
  

 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
   
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Datum: 2013-04-24     Sida: 1 
 
 

Plats och tid: Kungssalen, Kungsängsvägen 27, kl. 16.15 – 18.00 
 

Ledamöter: Urban Wästljung (FP) 

Therez Olsson (M) 

Helena Kjellson (M) 

Nils Fall (M) 

Stephen Schad (C)  

Helena Busch Christensen (KD) 

Lárus Jónsson (S) 

Rafael Waters (S) 

Fred Eriksson (S) 
 

Ersättare: Örjan Nilsson (M) 

Kathrine Laurell (M) 

Björn Smeds (FP) tj f Göran 

Ågren (V) 

Bengt Neiss (KD) 

Mari Rosenkvist (MP) tj f Laila 

Holmström (MP) 

 

Övriga 
deltagare: 

Anna Axelsson 

Hannes Vidmark 

Anna Brådenmark 

Ann Wendel 

Mikael Odervång 

Karin Svensson 

Eva Paulsrud 

Ebba Tiberg 

Yvonne Linné 

Linnea Pettersson 

Sofie Bergendahl 

Pia Hultqvist 

Marutsa Hansson 

Emilia Hammer 

Utses att 
justera: Rafael Waters Paragrafer: 40 - 46 

 
Justeringens 
plats och tid: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, fredag 3 maj 2013, kl. 08.00 

 

 

 

Underskrifter: ............................................................... ..................................................................…… 

 Urban Wästljung, ordförande Eva Paulsrud, nämndsekreterare 

 

 

 

 ..................................................................... 

 Rafael Waters, justerare 
 

 

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

 

Organ:  Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Datum då anslaget 
sätts upp: 

2013-05-06 Datum då anslaget tas ner: 2013-05-28 

 

Förvaringsplats  
för protokollet: 

Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

 

 

Underskrift: ............................................................ 

 Eva Paulsrud 
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§ 40 

Formella ärenden  

1.  Rafael Waters utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens 

protokoll. 

 

2. Justeringen bestäms äga rum fredagen den 3 maj 2013, kl. 08.00 på 

miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala. 

 

3. Föredragningslistan godkänns. 

_ _ _ _  
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§ 41 

Informationsärenden  

A Anmälan om delegationsbeslut  

Dnr 2013-353 Upphävande av föreläggande Ekebyboda skjutbana, Ekebyboda 1:2 

redovisas av Ebba Tiberg. 

Dnr 2013-779 Miljösanktionsavgift enlig 30 kap Miljöbalken för Lövsta Herrgård, 

gällande läckagekontroll på köldmedieanläggning på Funbo-Lövsta 8:4 redovisas av 

Ann Wendel. 

Dnr 2012-695 Utfärdande av fullmakt att företräda nämnden vid mark- och 

miljödomstolens syn i mål gällande överklagande av tillstånd enligt 

reservatsföreskrifter redovisas av Anna Axelsson. 

Dnr 2013-370 Beslut om avgift för extrakontroll Brankos krog 2 redovisas av Yvonne 

Linné. 

B.  Information om VA-programmet  

Linnea Pettersson och Sofie Bergendal redovisar planering av inventering av enskilda 

avlopp. Syfte och mål med inventeringen är att dels, enligt vattendirektivet, ge god 

ekologisk status senast 2021 och att dels, av hälsoskyddsskäl, ge bättre 

dricksvattenkvalitet. 

C. Överklagade ärenden och domslut  

D. Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten 

E. Konferenser och rapporter 

Therez Olsson informerar från kommunal vattenplanering i Västerås 12 april. Nästa 

konferens kommer att äga rum i Enköping och temat blir dagvatten. 

F. Aktuellt från kontoret 

Ann Wendel informerar om tillsynsärende Funbo-Lövsta 8:4. 

G. Meddelanden enligt förteckning  

H. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 27 mars 2013  

I. Arbetsutskottets protokoll från den 16 april 2013  

J.  Miljökontorets serviceundersökning – NKI (dnr 2012-5053) 
Karin Svensson informerar om kundnöjdheten i jämförelse med undersökningen 2010. 

Kundnöjdheten har ökat vad gäller information och tillgänglighet, bemötande, 

kompetens samt helhet och förväntningar har ökat. 
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§ 42 

 

 

1. Delegationslista enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna 

 

2. Meddelanden enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 43 

 

Ärende nr. 2013:0073 TE  

 

Ansökan om utökad serveringsyta, Il Forno a Legna AB med 
serveringsställe Domtrappkällaren 

BESLUT: 

Med hänvisning till genomförd utredning beslutas 

 

att då sökanden inte uppfyller kraven i alkohollagen 8 kap.14 § st 1 avslå ansökan 

från Il Forno a Legna AB, org. nr 556447-4848, med serveringsställe 

Domtrappkällaren, Domkyrkoplan 1 i Uppsala. 

 

_ _ _ _ 

Sammanfattning 

Den 6 mars 2013 inkom en ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om utökad 

serveringsyta på uteservering vid serveringsställe Domtrappkällaren. Efter att 

tillståndsenheten vid miljökontoret gjort ett besök på restaurangen för att se hur den 

ansökta ytan låg i förhållande till restaurangen framkom att ytan inte kan anses 

ligga i tillräckligt nära anslutning till serveringslokalen för att ses som en 

sammanhållen enhet och tillstånd kan därmed inte beviljas. 

 

_ _ _ _  
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§ 44 

 

Ärende nr.: 2013:0046 TE 

 

Tillsynsärende Stockholms nation  

BESLUT: 

Med hänvisning till genomförd utredning beslutas 

 

att med stöd av alkohollagen 9 kap17 § meddela en varning till Stockholms nation, 

org nr 262000-0683, med serveringsställe Stockholms nation, Drottninggatan 11 i 

Uppsala. 

_ _ _ _ 

Sammanfattning 

Vid ett tillsynsbesök som gjordes tillsammans med polismyndigheten 2013-01-31 

har det konstaterats överservering samt brister vad gäller nykterhet vid Stockholms 

nation. Nämnden kan konstatera att Stockholms nation brutit mot alkohollagens 

bestämmelser. Med anledning av vad som framkommit i utredningen meddelas 

Stockholms nation en varning. 

 

_ _ _ _  
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§ 45 

 

Ärende nr. 2012-3704 

Föreläggande om att vidta återställande åtgärder inom 
strandskyddsområde på fastigheten Näs-Bodarna 1:1 

 

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2013-04-08. 

BESLUT: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Margit Andersson, 19311229-5708, att 

på fastigheten Näs-Bodarna 1:1, Uppsala kommun, vidta följande åtgärder:  

 

1. Att ta bort markuppfyllnaderna från berörd del av fastigheten och låta 

marken återgå till ursprungligt skick. 

2. Att åtgärden ska vara genomförd senast 1 september 2013. 

 
Föreläggandet förenas med vite om 200 000 kr. 

 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9, 14 och 26 §§ miljöbalken och med 

hänvisning till 7 kap. 13 och 15§§ miljöbalken. 

 

 

 

 

_ _ _ _ 

Sammanfattning 

Miljökontoret fick in ett klagomål den 11 juli 2012 på att det under sommaren hade 

schaktats och grävts vid stranden på fastigheten Näs-Bodarna 1:1. Fastigheten 

utgörs delvis av en bergig naturmark bevuxen med träd som sluttar ner mot 

stranden. Vid inspektion framkom att det huggits ned en del träd i sluttningen och 

fyllts ut med, enligt uppgift 100 lastbilsflak med fyllnadsmassor. Den del av 

fastigheten där markarbetet genomförts omfattas av strandskydd. Miljökontoret 

bedömer att åtgärden är dispenspliktig enligt 7 kap. 15 § miljöbalken. Det har inte 

sökts någon dispens för åtgärden.  
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forts § 45 

 

Eftersom fastigheten undgått väsentliga förändringar i strid med miljöbalken 

bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att förutsättningar föreligger för att med 

stöd av bestämmelser i miljöbalken, 26 kap 9 §, förelägga er att avlägsna de 

tillförda markuppfyllnaderna och låta marken återgå till ursprungligt skick. Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden bedömer att föreläggandet ska förenas med vite.  

_ _ _ _  

 

Bilaga: Miljökontorets utlåtande 
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§ 46 

 

Ärende nr. 2012-5553 

Detaljplan för del av kv. Tornet, remiss från plan- och 
byggnadsnämnden  

Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2012720207-1. Remisstid: 2013-05-

03 

 

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2013-03-28. 

BESLUT: 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker föreslagna bostäder längs 

järnvägen på grund av det utsatta läget och förordar att det planeras för 

verksamheter av icke störande karaktär. 

 

Nämnden beslutar att i övrigt tillstyrka planförslaget för del av kv. Tornet.  

_ _ _ _ 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har mottagit förlag till detaljplan för del av kv. 

Tornet, Kvarngärdet 1:19, från plan- och byggnadsnämnden. Planområdet är 

beläget på Kapellgärdet. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder på 

mark som i nuläget är planerad för kontor och handel. Planen omfattar ca 180 

lägenheter. Av planhandlingens bullerutredning framgår att den maximala 

ljudnivån vid fasad mot järnvägen beräknas överstiga 85 dBA. Den ekvivalenta 

ljudnivån vid fasad mot järnvägen beräknas upp till 65 dBA. 

 

Nämnden anser att det ska planeras för verksamheter av inte störande karaktär i 

stället för föreslagna bostäder längs järnvägen på grund av det bullerutsatta läget. 

Nämnden tillstyrker i övrigt planförslaget. 

 

_ _ _ _  

 

Bilaga: Miljökontorets utlåtande 


