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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden  • 753 75 Uppsala 
Besöksadress:   • Telefon: 018 - 727 40 00 (växel)  • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@uppsala.se  • www.uppsala.se 
 

(Dok: G:\Nämnd\föredragningslista\!2012\06 juni\MHN_kallelse_20120614.doc) 
 

KALLELSE 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder torsdagen den 14 juni kl. 16.15 i 
sammanträdeslokal "Kungssalen", Kungsängsvägen 27  Uppsala 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Formella ärenden 

1. Val av protokolljusterare 

2.  Tid för justering 

3. Godkännande av föredragningslistan 

Informationsärenden 

A.  Detaljplaneprocessen (Muntlig information Anna Hellgren, KSU) 

B. Den mikrobiologiska statusen på köttfärs på pizzerior i Uppsala 
(Muntlig redovisning av examensarbete Amelie Gottfridsson, institutionen för 
livsmedelskunskap SLU) 

C. Överklagade ärenden och domslut (handling) 

D. Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten 

E. Konferenser och rapporter 
- Bullerseminarium 23 maj 2012 (handling) 

F. Anmälan om delegationsbeslut (Insidan, pärm på bordet och muntlig rapport av tre 
ärenden) 

G. Föreläggande vid vite om rutiner för märkning dnr 2011-6766  
Redovisning enligt delegationsordningens punkt 7 .2.13 (handling) 

H. Meddelanden enligt förteckning (Insidan och pärm på bordet) 

I. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 15 maj 2012 (handling) 

J. Arbetsutskottets protokoll från den 5 juni 2012 (handling) 

K.  Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 22 maj 2012 (handling) 

L. Uppdragsplan 2013-2016 dnr 2012-2460  
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M.  Information från kontoret 

Myndighetsärenden AU:s förslag till beslut

M1 Diarienr: 2009-4112 
Föreläggande om skyddsåtgärder enligt miljöbalken 
samt beslut om dispens från vattenskyddsföreskrifterna 
för Uppsala- och Vattholmaåsarna i samband med 
anläggande av bergvärmeanläggning inom yttre 
vattenskyddsområdet - Svartbäcken 1:10 
(handling) 
Handläggare: Bernt Forsberg 

Att anta miljökontorets 
förslag 

Administrativa ärenden AU:s förslag till beslut

A1 Diarienr: 2012-2156  
Ny renhållningsordning för Uppsala kommun 
(handling)  

(bordlagt från 120515) 

Att utse representanter till 
referensgruppen 

Remisser AU:s förslag till beslut

R1 Diarienr: 2011-1962 
Detaljplan för del av och utökning av kv. Stormhatten, 
remiss från plan- och byggnadsnämnden 
(handling) 
Handläggare: Kerstin Bergman 

Att anta miljökontorets 
förslag  

R2 Diarienr: 2011-4276 
Detaljplan för del av Norby 31:74, remiss från plan- 
och byggnadsnämnden 
(rev handling) 
Handläggare: Kerstin Bergman 

Att anta reviderat förslag 
från miljökontoret  

R3 Diarienr: 2012-2118 
Detaljplan för Sunnersta 51:62, remiss från plan- och 
byggnadsnämnden  
(rev handling) 
Handläggare: Kerstin Bergman 

Att anta reviderat förslag 
från miljökontoret 

R4 Diarienr: 2012-1921 
Yttrande över remiss från KS: Motion av Maria 
Gardfjell (MP) om att barn i förskolan måste få vistas i 
en ”giftfri” miljö. 
(rev handling) 
Handläggare: Hannes Vidmark 

Att anta reviderat förslag 
från miljökontoret 

 


