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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

Plats och tid: Sysslomansgatan 1, klockan 15:15 — 16:45 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Bengt Fladvad (MIP), ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf § 144 
Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf § 144 
Kerstin Westman (S) 
Fred Eriksson (S) 
Josefine Andersson (M) 
Tor Bergman (M) 
Mattias Johansson (C) §§ 143-144 
Elias Moberg (KD) 
Göran Ågren (V), tjänstg. ers. 
Björn Smeds (L), tjänstg. ers. 
Mårten Blix (M), tjänstg. ers. §§ 127-143 
Katherine Laurell (M), tjänstg. ers. §§ 127-143 

Ersättare: Mårten Blix (M) § 144 
Katherine Laurell (M) § 144 

Anna Nilsson, miljödirektör, Patrik Brodd, avdelningschef 

Utses att 
justera: Björn Smeds (L) Paragrafer: 127 - 144 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Bengt Fladvad (MP), ordförande Bjö Smeds (L), justerare 

Kommunhuset, Stationsgatan 12, den 13 december 2018 klockan 10:00 

Akikaict.— 
Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat 

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2018-12-12 
Datum för 2018-12-1X[i 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2019-01-yfoi 

Förvaringsplats 
för protokollet: Miljöförvaltningen, Ulls väg 28, Uppsala 

Underskrift: 
Susanna Nordström, sekreterare 
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upemlue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 127 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

§ 128 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2018-10-16 till och med 2018-11-19 anmäls. 

§ 129 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2018-10-16 till och med 2018-11-19 anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

j: 
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fAupenlo, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 130 

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 2018-10-16 till och med 2018-11-19 anmäls 
samt ett delegationsbeslut av ordförande gällande ett yttrande till förvaltningsrätten 2018-
12-04. 

§ 131 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

Inga frågor finns att notera. 

§ 132 

Konferenser och rapporter 

Inga konferenser eller rapporter finns att notera. 

§ 133 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Anna Nilsson, milj ödirektören, återrapporterar från förvaltningsdagarna. Teman 
under dagarna var kommunens värdegrund, klarspråk samt beredskap och 
personsäkerhet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
*-,--: 
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Uppsalau MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 134 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2018-11-07 samt 
arbetsutskott 2018-12-04 

Rubricerade protokoll anmäls. 

§ 135 

Information på nämnden 

Inga informationspunkter finns att notera. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upekelue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 136 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622), serveringsställe Korfu 
MHN-2018-0311 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela Marinko Baban (641016-
3031) med enskild firma på serveringsställe Korfu en varning. 

Sammanfattning 
Enligt alkohollagen ska en tillståndshavare bland annat betala skatter och avgifter i tid. I juli 
2017 meddelades en erinran till Marinko Baban på grund av ett flertal restföringar till 
betydande belopp. Sedan beslutet har firman noterats för ytterligare tio restföringar. På 
grund av detta meddelas nu en varning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upeaelue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 137 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Hotell Fyrislund 
AB, org nr 556766-1615 med serveringsställe Hotell Fyrislund 
MHN-2018-0298 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap. 17§ alkohollagen (2010:1622) meddela Hotell Fyrislund AB, org nr 
556766-1615, med serveringsställe Hotell Fyrislund, en varning. 

Sammanfattning 
Vid ett tillsynsbesök på Hotell Fyrislund den 28 augusti 2018 iakttogs brister i 
tillhandahållandet av mat och ett tillsynsärende öppnades. Motsvarande brister har iakttagits 
i två tidigare ärenden och bolaget har på grund av detta meddelats en erinran i maj 2018. 
Alkohollagen ställer krav på att ett serveringsställe ska erbjuda och tillhandahålla ett varierat 
utbud av maträtter till sina gäster. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Hotell Fyrislund 
AB inte har uppfyllt detta krav och beslutar därför att meddela Hotell Fyrislund AB en 
varning. 

Utdragsbestyrkande 
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upenlo, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 138 

Yttrande över tillståndsansökan gällande vattenverksamhet för ny bro 
över Fyrisån, Tullgarnsbron, Kronåsen 1:25 m.fl. 
MHN-2018-3189 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till mark- och milj ödomstolen. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun ansöker om vattenverksamhet för att kunna anlägga en ny bro över 
Fyrisån. Bron kallas Tullgamsbron och kommer enligt planerna att placeras vid 
Kungsängsesplanaden. På västra sidan om ån dras en ny väg som ansluter till 
Ulleråkersvägen. 

Kommunen har tidigare fått dispens från vattenskyddsföreskriftema av länsstyrelsen och det 
pågår en detaljplaneprocess. Den miljöpåverkan som bron kan medföra är främst kopplad till 
förorenade sediment och grumling samt buller. Gällande brons dämningseffekt har 
modellering visat att den är mycket liten. En bullerutredning har tagits fram som visar att 
bullernivåema runt brons närområde kommer att hamna på 55 dBA efter bullerdämpande 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 november 2018, reviderad den 4 december 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



8(14) 

551uPenia MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 139 

Yttrande över detaljplan för Gamla Uppsala 42:14 
MHN-2017-3810 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Planområdet omfattar fastigheten Gamla Uppsala 42:14 som ligger i korsningen 
Vattholmavägen och Idutns väg ca 5 km norr om Stora torget. Området domineras av småhus 
på stora tomter. 

Syfte 
Nu gällande detaljplan anger att fastigheten får användas får bostadsändamål och för 
bensinstation. Sedan 2010 har det funnits en restaurangverksamhet i bottenplan på 
byggnaden. Denna har fått ett tidsbegränsat bygglov som nu inte kan förlängas. Syftet med 
detaljplanen är att ändra användningen från bensinstation till centrumverksamhet så att 
permanent bygglov för restaurangen kan ges. 

Dagvatten 
Detaljplanen medför ingen ytterligare exploatering inom fastigheten, och planen medför inte 
heller att ytterligare mark hårdgörs. Utifrån de små förändringarna som planen medför och 
planens läge anser milj öförvaltningen därför inte att en dagvattenutredning behöver tas fram. 

Grundvatten 
Planområdet ligger inom "låg känslighet" enligt kartläggningen av känsligheten för 
grundvattnet inom Vattholma- och Uppsalaåsens tillrinningsområden. Planområdet ligger 
dock inom yttre vattenskyddsområde. Detta innebär att Länsstyrelsens skyddsföreskrifter 
måste beaktas. Markarbeten får inte ske djupare än 1 meter över högsta grundvattenyta. 

Buller 
Planområdet utsätts för trafikbuller från Vattholmavägen. Bullerkartläggningen visar att 
fasad ut mot vägen får ekvivalenta nivåer mellan 60-65 dBA. Dämpad sida där ekvivalent 
ljudnivå understiger 55 dBA fås på fasad vänd mot norr och öster. Uteplats som uppfyller 
trafikbullerförordningen 2015:216 kan enligt bullerkartläggningen placeras norr om 
byggnaden. Milj öförvaltningen anser inte att det i detta skede behöver utföras någon 
trafikbullerutredning. 

Luft 
Beräknade luftföroreningshalter från 2015 visar att luften inom planområdet inte överskrider 
milj ökvalitetsnormema. Milj öförvaltningen anser inte att det är befogat att utföra någon 
luftutredning. Det finns ett aktuellt klagomålsärende hos milj öförvaltningen som rör matos 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

P)) 
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upeägle MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

från restaurangen på fastigheten. Verksamheten har vidtagit vissa åtgärder men klagande 
som bor intill upplever fortsatta problem. Milj öförvaltningen ser inga generella hinder mot 
att restaurangverksamhet kan bedrivas på fastigheten. Restaurangverksamhet behöver dock 
ha utrustning som gör att lukt inte skapar problem för närboende. Därför bör restaurangen 
visa hur nuvarande luktproblematik i området kan lösas innan permanent bygglov medges. 

Förorenad mark 
På fastigheten har det tidigare funnits en bensinstation. Marken sanerades år 2007 ner till 
Naturvårdsverkets riktvärden för "mindre känslig markanvändning". Så länge befintliga 
byggnader står kvar och inga markarbeten utförs bedöms ingen ytterligare sanering behöva 
utföras. Om ytterligare bostäder skulle byggas på fastigheten bör marken saneras ner till 
riktvärden för "känslig markanvändning". 

Bestämmelsen om högsta exploateringsgrad per fastighetsarea säkerställer att fastigheten 
inte blir överexploaterad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/3 j 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 140 

Yttrande över detaljplan för Österängens IP 
MHN-2017-1976 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra en större läktare på Österängens IP. 
Området ligger inom hög känslighet enligt riskanalysen av Uppsala- och Vattholmaåsamas 
tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. 

Österängens IP ligger på mark som tidigare varit lertäkt, Vaksala Nya Tegelbruk. Det har 
påträffats markföroreningar i området vilket innebär att marken kommer behöva saneras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 november 2018, reviderad den 4 december 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/3 f 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 141 

Yttrande angående utökad drift, Tensta Forsa Bergtäkt, Veidekke industri 
AB org nr 556513-9408, Tensta Forsa 10:1 och 24:1 
MHN-2017-6693 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till miljöprövningsdelegationen. 

Sammanfattning 
Täkten får enligt gällande tillstånd bryta 200 000 ton per år och enstaka år upp till 300 000 
ton. Nu ansöker Veidekke hos miljöprövningsdelegationen om att få bryta upp till 500 000 
ton per år. Nämnden anser att utökad drift ska medges men med en maximal brytningstakt på 
400 000 ton per år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

R7----' J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 142 

Yttrande angående Vattenfalls ansökan om förhandsgodkännande av 
avfallsförbränningsanläggning enligt artikel 14 i EU förordning Nr 
1013/2006 
MHN-2018-5968 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till Naturvårdsverket. 

Sammanfattning 
Vattenfall har förhandsanmält sin anläggning på Bolandsgatan till Naturvårdsverket för att 
få ett förhandsgodkännande för sin anläggning att ta emot avfall från samma leverantör upp 
till tre år. Naturvårdsverket vill nu höra om miljö- och hälsoskyddsnämnden har några 
synpunkter på detta. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 143 

Yttrande över verksamheter som kan undantas från tillstånds- och 
anmälningsplikt 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till Miljö- och energidepartementet. 

Sammanfattning 
Regeringen har med anledning av en formell underrättelse från kommissionen gett 
Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på vilka verksamheter som ska undantas från 
kraven på tillståndsprövning enligt artikel 24 i avfallsdirektivet och istället bör omfattas av 
allmänna regler. Miljö- och energidepartementet vill nu ha in synpunkter på 
Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 144 

Informationshanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
kommunala lantmäterimyndigheten 
MHN-2018-3131 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa informationshanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019, 

att fastställa infonnationshanteringsplan för kommunala lantmäterimyndigheten 2019. 

Sammanfattning 
Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017-03-27 § 81) samt Mål och budget 2018-
2020 (KF 20 17-1 1-06--07 § 248), ska varje nämnd ta fram och anta en 
infoiniationshanteringsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en 
informationshanteringsplan för handlingar som uppkommer i samband med nämndens 
verksamhet och en infonnationshanteringsplan för handlingar som uppkommer i samband 
med kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet. Planerna har gått på remiss till 
stadsarkivet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 december 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/f 
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