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Uppsalau MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 
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Emine Behiye Karakitapoglu (S) 
Gunnar Larsson (S) 
Björn Smeds (L) 
Tor Bergman (M) 
Mårten Blix (M) 
Elias Moberg (KD), jäv § 25 
Anette Fischer (V) 
Andrea Kamekvist (V) 
Magnus Wikberg (KD), tjänstg. ers. 
VM-Dt KorisSen (5) 

Anna Nilsson, milj ödirektör, Patrik Brodd, avdelningschef, Tobias Johansson, 
avdelningschef, Kristin Svensson Lundin, TF avdelningschef, föredragande handläggare 

Utses att 
justera: Mats Åhlund (C) Paragrafer: 5 - 22, 25 - 28 
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Susanna Nordström, sekreterare 
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Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2019-02-13 
Datum för 2019-02-20 Sista dag för överklagande: 2019-03-13 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: Milj öförvaltningen, lls väg 28, Uppsala 

Underskrift:  ö-f1164,, 
Susnnå Nordström, sekreterare 
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2 upelelue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§5 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 
a) Tillägg av beslutsärende Nominering till miljökommunernas styrelse. 
b) Beslutsärendet Verksamhetsplan och budget 2019 läggs direkt efter Uppföljning av 

Verksamhetsplan och budget 2018. 

§6 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2018-11-20 till och med 2019-01-21 anmäls. 

§7 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2018-11-20 till och med 2019-01-21 anmäls. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fAuPente MILJÖ- OCH HÄLSO SKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§8 

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 2018-11-20 till och med 2019-01-21 
anmäls. 

§9 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

Svar på fråga från Björn Smeds (L): Angående det sjuka polska köttet — vad kan vi göra för 
att förebygga sådana situationer? Milj öförvaltningen svarar att de gör livsmedelskontroller 
och utreder vad som varit bristfällig. 

§10 

Konferenser och rapporter 

Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder, 1-2 april 2019 i Nacka. Klara Ellström 
(MP) och Anna Nilsson, miljödirektören deltar. 

Inga övriga konferenser eller rapporter finns att notera. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upenloi MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 11 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 
a) Nästa utbildningspass, den 3 april, har tema vatten. 
b) Klara Ellström (MP) behöver fatta ett delegationsbeslut gällande Detaljplan för del av 

kvarteret Fyrislund före nästa nämndsammanträde. 

§ 12 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2018-12-12 samt 
arbetsutskott 2019-02-06 

Rubricerade protokoll anmäls. 

§ 13 

Information på nämnden 

Inga infomiationspunkter finns att notera. 

0 Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala  i MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 14 

Nominering till styrelsen Sveriges milj ökommuner 
MHN-2019-1956 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att nominera Klara Ellström (MP) till styrelsen för Sveriges milj ökommuner. 

Sammanfattning 
Sveriges milj ökommuner är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och 
utvecklas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu möjlighet att nominera till styrelsen för 
Sveriges milj ökommuner. 

Yrkanden 
Mats Åhlund (C) föreslår att Klara Ellström (MP) nomineras till styrelsen för Sveriges 
miljökommuner. 

Beslutsgång 
Klara Ellström (MP), ordföranden, ställer Mats Åhlunds (C) förslag under proposition. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upe,§3,aloi MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 15 

Uppföljning av verksamhetsplan och budget 2018 
MHN-2018-2447 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1, 

att fastställa nämndens årsbokslut 2018 enligt bilaga 2, 

att fastställa nämndens uppföljning av verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 3, 

att fastställa nämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2018 enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Förvaltningens resultat för januari-december 2018 uppgår till 12 tsek och uppnår budget. 

Utfallet ligger inom prognosspannet om 272 tsek med en osäkerhet på +/- 400 tsek. 

Alla avdelningar uppnår sina resultatmål. 

Avvikelsen mot prognos beror på en feldömd semesterlöneskuld och mindre tillsyn mot 
lantbruk än antaget, samt något högre kundförlust (kunder som har gått i konkurs) inom 
livsmedelskontrollen. 

Arbetet med inriktningsmål och uppdrag samt uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen har 
i stort sett genomförts som planerat. Nämnden har bidragit helt eller i hög grad till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Den övervägande delen av de uppdrag som är 
tillämpliga för nämndens verksamhet har genomförts under året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala 
  ,i MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§16 

Verksamhetsplan och budget 2019 
MHN-2018-3445 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget för 
verksamhetsåret 2019 enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar 
samhällsutveckling i Uppsala kommun. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas 
strukturerat och hållbart. Nämndens arbete utgår från att den som bedriver en verksamhet som 
påverkar staden och miljön även ska ta ansvar för effekterna av den påverkan. De som bedriver 
tillsynspliktig verksamhet ska få den tillsyn som behövs för att skydda människors hälsa och 
miljön och ska även betala för den tillsynen. Men även ges förutsättningar och stöd för att göra 
rätt. 

Kommunfullmäktige har för 2019 beslutat att tilldela miljö- och hälsoskyddsnämnden en halv 
miljon kronor för att öka åtgärdstakten på inventeringen av enskilda avlopp, vilket är i linje 
med nämndens prioriteringar. 

Under 2019 ligger ett stort fokus på det kommunövergripande projektet Digitalt 
handläggarstöd (DHS) där nämnden deltar med ett eget delprojekt. Delprojektet syftar till att 
införa ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem för verksamhetsområdena 
livsmedelskontroll, miljöskydd, hälsoskydd, områdesskydd samt enskilt vatten och avlopp. 
Detta har medfört att andra satsningar har fått stå tillbaka. 

Nämnden har valt att under 2019 satsa på att förbättra service och bemötande av våra kunder 
genom att utöka öppettiderna i servicetelefonen, fortsätta arbetet med att förtydliga 
informationen på kommunens webbplats samt att klarspråka mallar och brev. 

Nämnden har även prioriterar arbetet med att bygga upp en ny operativ beredskapsorganisation 
för att förvaltningen ska vara tillgänglig för räddningstjänsten om något inträffar utanför 
kontorstid. 

Dessutom satsar nämnden på att fortsätta arbetet med kompetensförsörjningsplanen och 
fokusera på arbetsmiljöfrågor i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Därutöver har nämnden fortsatt att även under 2019 prioritera fyra viktiga områden som den 
ser kan göra stor skillnad för kommunens invånare och stadens utveckling: hållbar 
samhällsbyggnad, bättre vattenmiljöer, giftfri miljö och social integration. 

, 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala, 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 februari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uPpe,alue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§17 

Uppföljning av internkontrollplan 2018 
MHN-2018-6707 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa rapport från granskning av intern kontroll 2018 för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
till kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler. 

Kontrollen har till övervägande del genomförts enligt kontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upealo, MILJÖ- OCH HÄLSO SKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§18 

Internkontrollplan 2019 
MHN-2019-649 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontrollplan för verksamhetsåret 
2019 
enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen som syftar till att 
säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Den interna kontrollen 
syftar även till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt, att den finansiella rapporteringen och infonnationen om verksamheten är 
tillförlitlig samt att 
säkerställa att lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer följs. 

Milj öförvaltningen har i enlighet med Uppsala kommuns Reglemente för intern kontroll, 
Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning 
samt 
interna kontroll samt Riktlinje för riskhantering utarbetat en plan för intern kontroll 2019. 
En riskanalys utgör underlag för framtagandet av kontrollmomenten i planen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 februari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2 Uppsala 
  m44 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 19 

Delegations- och arbetsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2019-2022 
MHN-2019-463 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att anta delegations- och arbetsordning 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 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 0 
\Åm' 



12 (19) 

2upenlue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 20 

Attesträtt vid miljö- och hälsoskyddsnämnden 
MHN-2019-1593 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att anta nedanstående förslag till attesträtt att gälla från och med 1 januari 2019, 

att delegera till milj ödirektör att utse övriga attestanter. 

Sammanfattning 
Attesten är en del i den interna kontrollen. Att attestera är inget beslut i sig, utan innebär en 
bekräftelse av 

— att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut eller 
planer, 

— att behöriga personer har agerat, 
— att villkoren är riktiga. 

Enligt Uppsala Kommuns attestreglemente ska varje nämnd utse befattningar med rätt att 
attestera. Attestmomentet får inte utföras av den som själv ska ta emot en betalning från 
kommunen. Attestmomentet får inte heller utföras av den som själv ska betala till 
kommunen och där ta emot transaktionen. Varje attest som gäller betalning av till exempel 
varor eller tjänster ska attesteras av två personer. Belopp över 200 000 kr och särskilda 
konton, till exempel representation, går via tre atteststeg. 

När det gäller kostnader som hör samman med den egna tjänsteutövningen, exempelvis 
resekostnader, representation etcetera ska transaktionerna attesteras av närmast högre chef 

Miljödirektörens utgifter attesteras av miljödirektör och underlaget signeras av ordförande. 
Utgifter som omfattar såväl milj ödirektör som ordförande attesteras av förste vice 
ordförande. Ordförande och förste vice ordförande attesterar varandras utgifter. 

Varje nämnd ska svara för att upprätta och att hålla en aktuell förteckning över utsedda 
attestanter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 februari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPenlia MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§21 

Förbud mot försäljning av alkoholdrycker i centrala Uppsala den 30:e 
april 2019 
MHN-2019-0034 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av alkohollagen (2010:1622) 3 kap. 10 § förbjuda Systembolaget AB, org.nr  
556059-9473, att bedriva försäljning av alkoholdrycker i systembolagets butiker i 
Kvarnengallerian och på Dragarbrunnsgatan 48 A i Uppsala den 30:e april 2019. 

Sammanfattning 
Polismyndigheten har i en skrivelse hemställt om att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska 
förbjuda Systembolaget AB att sälja alkoholdrycker i centrala Uppsala den 30:e april 2019. 
Stängningen är ett led i att upprätthålla ordning och säkerhet i cityområdet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att valborgsmässofirandet i Uppsala är ett sådant 
tillfälle när bestämmelsen om att kommunen har rätt att förbjuda alkoholförsäljning är 
tillämplig. Polismyndighetens goda erfarenheter av tidigare års stängda butiker talar vidare 
för att ett beslut om förbud att sälja alkoholdrycker i centrala Uppsala är påkallat för 
ordningens upprätthållande. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Systembolaget AB att bedriva 
försäljning av alkoholdrycker i systembolagets butiker i Kvarnengallerian och på 
Dragarbrunnsgatan 48 A i Uppsala den 30:e april 2019. 

D Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2) upekelo, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 22 

Tillstånd och dispens för arrangerande av del av orienteringstävlingen 
0-ringen 2020 i naturreservatet Årike Fyris 
MHN-2018-5604 

Beslut 
Miljö-,  och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lämna tillstånd till 0-Ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt A 
12 naturreservatsföreskriftema för Årike-Fyris, för att genomföra en etapp av 
mountainbikeorientering en dag under perioden 20 —25 juli 2020 inom reservatet Årike 
Fyris, 

att bevilja dispens till 0-ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt C2, 
C5 och C7 naturreservatsföreskriftema för Årike-Fyris, för att genomföra en etapp av 
mountainbike-orientering en dag under perioden 20 — 25 juli 2020 inom reservatet Årike 
Fyris, 

att ta ut en avgift på 6 900 kronor för handläggningen av ansökan. 

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

1. att tävlingen bedrivs enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt enligt gällande 
bestämmelser för naturreservatet Årike Fyris. 
2. att berörda markägare ska kontaktas innan tävlingen. 
3. att tävlingsbanomas sträckningar samt placering av kontroller ska samrådas med 
förvaltaren av naturreservatet före tävlingen. De fastställda bansträckningarna med 
kontroller ska efter samrådet skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
4. att särskilt känsliga områden ska markeras som förbudsområden i kartan, alternativt 
hängas av i samråd med förvaltaren. 
5. att röjning av nedfallna eller hängande grenar vid stig endast får ske efter samråd med 
förvaltaren. 
6. att fyrhjuling endast får framföras på större stigar eller vägar och ska ske i samråd med 
förvaltaren av reservatet. 
7. att i samband med 0-ringen ska naturvärden och friluftsvärden lyftas fram och 
infoimation om dessa ska spridas bland tävlingsdeltagarna. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om tillstånd och dispens enligt föreskrifterna för naturrservatet 
Årike Fyris för genomförandet av en etapp mountainbikeorientering i samband med 0-
Ringen Uppsala 20-25 juli 2020. Tävlingsområdet sträcker sig längs Uppsalaåsen, från 
Kronåsen i norr till Flottsund i söder. Startområdet ligger vid Ultuna utanför 
reservatsgränsema. Start och målområde kommer att förläggas utanför reservatet. Tillstånd 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fl Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

och dispens kan beviljas med villkor att tävlingen genomförs med ett antal hänsynstagande 
och försiktighetsmått. Under förutsättning att dessa följs bedöms tävlingen kunna 
genomföras i enlighet med de krav som ställs för att tillgodose naturreservats syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign 
vitt 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 25 

Yttrande över detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4, samråd 
MHN-2018-6700 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 13 februari 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Jäv 
Elias Moberg (KD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral med så kallad 
kretsloppsfunktion och en drivmedelsstation. En ny detaljplan behövs för att tillgodose 
behovet av nya återvinningscentraler i Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

\ 
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2 Uppsala   , MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§26 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo, samråd 
MHN-2018-6177 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att kunna uppföra ny bebyggelse med hotell, forskarbostäder 
och utställningslokaler i Odinslund i centrala Uppsala. Planen medger också en utbyggnad 
av befintligt garage under mark. Planområdet ligger inom ett område med som är 
identifierat som extremt känsligt ur grundvattensynpunkt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

0 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala    MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§27 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen, 
samråd 
MHN-2019-225 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 13 februari 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör nya bostäder i form av fler lägenheter i befintliga flerbostadshus 
inom planområdet. I övrigt medför planen ingen förändring av markanvändningen. 
Planområdet ligger längs Villavägen i Kåbo. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   lig MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§ 28 

Yttrande över anmälan om ändring av anmälningspliktig verksamhet: 
skjutbanorna, Uppsala Garnison 
MHN-2019-1237 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en redaktionell ändring i 
yttrandet och beslutar 

att översända yttrandet till Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 

Sammanfattning 
De nya kraven som ställs på Försvarsmakten (Försvaret) med bland annat återinförande av 
värnplikten samt utökning av krigsplacerad personal, innebär ett ökat behov av 
skjututbildning och övningar. Försvarsmakten har därför lämnat in en anmälan om ändring 
av befintlig verksamhet till Försvarsinspektören för hälsa och miljö som i sin tur har 
skickat anmälan till Uppsala kommun för yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har av 
kommunledningskontoret delegerats ärendet för yttrande. Anmäld verksamhet ska pågå på 
skjutbana Gl, G2, område för stridsövning med lös ammunition samt område för 
sprängövning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 februari 2019. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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