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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordf. 

Kerstin Westman (S), vice ordf., närvarar på distans 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Viktor Karlsson (S), närvarar på distans 

Gunnar Larsson (S), §§ 69-80, närvarar på distans 

Björn Smeds (L), närvarar på distans 
Tor Bergman (M), närvarar på distans 

Mårten Blix (M), närvarar på distans 
Magnus Wikberg (KD), närvarar på distans 
Anette Fischer (V), närvarar på distans 

Andrea Karnekvist (V), §§ 69-80, närvarar på distans 
Lisen Burmeister (SD), närvarar på distans  

Ove Johansson (S), tjänstg. ersättare, närvarar på distans 
Torsten Rehn (V), tjänstg. ersättare, §§ 81-86, närvarar på distans 

Joachim Höggren (MP), tjänstg. ersättare, §§ 81-86, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joachim Höggren (MP), §§ 69-80, närvarar på distans 

Sofie Juhlin (MP), närvarar på distans 

Kathrine Laurell (M), närvarar på distans 

Andreas Celan (M), närvarar på distans 
Petter Melin (KD), närvarar på distans 
Torsten Rehn (V), §§ 69-80, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson, miljödirektör, närvarar på distans  
Monica Pettersson avdelningschef miljöskydd, närvarar på distans 

Thomas Blombäck, avdelningschef hälsoskydd, närvarar på distans 
Niklas Utterström, tillförordnad avdelningschef livsmedel, närvarar på distans 

Josefin Lindström, nämndsekreterare  
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§ 69 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att utse Magnus Wikberg (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll den 2 september 2021.  

 

  



Sida 4 (20) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 70 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista.  
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Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 71  

Kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen 
angående Kvarngärdesskolan och 
Kvarngärdets fritidsklubb 

MHN-2019-009043 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att till Uppsala kommun Skolfastigheter AB skicka kommunicering inför beslut om 
förbud att från och med den 1 januari 2022 upplåta lokaler för skol- och 

fritidsverksamhet på Kvarngärdesskolan och Kvarngärdets fritidsklubb om inte 
konstaterade fuktskador i byggnaderna B1, B2, C1, C2 och D sanerats och en ny 

fuktutredning redovisats och som visar att det inte finns fuktskador i skolans lokaler på 
övervåningen i A-huset och i fritidsklubbens lokaler som ligger i källarplan i A-huset. 
Enligt förslag till beslut förenas förbudet med ett löpande vite på 2 000 000 kr per 

påbörjad kalendermånad som skol- och fritidsverksamhet bedrivs i lokalerna från och 

med den 1 januari 2022. Beslutet föreslås fattas med omedelbar verkställighet. Se 

bilaga 1.  

att till Uppsala kommun genom utbildningsnämnden skicka kommunicering inför 

beslut om förbud att från och med den 1 januari 2022 bedriva skol- och 
fritidsverksamhet på Kvarngärdesskolan om inte konstaterade fuktskador i 
byggnaderna B1, B2, C1, C2 och D sanerats och en ny fuktutredning redovisats och som 

visar att det inte finns fuktskador i skolans lokaler på övervåningen i A-huset. Enligt 

förslag till beslut förenas förbudet med ett löpande vite på 500 000 kr per påbörjad 

kalendermånad som skol- och fritidsverksamhet bedrivs i lokalerna från och med den 1 
januari 2022. Beslutet föreslås fattas med omedelbar verkställighet. Se bilaga 2.  

att till Uppsala kommun genom kulturnämnden skicka kommunicering inför beslut 

om förbud att från och med den 1 januari 2022 bedriva öppen fritidsverksamhet på 

Kvarngärdets fritidsklubb i A-huset om inte en ny fuktutredning redovisats och som 

visar att det inte finns fuktskador i lokalerna. Enligt förslag till beslut förenas förbudet 
med ett löpande vite om 100 000 kr per påbörjad kalendermånad som verksamhet 
bedrivs i lokalerna från och med den 1 januari 2022. Se bilaga 2. 



Sida 6 (20) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Sammanfattning 

Omfattande fuktskador har konstaterats på Kvarngärdesskolan vid utredningar år 2016 
och april/maj 2021. Skadorna har inte sanerats med hänvisning till att byggnaderna ska 
rivas och ersättas med en ny skolbyggnad på platsen. Tidsplanen för en evakuering av 

verksamheten har dock upprepade gånger skjutits fram. Personal har framfört att de 

upplever hälsobesvär som relateras till vistelsen i lokalerna, främst i C2-byggnaden. 
Miljöförvaltningen har återkommande sedan 2016 påtalat vikten av en snar sanering av 

skadorna eller en evakuering från lokalerna. Beslut har fattats om att verksamheten i 

C2-byggnaden ska flyttas från och med höstterminen 2021. Redovisad tidsplan är att 
övrig skol- och fritidsverksamhet ska fortsätta i lokalerna fram till höstterminen 2022.  

Olägenhet för människors hälsa bedöms föreligga på grund av de konstaterade 

fuktskadorna och det är därför angeläget att en evakuering från lokalerna eller 

sanering av skadorna sker så fort som möjligt. Redovisad tidsplan för fortsatt 
verksamhet i lokalerna under minst ett till läsår bedöms inte acceptabel. Särskild 

hänsyn måste tas till att det är barn som vistas i lokalerna. Det behöver även 
säkerställas att det inte finns fuktskador i övervåningen i A-huset och i Kvarngärdets 

fritidsklubbs lokaler som inte omfattades av fuktutredningen 2021.  

Ett beslut om förbud med löpande vite för Uppsala kommun Skolfastigheter AB att 
upplåta lokalerna för skol- och fritidsverksamhet från och med den 1 januari 2022 samt 

ett beslut om förbud med löpande vite till Uppsala kommun genom 

utbildningsnämnden och kulturnämnden att bedriva skol- och fritidsverksamhet i 

lokalerna från och med den 1 januari 2022 bedöms med hänsyn till ovanstående 
motiverat. Innan beslut fattas ska dock en kommunicering enligt 25 § 

förvaltningslagen. Avsikten är att ärendet sedan tas upp för beslut på miljö- och 

hälsoskyddsnämnden den 29 september 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021 

• Bilaga 1. Kommunicering till Uppsala kommun Skolfastigheter AB angående 

Kvarngärdesskolan och Kvarngärdets fritidsklubb enligt 25 § förvaltningslagen 
daterad 10 augusti 2021 

• Bilaga 2. Kommunicering till Uppsala kommun genom utbildningsnämnden 
och kulturnämnden angående Kvarngärdesskolan och Kvarngärdets 
fritidsklubb enligt 25 § förvaltningslagen daterad 10 augusti 2021 
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§ 72  

Ansökan om strandskyddsdispens för nytt 
enbostadshus på fastigheten Holmbro 1:26 

MHN-2021-001527 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för ett enbostadhus i ett plan med en boarea ca 125 

kvm, och en byggarea på ca 147 kvm. 

att avgränsa tomtplats på fastigheten enligt röd linje på bifogad situationsplan.  

att ta ut en avgift på 9 680 kronor för handläggning av ansökan. 

Sammanfattning 

Ärendet gäller en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt 

bostadshus på fastigheten Holmbro 1:26. Fastigheten ligger inom strandskyddat 
område vid Sävaån. Strandskyddet är på platsen 100 meter på land och vattendragets 

bredd i vatten. Som särskilt skäl för dispens har sökande uppgett att platsen är 
ianspråktagen samt att den är väl avskild från strandskyddsområdet av väg. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2021  

• Bilaga 1, nämndens beslut  

• Bilaga 2, översiktskarta  

• Bilaga 3, fotografier från platsbesök 2015 i ärende 2015-6203 
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§ 73  

Yttrande över remiss angående bygglov för 
nybyggnad av gatukök, Boländerna 21:4 

MHN-2021-004578 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 2021-08-25 till plan- och byggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har skickat en ansökan om bygglov för nybyggnad av 

gatukök på remiss till miljö-och hälsoskyddsnämnden. Ansökan innebär att ett 
flyttbart gatukök ställs upp inom ett industriområde på fastigheten Boländerna 21:4. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2021  

• Bilaga 1, Yttrande över bygglov för nybyggnad av kök 

 

  



Sida 9 (20) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 74  

Yttrande till Länsstyrelsen: Ansökan om 
ändring av villkor för utsläpp till luft, Phadia 
AB, Fyrislund 6:11, Uppsala kommun 

MHN-2021-3974 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 25 augusti 2021 till miljöprövningsdelegationen, 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Sammanfattning 

Phadia AB (bolaget) yrkar på ändring av villkoretför utsläpp av flyktiga organiska 

kolväten till lufti sitt miljötillstånd. Ändringen innebär en förlängning av tidsfristen för 

minskning av utsläppen från 1 januari 2022 till 30 juni 2023. Utsläppet får då vara högst 
10 ton flyktiga organiska kolväten per år. Bolaget har gjort en utredning och installerat 

en reningsanläggning, som inte fungerar. Bolaget behöver därför ytterligare tid för 
utredningar och åtgärder. Bolaget yrkar även att villkoret på hur kontrollen av 
utsläppen ska ske kompletteras med en kombination av massbalansberäkningar och 

utsläppsmätningar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021 

• Bilaga 1, Yttrande över ansökan om ändring av villkor för utsläpp till luft, 

Phadia AB, Fyrislund 6:11, Uppsala kommun  

• Bilaga 2, Remiss Ansökan om ändring av villkor för utsläpp till luft, Phadia AB, 

Fyrislund 6:11, Uppsala kommun 

 

  



Sida 10 (20) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 75  

Yttrande, Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter 

MHN-2021-00103 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande angående SOU 2021:22, ”Hårdare regler för nya 

nikotinprodukter” 

Sammanfattning 

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig angående bland annat ny lagstiftning för 

tobaksfria nikotinprodukter. Nämnden föreslås till stora delar tillstyrka de 

bestämmelser som föreslagits och reglering på området bedöms behövas. Nämnden 
föreslås dock att yttra sig om att bestämmelserna om tobaksfria nikotinprodukter ska 

föras in i lagen om vissa tobaksvaror då de i allt väsentligt är identiska eller mycket lika 
bestämmelser som redan finns kring tobaksprodukter och e-cigaretter. Om 

bestämmelserna inte läggs till redan befintlig lagstiftning kommer regelverket att 
upplevas som onödigt krångligt och medföra onödiga kostnader för såväl försäljare 

som tillsynsmyndigheter. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2021 

• Bilaga 1, Yttrande angående SOU 2021:22 

• Bilaga 2, SOU 2021:22 
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§ 76  

Yttrande över detaljplan för Björklinge-Tibble 
5:17 

MHN-2017-1973 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 25 augusti 2021 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har skickat planförslaget på Björklinge-Tibble 5:27 på 

remiss till miljö-och hälsoskyddsnämnden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

byggnation av flerbostadshus i tre våningar på fastigheten Björklinge-Tibble 5:27 som 

tidigare varit bebyggd med kedjehus i en våning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelsen daterad den 2 augusti 2021  

• Bilaga 1, nämndens yttrande  

• Bilaga 2, översiktskarta 
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§ 77  

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret 
Mösseberg 

MHN-2018-4909 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 25 augusti 2021 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har skickat planförslaget på del av kvarteret Mösseberg 

på remiss till miljö-och hälsoskyddsnämnden. Detaljplanen innebär att fastigheten 

Sävja 57:1 kompletteras med ett flerbostadshus med 50 lägenheter. Inom fastigheten 

finns ett vårdboende som ska behållas. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 2 augusti 2021  

• Bilaga 1, nämndens yttrande  

• Bilaga 2, översiktskarta 
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§ 78  

Tillägg till verksamhetsplanen med 
tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen 

MHN-2020-00248 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga till tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen i nämndens 

verksamhetsplan enligt föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har delat ut två tillkommande uppdrag till alla nämnder och 

bolagsstyrelser. Förvaltningen förslår att de två tillkommande uppdragen från 

kommunstyrelsen läggs till i verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021 
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§ 79  

Delegations- och arbetsordning för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

MHN-2019-00389 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att revidera delegations- och arbetsordningen för miljö-och hälsoskyddsnämnden 

enligt förslag. 

Sammanfattning 

I delegations- och arbetsordningen framgår vilka ärenden som delegeras till 

förvaltningen och till vilken befattning. Där framgår även vilket lagrum som ärendet 

stöds av. Beslut fattade på delegation redovisas till nästkommande nämnd.  

I delegations- och arbetsordningen framgår även vad som gäller för nämnden i 

administrativa frågor. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte 
anmälas till nämnden. 

Delegations- och arbetsordningen 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. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021  

• Bilaga 1, förslag till delegations- och arbetsordning  

• Bilaga 2, delegations- och arbetsordning beslutad 16 december 2020 
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§ 80  

Informationshanteringsplan för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

MHN-2021-00114 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa informationshanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021. 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har reviderat sin befintliga 

informationshanteringsplan daterad 2018-12-12 för handlingar som uppkommer i 

samband med nämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2021  

• Bilaga 1, Informationshanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021 
o Bilaga 1 a, inledning till informationshanteringsplan  

o Bilaga 1 b, informationshanteringsplan  

• Bilaga 2, Yttrande från Stadsarkivet 
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§ 81  

Svar på nämndinitiativ från Lisen Burmeister 
(SD) om barnperspektiv i 
detaljplaneyttranden 

MHN-2020-00302 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att nämndinitiativet besvaras med föredragning i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister lämnade vid nämndens sammanträde den 16 december 2020 in ett 

nämndinitiativ om barnperspektiv i detaljplaneyttranden. Ärendet har lämnats över till 
förvaltningen för beredning. Nämndinitiativet föreslår att barnens miljö får ett extra 
fokus i yttrande överdetaljplaner genom att en stående underrubrik för 

barnkonsekvensanalys införs. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021  

• Bilaga 1, Svar på nämndinitiativ från Lisen Burmeister (SD) om barnperspektiv i 
detaljplaneyttranden, MHN-2020-00302 

• Bilaga 2, Initiativärende avseende barnperspektiv i yttrande om detaljplaner 
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§ 82 

Anmälningsärenden till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 
augusti 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

− Förteckning över meddelanden 2021-05-11 – 2020-08-09  

− Förteckning över överklagade ärenden och domslut 2021-05-11 – 2020-08-09 

− Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2021-05-25 

− Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, Tillstånd enligt lagen (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter, LTLP, 2021-06-11   
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§ 83  

Delegationsbeslut till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 
augusti  

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning 

− Förteckning över delegationsbeslut 2021-05-11 – 2020-08-09  

 

 

  



Sida 19 (20) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 84 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för Klara Ellström (MP), 

Kerstin Westman (S) och Anette Fischer (V) för deltagande vid utbildning om Agenda 

2030 och Globala målen den 9 september 2021,  

att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för Klara Ellström (MP), 

Kerstin Westman (S), Magnus Wikberg (KD), Björn Smeds (L), Anette Fischer (V) och 

Listen Burmeister (SD) för deltagande vid Sveriges miljökommuners höstmöte den 6-7 
oktober 2021,  

att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för Klara Ellström (MP), 

Kerstin Westman (S), Mats Åhlund (C), Mårten Blix (M), Anette Fischer (V), Lisen 

Burmeister (SD) och Ove Johansson (S) för deltagande vid nämnddagen den 8 oktober 
2021.  

Sammanfattning 

Utbildning om Agenda 2030 och globala målen sker den 9 september 2021, kl. 13:00-
15:00 via Teams.  

Sveriges miljökommuners höstmöte sker den 6-7 oktober 2021 på hotell Post i 
Göteborg.  

Nämnddagen sker den 8 oktober 2021 kl. 09:00-12:00 via Teams.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-08-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 85 

Informationsärenden 
Följande informationsärenden föredras vid nämnden:  

Direktören informerar  

Förslag höjning av timavgift inför beslut i september  

Barnperspektiv i detaljplaneärenden  

Besvarande av fråga från Klara Ellström (Mp) om ljusföroreningar och biologisk 

mångfald och besvarande av fråga från Anette Fischer (V) om ljusföroreningar och 

människors hälsa  

 

… 

 

§ 86 

Frågor från nämndens ledamöter 
Inga frågor anmäls vid sammanträdet.  

 


