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Miljö-och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Gäddan, Ulls väg 28, klockan 13:00- 16:00 

Beslutande: Klara Ellström (MP), ordf. 
Kerstin Westman (S), 1:e vice ordf. 
Mats Åhlund (C), 2:e vice ordf. 
Viktor Karlsson (S) 
Gunnar Larsson (S) 
Björn Smeds (L) 
Tor Bergman (M) 
Mårten Blix (M) 
Anette Fischer (V) 
Andrea Karnekvist (V) 
Lisen Burmeister (SD), §§ 81-89 
Zegeye Dressie (S), tjänstg. ers. 
Magnus Wikberg (KD), tjänstg. ers. 
Andreas Celan (M), tjänstg. ers §§ 
90-98 

Ersättare: Joachim Höggren (MP) 
Saga Karlsson (MP) 
Andreas Celan (M), §§ 81-89 

Övriga deltagare: Anna Nilsson, miljödirektör, Tobias Johansson, avdelningschef, Kristin Svensson 
Lundin, tjänstgörande handläggare 

Utses att justera: Magnus Wikberg (KD) Paragrafer: 81- 98 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sista dag att överklaga 2019-07-11 



Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 81 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

§ 82 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut från och med 2019-05-07 till och med 2019-06-02 anmäls. 

§ 83 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förteckning över meddelanden från och med 2019-05-07 till och med 2019-06-02 
anmäls. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-19 

§ 84 

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 2019-05-07 till och med 2019-06-02 
anmäls. 

§ 85 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

Inga frågor finns att anmäla. 

§ 86 

Konferenser och rapporter 

Inga konferenser eller rapporter finns att rapportera. 

§ 87 

Aktuellt från förvaltningen 

Inget aktuellt från förvaltningen finns att rapportera. 

\Åk) 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Samnnanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 88 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 
2019-05-29 samt arbetsutskott 2019-06-11 

Rubricerade protokoll anmäls. 

§ 89 

Information på nämnden 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Hur förvaltningen arbetar med matförgiftning 
b) Ett kommande domslut avseende återkallat serveringstillstånd 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 90 

Delegations- och arbetsordning för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

MHN-2019-4891 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att revidera delegations- och a rbetsordningen för miljö-och hälsoskyddsnämnden 
enligt förslag. 

Sammanfattning 

1 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. 

[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 

Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 91 

Ansökan om strandskyddsdispens, Marielund 4:32 

MH N-2019-1254 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för flytbyggnad, bastu, trädäck, 
de delar av de plattsatta gångarna som är utanför tomtplatsavgränsningen, 
boulebana, grillkåta samt badtunnor med tillhörande trädäck, på och intill fastigheten 
Marielund 4:32. Ansökan avslås då det saknas särskilt skäl för dispens och då 
åtgärderna strider mot strandskyddets syfte, 

att ta ut en avgift på 9 200 kronor för handläggning av ansökan. 

Sammanfattning 

Ansökan gäller dispens från strandskyddet i efterhand för ett antal byggnader och 
anläggningar på och i närheten av fastigheten Marielund 4:32. På fastigheten bedrivs 
en kurs- och konferensgård. Marielund 4:32 ligger vid sjön Trehörningen och 
strandskyddet är 100 meter på land och i vatten. Då byggnader och anläggningar ligger 
utanför etablerad tomtplats saknas särskilt skäl för dispens. Därtill bedöms åtgärderna 
strida mot strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 92 

Föreläggande med vite om rättelse inom strandskydd, 
Marielund 4:32 

MH N-2017-0475 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att förelägga Odalbygge i Uppsala AB, organisationsnummer 556373-3277, i egenskap 
av fastighetsägare till Marielund 4:32 i Uppsala kommun: 

1. att inom strandskyddat område ta bort 
a. flytbyggnad, 
b. bastu 
c. trädäck 
d. de delar av de plattsatta gångarna som är utanför 

tomtplatsavgränsningen 
e. boulebana 
f. grillkåta samt 
g. badtunnor med tillhörande trädäck 

2. att återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1. 

Åtgärderna enligt punkterna 1 och 2 ska vara utförda och skriftligen redovisade med 
fotografier till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 månader efter att beslutet 
vinner laga kraft. 

att förena beslutet med ett vite på 200 000 kronor, 

att debitera Odalbygge i Uppsala AB, organisationsnummer 556373-3277, 3 255 kronor 
för nedlagd handläggningstid. 

Sammanfattning 

Ärendet gäller ett antal byggnader och anläggningar som uppförts inom strandskyddat 
område på och intill fastigheten Marielund 4:32, utan dispens från strandskyddet. Miljö-
och hälsoskyddsnämnden har tidigare beslutat att föreläggande Odalgården bygge i 
Uppsala AB, i egenskap av fastighetsägare till Marielund 4:32 att ta bort byggnaderna 
och anläggningarna från strandskyddat område (dnr 2017-475, 2018-01-17). Vid ett 
platsbesök hösten 2018 fanns alla byggnader och anläggningar kvar. En ansökan om 
strandskyddsdispens i efterhand har gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Då det 
saknas förutsättningar att bevilja dispens avslås ansökan. Nämnden bedömer därför 
att det är skäligt att utfärda ett nytt föreläggande, denna gång förenat med ett vite på 

Justerandes sign 

,49? 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

200 000 kr för att säkerställa att byggnaderna och anläggningarna tas bort eller flyttas 
från strandskyddat område. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 93 

Föreläggande förenat med vite att säkerställa korrekt 
märkning på livsmedel 

MHN-2019-4391 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar följande gällande Walid Khodor Gross AB, 
med organisationsnummer 559104-1792 vid livsmedelsanläggningen Walid Khodor 
Gross: 

att företaget ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att obligatorisk 
livsmedelsinformation som medföljer färdigförpackade livsmedel är fullständig, 
korrekt och i övrigt uppfyller livsmedelslagstiftningens krav när de släpps ut på 
marknaden. 

att åtgärderna enligt punkt 1 ska vara genomförda senast 40 dagar från att företaget 
tog del av beslutet, 

att åtgärderna enligt punkt 1 ska förenas med ett löpande vite på 100 000 kronor för 
varje påbörjad kalendermånad som miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att 
beslutet inte följs, 

att detta beslut upphäver tidigare beslut om föreläggande med vite daterat den 29 juni 
2018 med diarienummer 2018-1355, 

att detta beslut gäller även om det överklagas. 

Sammanfattning 

Walid Khodor Gross AB (kallas hädanefter för företaget) bedriver bl.a. import av 
livsmedel från länder utanför EU och sedan säljer dem vidare till butiker och 
restauranger. 

För många av de livsmedel som importeras utformar företaget själva den svenska 
märkningen. Leverantören/tillverkaren utför sedan den praktiska packning och 
märkning av produkterna. Andra livsmedel förser företaget själva med svensk 
märkning. Det sker främst i den egna lagerlokalen. Företaget har således ett avgörande 
ansvar för att nästa handelsled får korrekt märkta livsmedel alternativt korrekta 
märkni ngsunderlag. 

Företaget har vid upprepade tillfällen under åren 2017, 2018 och 2019 släppt ut 
livsmedel på marknaden som inte uppfyllt lagstiftningens krav på korrekt märkta 
livsmedel. Företaget har också vid flera tillfällen släppt ut osäkra livsmedel på 
marknaden. Livsmedel har varit kontaminerade med nötter eller andra allergen som 
inte har funnits angivna i ingrediensförteckningen. Miljöförvaltningen har också 
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Miljö-och hälsoskyddsnännnden Sannnnanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

bedömt det som nödvändigt att vid flera tillfällen fatta beslut om saluförbud och 
återkallande från marknaden. 

Livsmedel med t.ex. felaktig ingrediensförteckning kan innebära en hälsorisk för 
allergiska konsumenter. Felmärkning försvårar också för konsumenten att göra 
informerade val utifrån exempelvis miljömässiga, sociala och etiska överväganden. 

Företaget har trots tidigare vitesföreläggande inte vidtagit de åtgärder som krävs för 
att säkerställa livsmedelsinformationen är korrekt, tydlig och lätt att förstå för 
konsumenten. Nu fattas därför beslut om föreläggande med ett högre vitesbelopp för 
att förmå verksamheten att säkerställa korrekt märkning. Efter en sammantagen 
bedömning är förvaltningens ställningstagande att ett löpande vite inte bör understiga 
100 000 kr. 

0 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 94 

Ändring av villkor för tillstånd och dispens enligt 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten, 
Övernäs 1:22 

MHN-2019-0420 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att ändra det tredje villkoret i beslut om tillstånd och dispens för Hågadalen-Nåsten på 
fastigheten Övernäs 1:22, daterat 2019-04-03. Villkoret gällande hus 1 från" att 
byggarean för hus! inte överskrider 71 kvm" till: 

• att byggarean för hus 1 inte överskrider 86 kvm. 

Övriga delar av det tredje villkoret är oförändrat liksom övriga villkor i beslutet. 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljade den 3 april 2019 dispens och tillstånd från 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten, för om- och tillbyggnad av 
befintliga bostadshus samt för borrning av dricksvattenbrunn, anläggande av avlopp 
och installation av solceller på fastigheten Övernäs 1:22. Nämnden bedömde att det 
fanns skäl för dispens och under förutsättning att åtgärderna genomfördes enligt 
inlämnade uppgifter i ansökan behålls karaktären på fastigheten och åtgärderna 
smälter in i landskapsbilden. Ett av villkoren för beslutet var att byggarean för hus 1 
inte översteg 71 kvm. Sökande har ansökt om en ändring av det villkoret till 86 kvm för 
att inrymma en farstu och förlänga byggnaden 40 cm av byggnadstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

§ 95 

Ansökan om tillstånd och dispens enligt 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten för 
gång- och cykelbana, Kvarnbo 3:1 och Flogsta 11:49 

MHN-2019-4226 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja tillstånd för anläggande av en ny gång- och cykelbana, enligt punkt A 16 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten Kvarnbo 3:1. 

att bevilja dispens från naturreservatsföreskrifterna för markarbeten och nedtagande 
av träd i samband med anläggandet av gång- och cykelbana, enligt punkt A 1 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten Kvarnbo 3:1. 

att ta ut en avgift på 8 050 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen och tillståndet är med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenade med 
följande villkor: 

att arbetet i huvudsak ska utföras enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt 
bedrivas under iakttagande av de gällande bestämmelserna för Hågadalen-Nåstens 
naturreservat. 

att berörda markägare ska kontaktas innan arbetet påbörjas. 

att grova träd lämnas kvar i området som faunadepå. 

att de i ansökan beskrivna kompensationsåtgärderna genomförs. 

Sammanfattning 

Ansökan gäller dispens och tillstånd från naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-
Nåsten (1998-05-27 §195) för anläggande av en asfalterad och belyst gång- och 
cykelbana mellan Flogsta och Starbo. Anläggandet innebär bland annat att ett antal 
träd, i huvudsak tallar och granar, kommer att behöva tas ned. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bedömer att de anpassningar och försiktighetsmått som kan 
krävas i relation till intrånget har vidtagits, att åtgärden är förenlig med syftet med 
reservatet samt att det finns särskilda skäl. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 4 juni 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
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§ 96 

Beslut om ändring av villkor för strandskyddsdispens, 
Vårdsätra strandpromenad etapp tre 

MHN-2017-5828 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att ändra villkor två i beslut om strandskyddsdispens förVårdsätra strandpromenad 
etapp tre, daterat 2019-04-03 (dnr 2017-5828). Villkoret ändras från "att inga arbeten 
får utföras under perioden 15 mars-30 september" till: 

• att arbete enligt punkt tre i ansökan om ändring i strandskyddsdispens 2017-
005828-NA, daterad 2019-06-10, inte får ske under perioden 15 mars-30 
september, enligt bilaga 1. 

att ta ut en avgift på 1 725 kr för nedlagd tid för ändring av beslutet. 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljade den 22 maj 2018 strandskyddsdispens för 
etapp 3 av Vårdsätra strandpromenad. Nämnden bedömde att det förelåg särskilt skäl 
och att ingreppet i naturmiljön var litet i förhållande till den nytta promenaden innebär 
för det rörliga friluftslivet. Det fanns flera villkor för dispensen. Det andra villkoret var 
att inget arbete får utföras under perioden 15 mars-30 september. Den 3 april 2019 
beviljade miljö- och hälsoskyddsnämnden en ändring av det här villkoret till att inga 
arbeten får utföras under perioden 15 juni-30 september. Det hade föregåtts av en 
ansökan om ändring från stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) då man inte var klara med 
de sista delarna av etappen. 

Arbetet med anläggandet av strandpromenadens sista delar har tagit längre tid än 
beräknat och är ännu inte färdigt. SBF ansöker därför om ändring av det andra 
villkoret. Utifrån det sätt som de sista delarna av arbetet med promenaden planeras 
bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ändringen kan beviljas och villkoret kan 
ändras utan att det påverkar strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 17 juni 2019. 

Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 
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§ 97 

Yttrande över detaljplan för Kvarngärdesskolan, samråd 

MHN-2019-4321 

Beslut 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 19 juni 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i Kvarngärdet, ca 1,5 km från Stora Torget. Syftet med detaljplanen 
är att ändra den tillåtna markanvändningen och möjliggöra nya skolbyggnader med en 
högre höjd på byggnaderna och mer samlade byggnadsvolymer. Befintliga 
skolbyggnader kommer att rivas för att ge plats åt nya byggnader som kan rymma fler 
elever. Nämnden efterfrågar resultat från en tidigare utförd markundersökning 
eftersom det legat en kemtvätt norr om området. Planen bör också tydligare redovisa 
hur gröna kvaliteter kan stärkas på skolgården och hur trafikbullret blir på de nordöstra 
delarna av gården i framtiden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 11 juni 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum: 
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§98 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Leoparden, 
samråd 

MHN-2019-4681 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 19 juni 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett tjugotal nya smålägenheter i en attraktiv 
stadsmiljö. Ett av husen, det närmast Östra Ågatan är i mycket dåligt skick och föreslås 
ersättas med ett nytt. Övriga hus restaureras. Planområdet ligger inom hög känslighet 
enligt kommunens riskanalys av Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt. Föroreningar i mark och grundvatten har påträffats i området i 
halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. 
Föroreningssituationen behöver utredas ytterligare i den fortsatta planprocessen för 
att minska riskerna för spridning och exponering av påträffade mark- och 
vattenföroreningar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 4 juni 2019. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

u44 
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