna yttrande daterat den 23 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att säkerställa en stor allmän park och att möjliggöra cirka 110 

lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Planen avsätter yta för skolgård som skolan idag 

saknar. Bullernivåerna inom planområdet är höga, trafiken på Fyrisvallsgatan och järnvägen 

genererar mycket buller. Bullerskyddsåtgärder för tillkommande hus föreslås. En 

dagvattenutredning föreslår lösningar för att fördröja och rena dagvattnet inom planområdet. På 

delar av planområdet har en gammal deponi tidigare legat. En utförligare markundersökning 

behöver därför göras. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019.  

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.   
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§ 63 

 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Sofielund, samråd  

MHN-2019-2882 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att överlämna yttrande daterat den 23 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i Boländerna mellan Kungsängsvägen och Björkgatan ca 1,7 km från 

Resecentrum. Planens syfte är en mer effektiv användning av marken. Detaljplanen 

möjliggör en förändring av markanvändningen från industri till kontor och industri med 

inriktning mot forsknings- och laboratorieverksamhet. Detaljplanen medger att fastigheten 

bebyggs med en kontorsbyggnad i sex våningar. Planen möjliggör också för kommunen att 

bredda gång- och cykelbanorna längs Kungsängsvägen. Detaljplanen skyddar eken som står mitt i 

planområdet genom en planbestämmelse om att trädet endast får fällas om det är sjukt eller utgör 

en säkerhetsrisk. 

 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens skrivelse den 8 april 2019, reviderad vid AU den 17 april 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 64 

 

Yttrande över detaljplan för Vänge 4:1, samråd  

MHN-2019-3324 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att överlämna yttrande daterat den 23 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Detaljplaneområdet ligger i Vänge väster om Uppsala. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra en ny byggnad, Kyrkans hus, som ska rymma samlingslokaler, lokaler för barn- och 

ungdomsverksamhet och kontorsrum. För att ge plats åt den nya byggnaden behöver en befintlig 

byggnad, kallad Jonasgården, rivas. Hela planområdet ligger inom strandskydd för Vängeån. 

Strandskyddet återinträder i samband med att ny detaljplan tas fram men upphävs, genom 

bestämmelse på plankartan. Området närmast Vängeån planläggs för natur för att uppfylla 

strandskyddets syften. 

 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens skrivelse den 8 april 2019.  

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 65 

 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes, samråd  

MHN-2017-3171 
 
Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att överlämna yttrande daterat den 23 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Planen omfattar fastigheten Fjärdingen 9:2 som ligger i korsningen S:t Johannesgatan - S:t 

Larsgatan. Planområdet är sedan tidigare bebyggt med en byggnad som uppfördes som ett 

kontorshus men som har byggts om till studentlägenheter. Den nu gällande detaljplanen anger att 

marken endast får bebyggas med kontorshus och ombyggnationen har därför haft ett tidsbegränsat 

bygglov. För att möjliggöra permanent bygglov har fastighetsägarna begärt planbesked för att 

pröva bostadsändamål inom fastigheten. Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att 

förändra den yttre volymen på den befintliga byggnaden och 

planbestämmelserna innebär endast att permanent bygglov kan ges för de befintliga 

lägenheterna. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra permanent bygglov för 

befintliga parkeringsplatser. 

 
Beslutsunderlag  

Förvaltningens skrivelse den 8 april 2019.  

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.  

 


