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deltagare: 
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Gunnar Larsson (S), tjänstgörande ers. 
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Anna Nilsson, miljödirektör, Patrik Brodd, avdelningschef, Monica Pettersson, avdelningschef, 
Tobias Johansson, avdelningschef, föredragande handläggare 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Utses att 
justera: Josefin Andersson (M) Paragrafer 104 - 106 

Bengt Fladv d (MP), ordförande Joiefi f Andersson (M), justerare 

Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat 

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2018-09-27 
Datum för 2018-09-28 Sista dag för överklagande: 2018-10-19 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Miljöförvaltningen, ls väg ,128, Uppsala 

Susanna Nordström, sekret rare 
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fAupe,alue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 104 

Yttrande angående överklagat ärende: tillstånd till fortsatt och ändrad 
verksamhet vid Vattenfall AB:s anläggningar i Boländerna 
MHN-2016-4766 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande till Mark- och milj ööverdomstolen enligt ärendets bilaga 1, 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
I maj 2018 fick Vattenfall tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid sina anläggningar i 
Boländerna. Länsstyrelsen överklagade beslutet och Vattenfall skickade in ett anslutningsöverklagande. 
Länsstyrelsen medgavs prövningstillstånd för sin överklagan och den 3 augusti fick miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (nämnden) ett föreläggande om att yttra sig angående det överklagade tillståndet. 
Nämnden medgavs uppskov med yttrande till som längst den 28 september. 

Länsstyrelsen yrkar på att: 
• Den nya ångpannan ska förses med elturbin senast ett år efter start. 
• Precisering och viss delegation till nämnden av villkor för energieffektivisering. 
• Strängare utsläppskrav avseende kväveutsläpp till vatten. 

Vattenfall yrkar på att: 
• Justering av villkor 27c och U3 så att de får meddela när hela lösningen för dagvattenfrågan är klar. 
Nuvarande skrivning säger att varje del ska meddelas separat. 
• Förlängd tid för redovisning av U2 angående kontinuerlig provtagning av dioxiner och furaner. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår bifall till samtliga yrkanden med följande reservationer: 
• Avseende energieffektivitet villkor 22 kan mätning enligt EU- direktivets formel inte användas på hela 
anläggningen. 
• Avseende utsläpp av kväve i villkor 7 kan länsstyrelsens yrkande på max 5 mg/1 ammoniumkväve som 
månadsmedelvärde vara problematisk. En lösning kan vara att göra en justering uppåt under 
vinterhalvåret då halterna i Fyrisån är lägre men det bör utredas. 
• Angående justering av tid för redovisning av dagvattenlösningen i villkor 27c och U3 ska kortare tid 
ges för redovisning av utredningsvillkoret och att det kopplas till när anläggningen står klar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018, reviderad vid AU den 20 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upe,alo, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 105 

Yttrande över förslag till vägledning om Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 
MHN-2018-3786 

Beslut 
Miljö-  och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande till Naturvårdsverket enligt ärendets bilaga 1, 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Från och med 1 juli 2018 gäller nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar 
vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). Naturvårdsverket har tagit 
fram förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i dessa föreskrifter. Syftet med 
vägledningen är att underlätta föreskrifternas tillämpning och tillsynsmyndigheternas 
handläggning av ärenden inom föreskrifternas tillämpningsområde. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har genom remiss givits tillfålle att yttra sig över vägledningen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till 
vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5): 

• Det är mycket bra att en vägledning ges ut, då föreskrifterna inte är helt lättolkade. 
• En viktig fråga för hela vägledningen är tydlighet i ordval: skriver man om "cisterner" 
eller om "hantering av brandfarliga vätskor och spillolj or". Hantering är ett mer 
omfattande begrepp och det är viktigt att få fram om det även är denna som regleras. 
• Tydliggörande behövs om huruvida vägledningen även avses gälla cisterner som 
används inom lant- och skogsbruk. 
• Tydliggörande behövs om miljö- och hälsoskyddsnämnden genom NFS 2017:5 ges 
mandat att ställa krav enligt Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
föreskrifter om cisterner. 
• Tydliggörande behövs angående vem som ska utföra kontroll av sekundärt skydd på 
cisterner inom vattenskyddsområde. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommenterar även några betydelsebärande skrivfel i 
vägledningen. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   a. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

§ 106 

Remiss: Livsmedelsverkets respektive Jordbruksverket 
redovisning att föreslå vilka bestämmelser gällande livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt 
sanktionssystem 
MHN-2018-3664 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt bilaga 1, 

att förklara ärendet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ge 
förslag till ett system med sanktionsavgifter inom områdena livsmedel, foder och animaliska 
biprodukter. Livsmedelsverket föreslår att följande ska omfattas av sanktionsavgifter: 
• Att påbörja livsmedelsverksamhet utan att anmäla sin anläggning för registrering 
• Bristande journalföring 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på förslaget att införa sanktionsavgifter. Det finns flera 
delar i förslaget som är bra, till exempel att: 
• Det blir tydligare och större effekt med en sanktionsavgift än en åtalsanmälan för 
motsvarande företeelser. Samtidigt ges rättsväsendet möjlighet fokusera på 
livsmedelsbrott av mer allvarlig karaktär. 
• Att sanktionsavgifterna är begränsade till överträdelser som är lätta att bedöma 
likvärdigt för kontrollmyndigheterna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har flera synpunkter på den föreslagna modellen, bland annat att: 
• Det behöver förtydligas hur omsättningen, som ligger till grund för storleken på 
sanktionsavgiften, ska beräknas. 
• Det behöver ses över om de fasta sanktionsavgifterna som gäller stat, landsting och 
kommun riskerar bli oproportionerligt höga. 
• Många stora livsmedelsföretag bedriver verksamhet i många kommuner. Det behöver 
därför förtydligas hur myndigheter ska kunna ha information om dessa gjort sig 
skyldig till upprepade förseelser. 
• Det bör inte vara någon skillnad i sanktionsavgiftens storlek utifrån om det bedrivits 
en livsmedelsverksamhet på platsen tidigare eller inte. 

Nämnden avstår från att lämna synpunkter på Jordbruksverkets förslag eftersom att detta 
främst tillhör länsstyrelsernas ansvarsområde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
,-- 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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