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upemilue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Plats och 
tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 16.15-17.45 

Bengt Fladvad (MP), ordförande 	 Ersättare: Björn Smeds (L) 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf 

	
Göran Ågren (V) 

Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf 	 Gunnar Larsson (S) 
Fred Eriksson (S) 
	

Magnus Törne (1VI) 
Kerstin Westman (S) 
Ove Johansson (S) 
Lars Friberg (MP) §§19-30 
Nils Fall (M) 
Daniel Wall Andersson (KD) §§ 22-30 
Josefine Andersson (M) 
Maffias Johansson (C) 
Magnus Törne (M) §§18-21 
Gunnar Larsson (S) §18 

Lars Wedlin, Maria Wegscheider, Christer Solander, Emilia Hammer, Patrik Brodd, Monica Pettersson, 
Sylvia Fernandez, Robin Rundström, Fredrik Mildaheim, Heidi de Brabandere 

Reidar Oderth, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat 

Organ: 	 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 	 2017-03-01 
Datum för 	2017-03-02 

	 Sista dag för överklagande i 	2017-03-23 
anslags uppsättande: 	 enlighet med Kommunallagen: 

Datum för anslags nedtagande: 2017-03-24 
Förvaringsplats 
för protokollet: 	Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

Underskrift: 

	

	10'<-  0A7d/V 
Reidar Oderth, sekreterare 
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59Aupemlo, 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§18 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

Under informationsärende 6 läggs "Vårdsätra Strandpromenad" till. 

Under Konferenser och rapporter läggs "Aktuell information om Trafiksäkerhetsrådet". 

§19 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 2017-01-10 t o m 2017-02-09, samt ger 
en muntlig presentation av ett beslut. 

§20 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2017-01-10 to in 2017-02-09. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§21 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överldagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut för perioden 2017-01-10 t o m 
2017-02-09. 

§22 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Följande frågor besvaras vid nämndens sammanträde: 

a. Dryckesförpackningar i detaljhandeln. Fråga från Göran Ågren (V) 

b. Frågor om Vårdsätra Strandpromenad. Fråga från Bengt Fladvad (MP) 

§23 

Konferenser och rapporter 

Vid nämndens sammanträde ges information om: 

a. Möte 11 maj för beslutsfattare i livsmedelskontrollen 
b. Aktuell information om Milj ömålsrådet 
c. Aktuell information om Trafiksäkerhetsrådet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalau 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§24 

Aktuellt från förvaltningen 

Vid nämnden rapporteras om aktuella frågor på milj öförvaltningen: 

a. Tobaksprevention: information om kommande informationsärende 
b. Flytt av milj öförvaltningen 
c. Rekrytering av miljödirektör — lägesrapport 
d. Djupintervjuer med ett urval företag. 

§25 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2017-02-01 
samt arbetsutskott 2017-02-22 

Rubricerade protokoll anmäls vid nämndens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§26 

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Södra Staden 
2015-3409 

Beslut 

att överlämna yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1 

Mattias Johansson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (protokollsbilaga 1). 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-02-22. 

I samrådsyttrandet var nämnden mycket positiv till att stadsutvecklingen planeras med det 
helhetsgrepp som tas i fördjupad översiktsplan för Södra staden. 

På utställningshandlingen har nämnden synpunkter på dagvatten, luft och buller. Utöver det 
bedömer nämnden att de från samrådshandlingen framförda synpunkterna har hanterats på ett bra 
sätt i utställningshandlingen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det inte räcker med att planeringen uppfyller 
miljökvalitetsnormema utan att milj ökvalitetsmålen, främst Frisk luft och God bebyggd miljö, ska 
vara styrande för hur Södra staden planeras och utfounas. 

Nämnden anser att det i genomförandedelen i planhandlingen behöver beskrivas tydligare att det är 
under den första etappen av utbyggnaden som man behöver åstadkomma en säker 
dagvattenhantering för att skydda grundvattnet. 

Nämnden anser även att de avsnitt som handlar om milj ökvalitetsnormer för ytvatten bör uppdateras 
utifrån de i december 2016 beslutade milj ökvalitetsnormerna. 

I planhandlingen finns riktlinjer vid utveckling av mark- och vattenområden där bland annat 
grönstruktur, offentliga miljöer och transportinfrastruktur beskrivs. Nämnden anser att det här även 
kunde beskrivas ett förhållningssätt mellan gaturummet och bebyggelsen för att förhindra att 
miljöproblem byggs in i Södra staden i form av luft-och bullerproblematik 
Förhållningssättet bör utgå från hur man förhindrar att milj ökvalitetsnormer överskrids och 
medvetet planerar för en ny stadsdel där milj ökvalitetsmålen för luft och buller uppnås. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upe(alue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§27 

Yttrande över detaljplan för del av kv Söderhällby 
2017-568 

Beslut 

att överlämna yttrande till plan — och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-02-22. 

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av den befmtliga gasanläggningen inom region-bussdepån i 
Östra Fyrislund för att en samlokalisering av stadsbussar och regionbussar ska vara möjlig. Planen 
möjliggör därför två nya byggnader för lagring och hantering av gas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att dagvattenutredningen bör uppdateras utifrån de i 
december 2016 beslutade milj ökvalitetsnounema. 

En större reduktion av zink bör genomföras än vad som redovisas i dagvattenutredningen. 
Dagvattnet går via Sävjaån men har Fyrisån som recipient. Zink är ett särskilt förorenande ämne, 
och miljölcvalitetsnormerna överskrids i Fyrisån i dag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upilkalue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§28 

Yttrande över detaljplan för Södra Gunsta, etapp 2 
2017-626 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-02-22. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder, skolor, centrumfunktioner och parkytor. 
Området planeras med en variation av boendetyper och gestaltas med fokus på natur och närmiljö, 
platsens naturliga topografi och karaktärsdrag ska prägla områdets identitet. 

En trafikbullerutredning för området visar att det kommer bli svårt att få en god ljudmiljö på vissa 
platser i planområdet. 

Nämnden saknar en beskrivning av hur området ska kunna uppnå milj ökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö beträffande trafikbuller. 

I ett nytt område anser nämnden att det finns alla förutsättningar att 55dBA ekvivalent kan uppnås 
vid bostädernas fasader. För att åtgärda de situationer där 55 dBA ekvivalent inte uppnås vid fasad 
bör placeringen av huset i förhållande till vägen förändras. 

Miljö- och hälso skyddsnämnden anser att dagvattenutredningen bör uppdateras utifrån de i 
december 2016 beslutade miljökvalitetsnormema. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upelelue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§29 

Yttrande över att inrätta ett system för snabb varning vid upptäckt av osäkra livsmedel 
samt ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter 
2017-732 

att överlämna yttrande till Livsmedelsverket enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-02-09. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Livsmedelsverkets förslag om att inrätta ett nationellt 
varningssystem där kontrollmyndigheter snabbt kan och ska rapportera och redogöra för åtgärder 
som har vidtagits när livsmedel som är skadliga för människors hälsa har spritts nationellt. 
Nämnden tillstyrker Livsmedelsverket förslag till föreskrift: "Föreskrifter om ändring i 
Livsmedelverkets föreskrifter (L1VSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för 
kontrollmyndigheter" som behövs för att varningssystemet ska kunna fungera. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upealue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§30 

Uppföljning och bokslut 2016 
2016-1751 

att fastställa verksamhetsberättelse 2016 enligt ärendets bilaga 1. 

att fastställa nämndens analys 2016 enligt ärendets bilaga 2. 

att fastställa uppföljning av inriktningsmål och uppdrag 2016 enligt ärendets bilaga 3. 

att fastställa analys inför årsredovisning 2016 enligt ärendets bilaga 4. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2017-02-07. 

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala 
kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden arbetar 
också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och 
tryggt Uppsala som utvecldas strukturerat och hållbart. 

Kommunala lantmäterimyndigheten fattade beslut i 344 förrättnings ärenden och uppnådde dl 	ned 
målen för året. 

Inom miljöskyddstillsynen genomförde nämnden den förebyggande tillsynen och den tillsynsskuld 
som fanns från 2014-2015. Cirka 120 timmar tillsyn på årlig avgift är inte genomförd. Den kommer 
att genomföras i början av 2017. 

Inom hälsoskyddstillsynen genomförde nämnden den tillsynsskuld som fanns från 2014-2015. 
Nämnden genomförde mer tillsyn än planerat hos verksamheter med timavgift. Det gäller främst 
vård- och omsorgslokaler som inte är anmälningspliktiga och som nämnden därmed inte haft 
registrerade som tillsynsobjekt tidigare. Därför genomförde nämnden inte all planeradtillsyn hos 
verksamheter som betalar årligavgift. Cirka 300 timmar återstår och kommer att genomföras under 
2017. 

Livsmedelskontrollen genomförde den förebyggande tillsynen som planerat. Nämnden arbetade 
med en meiuttalad tillsynsstrategi för uppföljning av avvikelser, detta ökade tiden för uppföljande 
tillsyn kraftigt under året. Delar av den kontrollutveckling som var planerad under 2016 
genomfördes därför inte fullt ut. Då den uppföljande tillsynen gett intäkt motsvarande arbetet som 
lagts ner så kan nämnden nu föra över de medel som var avsatta för kontrollutveckling till 2017 
(motsvarande 350 000 kr). 

Tillståndsenheten genomförde den förebyggande tillsynen som planerat. (forts.) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-01 

§30 (forts.) 

Den förebyggande tillsynen av enskilda avlopp har, på grund av många inkommande ansökningar 
om tillstånd för enskilt avlopp, inte genomförts i samma omfattning som planerat. Nämnden har 
fattat 162 av planerade 211 beslut om förbud. Nämnden har beslutat om 389 tillstånd för enskild 
avloppsanläggning. 

På grund av många ansökningar om enskilt avlopp har strandskyddstilsynen inte genomförts som 
planerat. Nämnden påbörjade planering och förberedelser för den förebyggande tillsynen inom 
strandskydd. Nämnden kontrollerade Almunge-Långsjön och Länna-Långsjön och fokuserade på de 
största ellemyaste avvikelserna. 

Nämnden arbetade med samhällsbyggnad och milj öövervakning som planerat. Nämnden har 
fokuserat mycket på luft, buller samt hur dagvattenhanteringen ska konkretiseras i detaljplanerna. 
Nämnden arbetade med att fördjupa samarbetet i kommunens arbete med planer och program för att 
effektivt kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling i Uppsala. 

Resultatet för helåret 2016 är positivt och uppgår till 893,5 tkr. Resultatet är inom prognosspannet 
från prognos två. Lantmäterimyndigheten mötte två tredjedelar av den förutbetalda intäkt på 6 250 
tkr som bokades i årsbokslutet 2015. Lantmäterimyndighetens uppbokning minskar därför med 4 
800 tkr och resterande belopp på 1 450 tkr bokas därför upp i årets resultat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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