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Ove Johansson (S), tjänstg. ers., §§ 66-72 
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avdelningschef, Tobias Johansson, avdelningschef, Fredrik Miklaheim, controller, 
föredragande handläggare 

Utses att 
justera: Tor Bergman (M) Paragrafer: 66 -  80 

Susanna Nordström, sekreterare 
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2019-05-29 
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Susanna Nordström, sekreterare 



2(12) 

upente MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 66 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med ändringen att administrativa ärenden läggs först i 
dagordningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upenloi MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 67 

Verksamhetsplan och budget — revidering per april 
MHN-2018-3445 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan och budget 2019 — revidering per april enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2019 har reviderats utifrån att kommunfullmäktige har fattat beslut 
om vilka kvarvarande uppdrag från 2018 som ska ingå i 2019-års verksamhetsplaner. Dessutom har 
två åtgärder under inriktningsmål 3 och 5 reviderats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,kalue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 68 

Uppföljning av verksamhetsplan jan-april 2019 och analys av 
ekonomiskt utfall och prognos jan-mars 2019 
MHN-2019-2431 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsrapport per april 2019 enligt bilaga 1, 

att fastställa nämndens ekonomiska analys per mars 2019 enligt bilaga 2, 

att fastställa uppföljning av verksamhetsplan per april 2019 enligt bilaga 3, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Resultatet för nämnden är positivt om 1,2 mnkr för perioden januari-mars 2019, jämfört med 0,5 
mnkr i budget. Differensen beror dels på ett statligt bidrag till kommunala lantmäterimyndigheten 
som inte fanns med i budget för 2019 och dels på högre intäkter för tillståndsenheten än budgeterat. 

Prognosen för helåret visar ett totalt överskott om 0,7 mnkr. Dock bedöms prognososäkerheten till 
+1- 0,5 mnkr. 

Alla avdelningar bedömer att fastställda verksamhetsmål i tillsynsplan, kontrollplan m.m. kommer 
uppnås på helår. 

Alla inriktningsmål och uppdrag i verksamhetsplanen bedöms uppnås på helår med undantag för 
uppdragen om digitalisering där delprojekt digitalt handläggarstöd (DHS) är försenat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 maj 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 69 

Statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019 
MHN-2019-0649 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019 enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Vid varje tertial görs en delårsuppföljning av de kontrollområden som nämnden 
har beslutat enligt den interna kontrollplanen för året. 

Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler. 

Status för perioden januari-april 2019 visar att kontrollerna har genomförts enligt kontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala   MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 70 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2019-04-01 till och med 2019-05-06 anmäls samt presentation av 
ett delegationsbeslut från miljöskydd. 

§71 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2019-04-01 till och med 2019-05-06 anmäls. 

§ 72 

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 2019-04-01 till och med 2019-05-06 anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upekalla MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 73 

Övriga delegations- och anmälningsärenden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga övriga delegations- och anmälningsärenden som anmälts till handlingarna. 

Sammanfattning 
a) Delegationsbeslut av ordförande gällande remissyttrande över utredning av övertagande 
av huvudmannaskap i vägföreningar, 

b) Delegationsbeslut av ordförande gällande tillstånd och dispens för arrangerande av 
löpartävlingen Gropen Extreme 24-25 maj 2019 i naturreservatet Årike Fyris, 

c) Delegationsbeslut av ordförande gällande tillstånd och dispens för arrangerande av del 
av Pearl Izumi MTB i naturreservaten Kronparken och Årike Fyris, 

d) Granskning av IT relaterade kontroller, 

e) Information om remissrunda av program och handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och 
ungdomspolitik. 

§ 74 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

Fråga från Klara Ellström (MP) och Mats Åhlund (C): Gäller lagda detaljplaner, även sådana som 
beslutades på till exempel 50-talet? Hur går man tillväga för att ändra en detaljplan? Vem ansvarar 
för att planerna genomförs inom utsatt tid? Hur kan miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att 
komma in tidigare i planprocessen? 

Fråga från Mats Åhlund: Uppföljning och sanktionsmöjligheter för nämnden i planprocessen där 
nämnden har lämnat yttrande? 

Förvaltningen beskriver planprocessens olika delar och de tillfällen det finns sanktionsmöjligheter 
för milj öförvaltningen/miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid tre tillfällen har 
förvaltningen/nämnden möjlighet att påverka innan detaljplanen vinner laga kraft: vid startmöte, 
samråd och granskning. Om en detaljplan inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt kan fullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 
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Uppsala . MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 75 

Konferenser och rapporter 

Klara Ellström (MP) och Björn Smeds (L) återrapporterar från Sveriges miljökommuners 
årskonferens den 8-9 maj. Klara Ellström (MP) valdes in i Sveriges miljökommuners styrelse. 

§ 76 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Papperspåsar för matavfall 
b) Ärende som rör märkningslagstiftning 
C) Utbildningsförmiddag den 19 juni 

§ 77 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2019-04-23 samt 
arbetsutskott 2019-05-22 

Rubricerade protokoll anmäls. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeaelue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 78 

Ansökan om strandskyddsdispens Ålands-Västerby 17:1 
MHN-2018-4068 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för en ny lagerbyggnad med en yta på 166 m2  enligt bilaga 1, 

att avgränsa tomtplats på fastigheten enligt röd linje på bifogad situationsplan, 

att ta ut en avgift på 10 350 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 
att åtgärden i huvudsak utformas enligt inlämnade handlingar och uppgifter i ärendet. 

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för en ny lagerbyggnad på en fastighet vid Sävaån. 
Strandskyddet är på platsen 100 meter på land. Särskilt skäl för dispensen är att platsen är i 
anspråkstagen som tomtmark. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 maj 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala    MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 79 

Yttrande över detaljplan för Hammarparken, samråd 
MHN-2019-3818 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 29 maj 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Reservationer 
Mats Åhlund (C) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Mats Åhlund (C) lämnar särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga A § 78. 

Sammanfattning 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Eriksberg, cirka tre kilometer sydväst om Stora torget 
och omfattar Hammarparken, en del av Granitvägen respektive Eriksbergsvägen samt en mindre 
del av Ekebydalen. Detaljplanen möjliggör flerbostadsbebyggelse i 4 till 6 våningar med omkring 
400 nya lägenheter och ett parkeringsgarage. Förutom bostäder möjliggörs även en förskola i en av 
byggnaderna. Detaljplanen innebär också att en kortare sträcka av Eriksbergsvägen flyttas en bit 
norrut, till förmån för bostadsbebyggelsen. 

Marken i planområdet är idag avsedd för park eller plantering och det finns inga byggrätter 
inom planområdet idag. Den östra delen av planområdet som inkluderar pulkabacken samt det 
område med högst naturvärden i området kommer att vara oförändrad sett till markanvändningen 
även efter planens genomförande. 

Yrkanden 
Mats Åhlund (C) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden i sitt yttrande av miljö- och 
hälsoskyddskäl ska avstyrka förslaget till detaljplan såtillvida att byggnation inte ska ske i 
Hammarparken söder om föreslagna byggnader utmed Granitvägen och Eriksbergsvägen 
samt att ny väg med vändplan i området inte ska uppföras. 

Klara Ellström (MP) yrkar på förvaltningens förslag till beslut. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig mellan klockan 12:12 och klockan 12:14. 

Beslutsgång 
Klara Ellström (MP), ordföranden, ställer Mats Åhlunds (C) yrkande mot sitt eget yrkande. Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och verkställs. 

Omröstning 
Den som röstar ja röstar bifall till Klara Ellströms (MP) yrkande. Den som röstar nej röstar bifall 
till Mats Åhlunds (C) yrkande. Åtta stycken röstar ja och fem stycken röstar nej. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bifaller Klara Ellströms (MP) yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

Följande röstar ja: Klara Ellström (MP), Kerstin Westman (S), Viktor Karlsson (S), Erik Johansson 
(S), Joachim Höggren (MP), Tor Bergman (M), Mårten Blix (M) och Elias Moberg (KD). 
Följande röstar nej: Mats Åhlund (C), Zegeye Dressie (S), Anette Fischer (V), Andrea Karnekvist 
(V) och Listen Burmeister (SD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 maj 2019. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2uPeacie MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 80 

Yttrande över detaljplan för Bälinge skola m.fl., samråd 
MHN-2019-3919 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 29 maj 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Planområdet ligger i Bälinge tätort och planen omfattar Bälinge skola, Hagmarkens skola och 
Klockarbols förskola. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Bälinge skola och säkerställer 
bevarandet av två äldre skolbyggnaderna genom att skyddsbestämmelser införs. Syftet med 
planläggningen är att få en mer effektiv markanvändning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign 

/13 
Utdragsbestyrkande 



 

Centerpartit Bilaga A § 79 

Särskilt yttrande  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar bl.a. för prövning och tillsyn av miljö- och 
hälsoskyddsfrågor. Som ett led i nämndens ansvar ingår att yttra sig över vissa förslag till 
detaljplaner från Plan- och byggnadsnämnden. Angående Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens yttrande över Plan- och byggnadsnämndens förslag till detaljplan 
för Hammarparken, del av Eriksberg 1:27 (2019-003818-PL) anförs följande. 

I kommunens rapport "Ekosystemtjänster i Uppsala kommun — en översiktlig kartläggning 
och analys" framgår bl.a. att även Eriksberg har låg andel grönområden i relation till 
befolkningstätheten (fig 7). Här bör därför parker och grönytor skonas från bebyggelse och 
nya skapas. Det även viktigt att värna kulturella ekosystemtjänster som rekreation och 
friluftsliv, natur- och kulturarv, andliga och immateriella värden, skönhetsvärden och tysta 
miljöer. Denna struktur består av områden som bidrar med många olika kulturella 
ekosystemtjänster av betydelse för människors hälsa och välbefinnande. De utgör 
sammanhängande länkar av lokalt värde men ger även möjligheten till rörlighet och 
upplevelser i det större landskapet. Strukturen bidrar även till stödjande och reglerande 
tjänster samt utgör, framförallt inom den urbana miljön, viktiga spridningsstråk. Här ingår 
stadens grönstruktur med parker och närnatur, befintliga friluftsområden och skolornas 
närnatur samt viktiga rörelsestråk. 

Centerpartiet anser att förslaget till byggnation i detaljplanen går för långt från miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv och medför en betydande miljöpåverkan. Vi anser att det, så långt 
möjligt, är viktigt att bevara områdets mycket höga sammanhållna närgrönskande 
naturvärden som exploateringsområdet representerar. Det är också viktigt att från 
hälsosynpunkt bevara och skydda det redan etablerade grönområdet med sina stora 
rekreations- och trivselvärden. En måttfullare byggnation utmed Granitvägen och 
Eriksbergsvägen kan godtas men inte föreslagen byggnation söder om byggnader utmed 
nämnda vägar. Den föreslagna vägen med vändplan behöver då inte byggas. Härigenom 
bevaras Hammarparken med dess höga natur- och rekreationsvärden i stort sett intakt. 

Centerpartiet yrkar att Miljö- och hälsoskyddsnämnden i sitt yttrande av miljö- och 
hälsoskyddskäl ska avstyrka förslaget till detaljplan såtillvida att byggnation inte ska ske i 
Hammarparken söder om föreslagna byggnader utmed Granitvägen och Eriksbergsvägen 
samt att ny väg med vänplan i området inte ska uppföras. 

Mats Åhlund 
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