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upe(miloi 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

Kungssalen, Kungsängsvägen 27, klockan 16.15-18.35 

Beslutande: Bengt Fladvad (MP), ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf 
Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf 
Sanna Eliasson (S) §§185-189 
Fred Eriksson (S) §§186-205 
Gunnar Larsson (S) §§192-205 
Göran Ågren (V) §§ 185-205 
Björn Smeds (L) §§185, 190-191 
Nils Fall (M) 
Josefine Andersson (M) 
Mattias Johansson (C) 
Daniel Wall Andersson (KD) 

Ersättare: Magnus Törne (M) 
Kathrine Laurell (M) 

Övriga 
deltagare: 

Lars Wedlin, t f milj ödirektör, Anna Brådenmark, avdelningschef, Patrik Brodd, 
avdelningschef, Simon Andersson, handläggare, Theodoros Kotsinas, handläggare, Linda 
Granvik, verksamhetsutvecklare samt Reidar Oderth, sekreterare 

Utses att 
justera: Malin Sjöberg Högrell (L) Paragrafer: 185-205 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunledningskontoret, Stationsgata 	, den 30 september 2016 

	u„a 	 4- 	d 	 
Bengt Fladvad (MP), ordförande 	Malin 'S o `ierg grell L), justerare 

..... 	OC4476111 
Reidar Oderth, sekreterare 

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

Organ: 	 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 	 2016-09-28 
Datum för 	 2016-10-03 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 	2016-10-24 
Datum för anslags nedtagande: 2016-10-25 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

944( 06(A  
Reidar Oderth, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
R42, 
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upe,§0,2 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 185 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Beslut om deltagande i konferenser 

§ 186 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 2016-08-01 — 2016-09-13 samt ger en 
muntlig presentation av ett beslut. 

§ 187 

Meddelande enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2016-08-01 — 2016-09-13. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 188 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut för perioden 2016-08-01 — 2016-09-13. 

§ 189 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Konstgräs, eventuella hälsorisker samt förekomst: frågor från Bengt Fladvad (MP) 
Kvicksilversanering vid kremering: fråga från Björn Smeds (L) 

Båda frågorna kommer att besvaras vid nämndsammanträdet 2016-11-09. 

§ 190 

Konferenser och rapporter 

Göran Ågren (V) rapporterar från miljövårdsrådets möte den 29 augusti 2016. 

Hanna Victoria Mörck (V) informerar om konferensen FAH — kommunerna och miljön 12-13 
oktober 2016. Lars Wedlin, t f miljödirektör, informerar om remisskonferensen om 
landsbygdsprogammet 3 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upeleloi 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 191 

Aktuellt från förvaltningen 

Lars Wedlin, t f miljödirektör, informerar om rekryteringsprocessen för tjänsten som ny 
miljödirektör efter Anna Axelsson. Han informerar vidare om lokalfrågan för Kungsporten, samt 
om miljöförvaltningens förvaltningsdagar 20-21 oktober 2016. 

§ 192 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd och arbetsutskott 

Beslut 
att lägga nämndens protokoll från 17 augusti 2016 och arbetsutskott 21 september 2016 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll från nämnd 17 augusti 2016 och arbetsutskott 21 september 2016 anmäls vid nämndens 
sammanträde. 

Utdragsbestyrkande J ste9pdes sign 
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2uPeccifi 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 193 

Beslut om deltagande i konferenser 

Beslut 
att godkänna Hanna Victoria Mörcks (V) deltagande på konferensen FAH — kommunerna och 
miljön 12-13 oktober 2016, samt 

att godkänna Hanna Victoria Mörcks (V) samt Björn Smeds (L) deltagande på Remisskonferensen 
om landsbygdsprogammet 3 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Iii Plalue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 194 

Uppföljning och årsprognos augusti 2016 
MHN-2016-1751 

Beslut 
att fastställa verksamhetsrapport per augusti 2016 enligt ärendet bilaga 1. 

att fastställa nämndens analys per augusti 2016 enligt ärendets bilaga 2. 

att fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och riktad satsning per augusti 2016 enligt 
ärendets bilaga 3. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala 
kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden arbetar 
också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och 
tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. 

Milj öförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplan och 
budget 2016. Förvaltningen har genomfört myndighetsuppdraget för hälsoskydd, livsmedelstillsyn, 
tillståndsenheten, natur- och områdesskydd samt samhällsbyggnad och milj öövervakning. 

För miljöskyddstillsynen följer arbetet med den förebyggande tillsynen inte planen. Förvaltningen 
prioriterade tillsyn hos verksamheter som betalar årlig avgift för att åtgärda tillsynsskulden från 
2014 och 2015. Uppföljningen visar att förvaltningen behöver fortsätta prioritera dessa 
verksamheter. Det är osäkert om målen kommer att uppnås på helår. 

Förvaltningen fattade beslut i något färre antal förrättningsärenden än planerat. Det berodde på hög 
komplexitet i många av förrättningarna. Förvaltningen genomförde en processkartläggning som 
resulterade i ett antal åtgärder och bedömer att målet kommer att uppnås på helår. 

Förvaltningen har fått in fler ansökningar om enskilt avlopp än förväntat. Det innebär att 
handläggningstiden är tre till fyra månader, vilket är längre än målet på sex veckor. Förvaltningen 
påbörjade arbetet med planering och förberedelser för tillsynsbesök i den förebyggande tillsynen 
(inventering av enskilda avlopp). Besöken påbörjas under hösten. Förvaltningens bedömning från 
april om måluppfyllelse kvarstår. Förvaltningen bedömer att 150 av planerade 300 besök kommer 
att genomföras på helår. 

Resultatet för delåret är positivt, överskottet uppgår till 5 144 tkr. Huvuddelen av överskottet finns 
inom den kommunala lantmäterimyndigheten och uppgår till 4 322 tkr. Detta överskott ska under 
året möta de förutbetalda intäkter på 6 250 tkr som togs in i 2015 års bokslut. Det redovisade 
resultatet för helåret blir därmed 625,9 tkr. Prognososäkerheten är i intervallet +1- 290 tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Paula 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 195 

Delegation för yttrande över detaljplan för Gamla Uppsala 21:20 del av 
MI1N-2014-2332 

Beslut 
att delegera till miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott den 2 november 2016 att yttra sig 

över detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, del av. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över detaljplan för Gamla Uppsala 
21:20, del av. Sista dag för yttrande är den 17 oktober 2016 och efter förfrågan från 
miljöförvaltningen har tiden förlängts till den 2 november 2016. Då nämndens sammanträde inte 
kan avvaktas föreslås att arbetsutskottet får delegation att avge yttrande till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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8(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 196 

Yttrande över mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 för Uppsala kommun 
MHN-2016-4416 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnärrmden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 avseende nämndens 
ansvarsområde enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa avgifter enligt ärendets bilaga 2. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: 
Malin Sjöberg Högrell (L), Nils Fall (M), Josefine Andersson (M), Mattias Johansson (C) och 
Daniel Wall Andersson (KD). 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 6 
september, § 5, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och 
kompletteringar med taxor och avgifter. 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås 
underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. 

Taxor och avgifter 
Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 2. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalae 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 197 

Ny planeringsmodell 
MHN-2016-4612 

Beslut 
att fortsätta utvecklingen av ny planeringsmodell vilken kan ligga till grund för revidering av taxan 
för milj öbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen, enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens planeringsmodell styr förvaltningens planering. Modellen ska 
ligga till grund för utveckling av taxan enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och 
strålskyddslagen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2Up 
KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 198 

Yttrande: Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun 
MHN- 2016-004630 

Beslut 
att avge yttrande enligt bilaga till ärendet innebärande att kommunfullmäktige beslutar att anta 

förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun med av 
nämnden föreslagna ändringar. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande i rubricerat ärende. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av förslag till reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Uppsala kommun. För miljö- och hälsoskyddsnämnden del vad avser nämndens 
uppgifter och ansvar har nämnden inget ytterligare att tillföra. 

I den del som är gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna har nämnden 
lämnat synpunkter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



reala MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 199 

Yttrande över detaljplan för Sunnersta 80:7 och 51:61 
MHN-2016-4451 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendet bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. Syftet med planen är 
att fastighetsindelningsbestämmelser upphävs samt att.befintlig markanvändning (idrott och skola) 
fastställs så att de nya markägarna ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPktlue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 200 

Yttrande över detaljplan för Björklinge IP 
MHN-2016-4516 • 

Beslut 
att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. Detaljplanen innebär 
att ändamålen för två separata platser ändras för att stämma överrens med den markanvändning som 
finns på platsen idag. Det görs för att nya fastighetsbildningar ska kunna göras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeltluf, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 201 

Ansökan om tillstånd till bergtäkt Kågarbol 1:2 
MHN-2013-4857 

Beslut 
att överlämna yttrande till länsstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Nämnden tillstyrker att tillstånd meddelas och lämnar synpunkter på utformningen av villkoren i 
tillståndet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fä Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 202 

Ansökan om ändring i tillstånd avseende produktion av asfalt Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 
MHN-2016-2314 

Beslut 
att överlämna yttrande till länsstyrelsen enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker sökt tillståndsändring. Nämnden ser inte något behov av 
att ändra eller lägga till villkor på grund av den ökade produktionen av asfalt. 

Justerandes sign 

v‘r 

Utdragsbestyrkande 
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
sala 

KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 203 

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om miljörapport med bilagor 
MHN-2016-3751 

Beslut 
att överlämna yttrande till Naturvårdsverket enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om miljörapport. Förslaget syftar främst 
till att undvika styrning av den tekniska lösningen i författningstexten genom att ta bort anvisningar 
om hur uppgifter ska redovisas. Strukturen har gjorts om för att underlätta för olika branscher att 
hålla reda på de förordningar och föreskrifter som måste redovisas årligen. Det har också gjorts 
ändringar för att uppfylla kravet på det som ska redovisas inom ramen för EU samarbetet och för att 
uppfylla kraven från EU har detalj eringsgraden ökat i rapporteringen. Naturvårdsverket säger i 
konsekvensutredningen att milj örapporteringsportalen "inte är helt modern och har tekniska 
begränsningar" och att "ett byte av teknisk lösning kan behöva ske för att möjliggöra teknisk 
utveckling av milj örapporteringen". Nämnden anser att det är viktigt att rapporteringen kan ske 
elektroniskt och att det finns ett tekniskt system som möjliggör och stöder detta. 

Om ändringen avseende var uppgifter ska lämnas genomförs, ser nämnden flera risker: tiden för 
inmatning av uppgifter kommer att öka för vissa branscher, behovet av vägledning och inläsning 
kommer att öka, osäkerhet om vad som gäller år från år ökar behovet av vägledning och inläsning, 
svårt att hitta uppgifter år från år om de hamnar på olika ställen och ökad tid för både 
verksamhetsutövarens rapportering och tillsynsmyndighetens granskning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
,--- 
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fä ~kam 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 204 

Ansökan om tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna Hågadalen-Nåsten, 
Kvarnbo 3:1 
MHN-2016-2325 

Beslut 
att bevilja tillstånd för byggnation av gång- och cykelväg samt meddela dispens för markarbeten i 

samband med byggnation enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att byggnation av en ny gång- och cykelväg mellan 
Flogsta och Starbo tillgängliggör norra delen av reservatet och den inverkan som det sökta åtgärden 
medför på naturmiljön är försumbar. Sammantaget bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att det 
finns ett särskilt skäl och att åtgärden är förenlig med syftet för reservatet, därför beviljas dispensen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(-- 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 205 

Ansökan om strandskyddsdispens Vårdsätra 11:1 
MHN-2016-3016 

Beslut 
att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelsema för Vårdsätra strandpromenad etapp två 

enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-09-21. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att dispens ska ges för Vårdsätra strandpromenad eftersom 
det finns särskilda skäl. Åtgärden bedöms tillgängliggöra rekreationsområden för allmänheten som 
idag upplevs som privatiserade. Nämnden bedömer att sökt åtgärd inte långsiktigt kommer att 
försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter på ett oacceptabelt sätt, under förutsättning att de 
givna villkoren följs. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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