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Bengt Fladvad (MP), ordförande 	Malin Sj ib-. Högre (L), justerare 

Kerstin Sundqvist, sekrelrare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

umck_ 	 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2016-06-15 
2016-06-27 Sista dag för överklagande: 	2016-07-18 

Datum för anslags nedtagande: 2016-07-19 

Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

Underskrift: 
Kerstin Sundqvist, sekretera e 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä 	 peke» 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 148 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 149 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 201 6-05-1 1 — 2016-06-01 samt ger en 
muntlig presentation av ett beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala. 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 150 

Meddelande enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2016-05-11 — 2016-06-01. 

§ 151 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut per perioden 2016-05-11 — 2016-06-01. 

§ 152 

Avgifter inom enskilt avlopp 

Förvaltningen presenterar förslag till ändrad tillämpning av nuvarande taxa för avgifter inom VA-
programmet. Tillämpningen ska börja gälla från år 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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mala 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 153 

Reviderad taxa inom miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och 
uppdragstaxa för lantmäterimyndigheten 

Förvaltningen ger en presentation. Nämnden kommer i september 2016 föreläggas förslag till beslut 
inför kommunfullmäktiges beslut om mål och budget. 

§ 154 

Information om tillsyn inom strandskydd 

Förvaltningen informerar om planerad tillsyn inom strandskydd. Kartläggning av vattendrag är 
genomförd och 20 tillsynsärenden är påbörjade. 

Nämndens delegationsordning anger beslutanderätten om tillsyn inom strandskydd. 

§ 155 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Process för utdömanden av viten. Fråga från Hanna Victoria Mörck (V) 
Förvaltningen informerar om den rättsliga processen för utdömanden av viten. 

Grundvattennivån i Uppsalaåsen. Fråga från Nils Fall (M) 
Förvaltningen informerar om att grundvattennivån i Uppsalaåsen är god. 

Inomhusmiljön på Kungsängsvägen 27. Fråga från Björn Smeds (L) 
Förvaltningen informerar om att ett arbete pågår, tillsammans med fastighetsägaren, för att 
identifiera problemen och vidta eventuella åtgärder. 

Lokala föreskrifter. Fråga från Björn Smeds (L) 
Frågan tas upp vid nämndens sammanträde i augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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elealo, 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 156 

Konferenser och rapporter 

Hanna Victoria Mörck (V) informerar om Årskonferens FAH Kommunerna och miljön, som var 
den 27-28 april 2016. Temat för konferensen var Kommunernas engagemang i klimat och 
tillsynsarbetet samt Tillsyn för resultat. 

Björn Smeds (L) deltog också vid konferensen. 

§ 157 

Aktuellt från förvaltningen 

Förvaltningen informerar om att tjänstgörande ordförande och tjänstgörande förvaltningschef under 
sommaren 2016 finns att läsa på nämndens intranät 

§ 158 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 1 juni 2016 

Beslut 
att lägga nämndens protokoll från den 1 juni 2016 till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll från nämndens sammanträde 1 juni 2016 anmäls. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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fAupplate 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 159 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande LYH Interior Design AB, med 
serveringsställe 60 kvadrat 
MHN-2015-0152 

Beslut 
att med stöd av alkohollagen 9 kap. 18 § p 3 återkalla serveringstillståndet för LYH Interior 

Design AB, org.nr  556688-0075, med serveringsställe 60 kvadrat, Bredgränd 4 i Uppsala. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-06-15. 

Den 7 december 2012 beviljades LYH Interior Design AB serveringstillstånd vid serveringsställe 
60 kvadrat. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan konstatera att bolaget vid upprepade tillfällen 
brutit mot alkohollagens bestämmelser genom att underlåta att meddela anmälningspliktiga 
förändringar samt inkomma med begärda handlingar. Vidare konstaterar nämnden att bolaget inte 
visat att kunskap om alkohollagen finns i bolaget. Att ha kunskap i alkohollagen är en 
grundförutsättning för att serveringstillstånd ska kunna bibehållas. Med anledning av att 
grundförutsättningarna för serveringstillståndet inte längre är uppfyllda återkallas LYH Interior 
Design AB:s serveringstillstånd. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 160 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Kadbano kök & bar AB, med 
serveringsställe Kadbano 
MHN-2015-0059 

Beslut 
att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela Kadbano kök & bar AB, org.nr  

556883-9392, en varning. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-06-15. 

I samband med att förändringar skett i styrelsen i Kadbano kök och bar AB begärdes handlingar in 
gällande förändringarna. Bolaget inkom med en del av handlingarna men handlingar som visar 
finansiering av aktieköp för 700 000 kr har inte visats trots upprepade påminnelser. I Skatteverkets 
remissvar framkom att bolaget visat på ekonomisk misskötsamhet bland annat gällande 
skatteinbetalningar. Detta sammantaget gör att miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar en 
varning till bolaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uno», 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 161 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Ban Multifood AB, med 
serveringsställe Green House 
MHN-2016-0063 

Beslut 
att med stöd av alkohollagen 9 kap. 18 § p 3 återkalla serveringstillståndet för Ban Multifood AB, 

org.nr  556771-5825, med serveringsställe Green House, S:t Pers Galleria i Uppsala. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-06-15. 

Den 17 mars 2014 beviljades Ban Multifood AB serveringstillstånd vid serveringsställe Green 
House. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan konstatera att bolaget brutit mot alkohollagens 
bestämmelser genom att underlåta att meddela anmälningspliktiga förändringar samt inkomma med 
begärda handlingar. Vidare konstaterar nämnden att bolaget inte visat att kunskap om alkohollagen 
finns i bolaget samt att det inte varit möjligt att göra den lämplighetsprövning som alkohollagen 
föreskriver. Att ha kunskap i alkohollagen samt att vara lämplig för uppgiften är två av 
grundförutsättningarna för att serveringstillstånd ska kunna bibehållas. Med anledning av att 
grundförutsättningarna för serveringstillståndet inte längre är uppfyllda återkallas Ban Multifood 
AB:s serveringstillstånd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalau 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 162 

Beslut angående ansökan om strandskyddsdispens på Funbo-Broby 1:3, Uppsala kommun 
MHN-2016-2660 

Beslut 
att avslå ansökan om strandskyddsdispens för upplaggda jordmassor på fastigheten Funbo-Broby 

1:3. Ansökan avslås då det saknas särskilda skäl att bevilja dispens, 

att ta ut en handläggningsavgift för ansökan och klagomålet på 5 425 kronor, och 

att förelägga Specialfastigheter Sverige AB, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, att senast tre 
månader från att detta beslut vunnit laga kraft ta bort tillförda jordmassor/sprängsten och 
återställa berört område till odlingsbar mark. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-06-15. 

Ett klagomål inkom till miljöförvaltningen den 10 april 2016. Klagomålet gäller att sprängsten och 
schaktmassor ska ha lagts upp på en ca en hektar stor yta inom strandskyddat område, för Lillån. 
Den klagande undrar om åtgärden har dispens från strandskydds-bestämmelserna. 

En ansökan inkom till miljöförvaltningen den 13 maj 2016. Ansökan gäller uppläggning av 
jordmassor på en ca en hektar stor yta intill Lillån. Den totala mängden jordmassor uppges vara ca 
5 000 — 10 000 m3. Strandskyddet är här 100 meter på land och i vattendraget. Delar av fastigheten 
intill Lillån klassas som högt naturvärde (klass III) enligt Uppsala kommuns naturvårdsinventering. 

Som särskilt skäl för att bevilja dispens anges enligt ansökan att åtgärden är ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område, samt ett annat mycket angeläget 
intresse som saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Åtgärden bedöms väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter på ett oacceptabelt sätt 
samt försvåra tillgängligheten för allmänheten. Åtgärden bedöms också försvåra för allmänheten att 
beträda området. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att åtgärden saknar ett särskilt 
skäl och kan därför inte bevilja dispens. Nämnden bedömer även att området ska återställas till sitt 
tidigare tillstånd och utformning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 163 

Ansökan om tillstånd till torvtäkt och markavvattning Spängermossen, Bredsjö 1:30 — 
Uppsala kommun 
MHN-2013-5715 

Beslut 
att överlämna yttrande till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-06-15. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att inte erinra mot tillstånd till torvtäkt och 
markavvattning på Spängermossen. Nämnden lämnar synpunkter på utformning av villkoren i 
tillståndet. 

Eftersom boende i Järlåsa uttryckt oro över att föreslagen efterbehandling till våtmark skulle kunna 
orsaka mygginvasion har en mer detaljerad efterbehandlingsplan tagits fram i ansökan. I planen 
jämförs två alternativ. Nämnden lämnar även synpunkter angående efterbehandlingen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upp,alue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

§ 164 

Ansökan om tillstånd till torvtäkt och markavvattning Stormossen Järlåsa-Dalkarlsbo 1:16 — 
Uppsala kommun 
MHN-2015-179 

Beslut 
att överlämna yttrande till Mark- och milj ödomstolen, Nacka tingsrätt enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-06-15. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att inte erinra mot tillstånd till torvtäkt och 
markavvattning på Stormossen. Nämnden lämnar synpunkter på utformning av villkoren i 
tillståndet. 

I detta ärende lämnar nämnden inga synpunkter angående efterbehandlingen. Enligt villkorsförslag 
avgörs efterbehandlingen i samråd mellan företaget och tillsynsmyndigheten i täktverksamhetens 
slutskede. Detta är också praxis när det gäller täktverksamhet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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