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UPP19,1.9 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 62 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 63 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2018-05-07 till och med 2018-05-30 anmäls inklusive en 
presentation av ett beslut från tillståndsenheten. 

§ 64 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2018-05-07 till och med 2018-05-30 anmäls. 

Utdragsbestyrkande 
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Lipen% MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 65 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Överklagade ärenden och domslut från och med 2018-05-07 till och med 2018-05-30 anmäls. 

§ 66 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 
a) Forskning SLU (eller annanstans): Extrahera näringsämnen (NPK) ur slam för att 

sprida på åkrar. Fråga från Lars Friberg. Besvaras på nämnden i augusti eller 
september. 

b) Svar på fråga från Malin Sjöberg Högrell: Vad får kommunalt bidrag till politisk 
verksamhet användas till. Anna Nilsson svarar att nämnden får använda bidraget till 
att ge åt förvaltningen uppdrag men inte sådant som normalt täcks av taxor och 
avgifter och ingår i ordinarie verksamhet. 

§ 67 

Konferenser och rapporter 

Inga konferenser eller rapporter finns att rapportera. 

§ 68 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Kommande ärende i augusti: Yttrande över granskning av social arbetsmiljö. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



4(11) 

Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 69 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2018-05-29 
samt arbetsutskott 2018-06-12 

Rubricerade protokoll anmäls. 

§ 70 

Information på nämnden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Utrymning vid brand, föredragande Susanna Nordström 

b) Ny behovsutredning och taxa för miljöbalken, föredragande Monica Pettersson, 
avdelningschef, Patrik Brodd, avdelningschef 

c) Policy och riktlinjer för trygghet och säkerhet, föredragande Ingela Hagström, 
avdelningschef social hållbarhet, Anders Fridborg 

d) Social handlingsplan Gottsunda, föredragande Ingela Hagström, avdelningschef social 
hållbarhet, Anders Fridborg 

e) Tjänstgörande ordförande under sommaren, föredragande Bengt Fladvad 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

414117-1 - 
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mala MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§71 

Yttrande över planprogram för Gottsundaområdet, samråd 
MHN-2018-2473 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Malin Sjöberg Högrell (L), Björn smeds (L), Josefine Andersson (M), Tor Bergman (M) och 
Mårten Blix (M) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga A § 71. 

Sammanfattning 
Planprogrammet för utveckling av Gottsundaområdet utgår från möjligheten att bygga 5 000 
till 7 000 nya bostäder och utveckla områdets parker, torg, gator och kollektivtrafik. 
Planprogrammet beskriver att områdets utveckling ska ske utifrån ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Den största vikten ligger på framförallt den sociala 
hållbarheten i planprogrammet. Den ekologiska hållbarheten i form av en god bebyggd miljö 
bör utredas mer och få större tyngd i planprogrammet. Hur närnaturens värden ska bevaras 
och stärkas, var fördröjning och rening av dagvatten ska ske och hur buller och luftkvalitetet 
påverkas av en så kraftig utbyggnad av området är centrala frågor som behöver klargöras 
innan planprogrammet kan antas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 juni 2018, reviderad av arbetsutskottet den 12 juni 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 

y-» 
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2 Uno» MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 72 

Beslut angående ansökan om tillstånd och dispens enligt 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten, Hågadalen-Nåsten 
23:1 
MHN-2017-5800 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lämna tillstånd till 0-Ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt C 12 
naturreservatsföreskriftema för Hågadalen-Nåsten, för att genomföra orienteringstävlingen 
ORingen två dagar under perioden 20-25 juli 2020 inom reservatet Hågadalen-Nåsten, 

att bevilja dispens till 0-ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt A8, Cl, 
C6 och C 10 naturreservatsföreskriftema för att genomföra orienteringstävlingen 0-Ringen 
20-25 juli 2020 inom reservatet Hågadalen-Nåsten, 

att ta ut en avgift på 16 275 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen är med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenad med följande villkor: 

1. att tävlingen bedrivs enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt enligt gällande 
bestämmelser för Hågadalen-Nåsten naturreservat. 
2. att tävlingsbanornas sträckningar samt kontrollval ska samrådas med förvaltaren av 
naturreservatet före tävlingarna. De fastställda bansträckningarna med kontroller ska 
efter samrådet skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
3. att berörda markägare och jakträttsinnehavare ska kontaktas innan tävlingen. 
4. att antalet löpare per kontroll begränsas till maximalt 500 löpare i känsliga områden. 
5. att särskilt känsliga områden ska markeras som förbudsområden i kartan, alternativt 
hägnas av i samråd med förvaltaren. 
6. att för- och eftersyn ska genomföras 2020, 2021 samt 2025, i enlighet med i ärendet 
redovisad metod, vid utvalda tävlingsstråk av representant för arrangemanget och 
dokumentation ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
7. att röjning vid kontrollerna endast får ske av mindre vegetation, samt endast efter 
samråd med förvaltarna. 
8. att fordon endast får framföras på större stigar eller vägar och ska ske i samråd med 
förvaltaren av reservatet. 
9. att i samband med 0-Ringen ska naturvärden och friluftsvärden i reservatet 
uppmärksammas och information om dessa ska spridas bland tävlingsdeltagarna. 
10. att hur tvätt- och duschvatten från tävlingscentret ska tas om hand så att det inte 
orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö ska redovisas till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden senast sex månader innan arrangemanget startar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

Kompensationsåtgärder 
11. att en kompensationsplan ska tas fram av verksamhetsutövaren och godkännas av 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan tävlingen i naturreservatet påbörjas. 
12. att kartunderlag ska göras tillgängligt för allmänheten, spänger och andra 
friluftsanläggningar ska förutom att ersättas vid skada även uppdateras i samråd med 
reservatsförvaltaren och insektshotell samt andra naturvårdsåtgärder ska upprättas i 
samråd med förvaltaren. 
13. att utformning av uppdaterade friluftsanläggningar samt insektshotell och andra 
naturvårdsinsatser enligt kompensationsplan ska göras i nära samarbete med 
reservatsförvaltaren och enligt en särskild kompensationsplan. 

Uppföljning 
14. att naturvårdsåtgärder och andra åtgärder enligt kompensationsplanen ska besiktigas 
av 0-Ringen AB tillsammans med reservatsförvaltaren efter färdigställande av 
åtgärder och godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillstånd och dispens enligt naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten 
för genomförandet av orienteringstävlingen 0-Ringen femdagars 20-25 juli år 2020. 
Arrangemanget kommer innebära en påverkan på området kopplat till trampskador. Slitage 
har vid liknande arrangemang tidigare konstaterats påverka framförallt häll- och våtmarker 
vilka är vanligt förekommande i Hågadalen-Nåsten. 0-Ringen AB har presenterat 
hänsynstaganden och försiktighetsmått som krävs för att syftet med reservatet ska uppnås. 
Orienteringenstävlingen kan därför genomföras i enlighet med de krav som ställs av 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt med de begränsningar och försiktighetsmått som 
krävs för att tillgodose naturreservatets syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign 

"65 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala u MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 8-06-1 9 

§ 73 

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Sävja 8:12, Uppsala 
kommun 
MHN-2017-2537 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för 6 stycken bostadsradhus, 3 stycken med en boarea (BOA) 
på 147 m' och 3 stycken med en BOA på 137 m2, i maximalt två våningsplan, samt för 
förråd och tillhörande carport, 

att avgränsa tomtplats enligt röd linje på bifogad situationsplan, 

att ta ut en avgift på 18 445 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

att husen i huvudsak ska utföras enligt inlämnade handlingar och övrigt i ärendet. 

att strandszonen inte får påverkas eller förändras under arbetets gång eller efter 
färdigställandet. 

att dagvatten omhändertas och renas innan det når Sävjaån. Utformning och detaljer kring 
dagvattenanläggningen hanteras i den anmälan om dagvattenanläggning som ska göras 
till miljöförvaltningen. 

att inga hårdgjorda ytor, exempelvis asfalterade ytor, anläggs på fastigheten. 

att tomtplatsen markeras i sydöst och mot Sävjaån enligt bifogad situationsplan med staket, 
häck eller liknande. 

att åtgärden i huvudsak utformas enligt inlämnade handlingar och uppgifter i ärendet. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 6 stycken radhus i 3 
huskroppar på fastigheten Sävja 8:12, vid Sävjaån. Fastigheten är idag ianspråktagen som 
tomtmark och det föreligger därför särskilt skäl för dispens. Under förutsättning att åtgärden 
genomförs med hänsyn till de i beslutet angivna villkoren samt inlämnade uppgifter om 
skyddsåtgärder, bedöms åtgärden inte strida mot strandskyddets syften. Dispens ska därför 
beviljas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign /‘ 
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upeaela MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 juni 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10 

Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 74 

Förslag till ändrade tillstånds- och tillsynsavgifter för kommunens 
serveringstillstånd och restaurangtillsyn enligt alkohollagen 
MHN-2018-0225 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa nya avgifter med anledning av ändrad alkohollagstiftning, 

att fastställa höjning av befintliga tillståndsavgifter, 

att fastställa höjning av befintliga tillsynsavgifter enligt bilaga 1, samt 

att de nya avgifterna ska börja gälla den 1 januari 2019. 

Reservationer 
Malin Sjöberg Högrell (L), Björn Smeds (L), Josefine Andersson (M), Tor Bergman (M) och 
Mårten Blix (M) lämnar reservation enligt bilaga A § 74. 

Sammanfattning 
Tillståndsenhetens verksamhet finansieras i stort sett helt av tillstånds- och tillsynsavgifter enligt 
tidigare beslut av kommunfullmäktige. Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgift för 
prövning av serveringstillstånd samt avgift för tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd. 
Tillsynsavgiften finansierar även handläggning av tillsynsärenden samt den inre tillsynen. 
Kommuner i Sverige tar antingen ut tillsynsavgift efter hur mycket alkohol verksamheten sålt i 
kronor eller utifrån inköpta volymer. Uppsala kommun har valt inköpta volymer då det finns 
många serveringsställen med stora volymer men väldigt låga priser. 

Avgifterna har inte höjts sedan 2007 då verksamheten har kunnat bedrivas utan avgiftshöjningar 
på grund av tidigare överskott sedan ett antal år tillbaka. Utifrån prognos kommer det positiva 
resultatet ta slut 2018 vilket kräver nya avgifter från och med 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 juni 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala. 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-19 

§ 75 

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegations- och 
arbetsordning 
MHN-2018-0384 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderar förslaget och beslutar därefter 

att anta delegations- och arbetsordning enligt förslag, 

att den delegations- och arbetsordningen gäller från och med 1 juli 2018. 

Sammanfattning 
Delegations- och arbetsordningen för miljö- och hälsoskyddsnämnden ses över med viss 
regelbundenhet för att ta hänsyn till nya eller ändrade lagar, förordningar och riktlinjer som 
påverkar nämndens verksamhetsområden. Nya behov av att delegera beslut till förvaltningen kan 
även ha uppstått och översynen behandlar då även dessa tillkommande behov inom ramen för 
översynen. 
De förändringar som gjorts framgår av ärendets bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 juni 2018, reviderad på arbetsutskottet 12 juni 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 71 

Särskilt yttrande ang § 12 Remissyttrande över planprogram för Gottsundaområdet 

Förslaget till remissyttrande utgår från att Gottsundaområdet kommer att ha såväl 
spårvagnstrafik som att det ämnar knytas samman med en järnvägsstation i Bergsbrunna. 
Bland annat sägs att spårvagnstrafiken i området "ska börja rulla 2030". 

Då besluten om vare sig spårvagnstrafiken eller en utbyggnad av järnväg med tillhörande 
infrastruktur och fastigheter formellt är fattade, än mindre årtalsbestämda, är det olyckligt 
att nämnden i sitt yttrande förutsätter detta. En remiss måste avges utifrån vad som faktiskt 
föreligger och inte värdera eller föreskriva ett i detta fall visst trafikslag. Bättre vore om 
remissen genomgående använt samlingsbegreppet "kollektivtrafik" och avhöll sig från att 
spekulera kring när olika infrastrukturbeslut är genomförda. 
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Bilaga A § 74 

Reservation ang ärende 15, Förslag till ändrade tillstånds- och tillsynsavgifter för 
kommunens serveringstillstånd och restaurangtillsyn enligt alkohollagen 

Vi reserverar oss mot förslaget att genomföra en ändring av tillstånds- och tillsynsavgifter 
från 1 januari 2019. 

Vi anser inte att de höjningar av avgifterna som förslaget leder till är tillräckligt 
underbyggda eller motiverade. Därtill är höjningarna i vissa delar så pass kraftiga att de 
utan tvekan kommer att få kännbara effekter för tillståndsinnehavarnas verksamheter. 
Exempelvis kommer det nya maxbeloppet att nära nog fördubblas, från 22 000 kronor till 
40 000 kronor. För några av de mindre tillståndsinnehavarna som ej bedriver servering 
kvällstid, är höjningen över 40% jämfört med idag. 

Om förslaget går igenom kommer Uppsala att få några av de högsta avgifterna för 
tillståndshantering och tillsyn i hela Sverige, sett till stora och medelstora kommuner. Vi gör 
ingen annan bedömning än att detta kommer att påverka stadens restaurangutbud negativt, 
liksom att det inte går att utesluta att det kan leda till uppsägningar av personal bland de 
totalt 280 tillståndshavarna. Uppsalas attraktivitet för såväl invånare som turister behöver 
stärkas, inte försämras. 

Alliansen vill istället att avgifterna hålls kvar på dagens nivå och att förvaltningen i ett 
första skede ges i uppdrag att presentera ett förslag till effektiviseringar av 
administrationen av tillstånds- och tillsynsverksamheterna. En förvaltning kan inte ha som 
mål att en avgiftsbaserad verksamhet ska gå med plus, varför förslaget också måste 
utformas med sikte på att denna ska i första hand bära sina kostnader. Likaså vill vi att 
förvaltningen samråder med kommunens näringslivsenhet för att utreda i vilken grad de 
eventuella höjningarna får negativ effekt för kommunens företagsklimat i stort. 

Vi föreslår att förvaltningen återkommer till nämnden med detta förslag vid nästa 
salwftanträ4e i augusti 2018. 

Malin Sj berg Högrell (L) 
2:e vice ordförande 

Mattias Johansson (C) 
Cr,'•  Ledamot 
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