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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Gäddan, Ulls väg 28, klockan 17:58 

Bengt Fladvad (M."13), ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf. 
Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf. 
Kerstin Westman (S) 
Fred Eriksson (S) 
Lars Friberg (MP) 
Josefine Andersson (M) 
Tor Bergman (M) 
Mattias Johansson (C) 
Elias Moberg (KlD) 
Gunnar Larsson (S), tjänstg. ersättare 

Ersättare: 
Göran Ågren (V) 
Mårten Blix (M) 
Kathrine Laurell (M) 
Björn Smeds (L) 

Övriga Anna Nilsson, milj ödirektör, Patrik Brodd, avdelningschef, Monica Pettersson, avdelningschef, 
deltagare: Tobias Johansson, avdelningschef, föredragande handläggare 

Utses att 
justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Malin Sjöberg Högrell (L) Paragrafer 116 

Miljöförvaltningen, Ulls väg 28, den 7 nove er-2O18 

din Sjöberg Hö justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. 

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2018-11-07 
Datum för 2018-11-08 Sista dag för överklagande: 2018-11-29 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: Miljöförvaltningen, T41ls väg 28, Uppsala 

Underskrift: ...... 0~4' 
Susanna Nordström, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

§ 116 

Yttrande i mål M4210-18 angående ansökan om tillstånd till bergtäkt m.m. 
Börje Holmgrens Åkeri, Fullerö 17:1, 17:3, 17:8 och 21:11 
MHN-2016-2742 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat 7 november till Mark- och milj ödomstolen, 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Börje Holmgrens Åkeri AB (bolaget) vill enligt tidigare, till milj öprövningsdelegationen inlämnad, ansökan 
kunna deponera upp till 3 miljoner m3  jordmassor och bryta och krossa upp till 225 000 m3  berg på platsen. 
Miljö- och hälskoskyddsnämnden (nämnden) yttrade sig i ärendet den 28 februari 2018. I yttrandet var 
nämnden kritisk till verksamheten av flera orsaker: avståndet till E4 med risk för kast med mera, geologisk 
barriär, närheten till närboende med bullerstörningar och visuellt negativ landskapsbild och risk för 
översvämning med mera nedströms och uppströms verksamheten. 
I juni 2018 avslog Miljöprövningsdelegationen ansökan på grund av att lokaliseringen inte bedömdes 
lämplig. Milj öprövningsdelegationens beslut överklagades av bolaget som i sin överklagan i första hand 
yrkar på motsvarande verksamhet som avslogs av Milj öprövningsdelegationen i tillståndsärendet: lägga upp 
och hantera upp till 3 miljoner m3  massor och bryta av upp till 225 000 rn3  berg. I andra hand yrkar bolaget 
på att få lägga upp och hantera upp till 2,775 miljoner m3  jordmassor på platsen. 
Nämnden har nu fått möjligheten att yttra sig över det överklagade ärendet. Milj öförvaltningen anser att det 
är viktigt att nämnden yttrar sig i ärendet då bedömningen är att det fortfarande finns ett antal frågor som 
innebär risk för skada på allmänna och enskilda intressen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes i (n si 
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