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UPP,01.9 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 76 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 77 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2018-05-31 till och med 2018-07-31 anmäls inklusive en 
presentation av ett beslut från livsmedelskontrollen. 

§ 78 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2018-05-31 till och med 2018-07-31 anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

...-- 
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upla P,§3,11 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 79 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Överklagade ärenden och domslut från och med 2018-05-31 till och med 2018-07-31 
anmäls. 

§ 80 

Övriga anmälningsärenden till nämnden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna: 

a) Protokoll Vattenvårdsförbundet 16 maj 2018 
b) KPMG:s rapport Offentlighetsprincipen 

§81 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

a) Gunnar Börjesson, forskare på Institutionen för mark och miljö (SLU) svarar på 
fråga från Lars Friberg: 
a) Vilka möjliga lösningar det finns för att utvinna olika näringsämnen, främst 
fosfor, ut rötslammet från reningsverken då det finns ett motstånd från lantbruken 
mot att sprida rötslam på åkrar då det innehåller tungmetaller. b) Hur stor 
problematiken är med att använda rötslammet som det är, är oron för att använda 
rötslammet befogad? 

Utdragsbestyrkande 
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up11§319 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 82 

Konferenser och rapporter 

1. Konferens Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling den 3 september 2018, 
Stockholm. 
Beslut om deltagande: Hanna Victoria Mörck deltar från nämnden. 

2. Höstkonferens Sveriges miljökommuner den 3-4 oktober 2018, Jönköping. 
Beslut om deltagande: Björns Smeds och Hanna Victoria Mörck deltar från 
nämnden. 

3. Kulturnämndens remisskonferens gällande förslag på nya kulturpolitiska programmet 
den 24 september 2018, Uppsala. 
Beslut om deltagande: Hanna Victoria Mörck deltar från nämnden. 

§ 83 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Värmeböljan 
b) Trasig bredbandskabel — förvaltningen utan lokaler i en veckas tid. 
c) Bullerdämpning Ärna 
d) Bergtäkten i Vänge 
e) Milj ösamverkan i Uppsala län 30 augusti, Uppsala slott 
f) TBU/taxa 
g) Ledningsgruppens omvärldsanalys — strategisk timma i samband med nämnd i 

september. 

§ 84 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2018-06-19 
samt arbetsutskott 2018-08-16 

Rubricerade protokoll anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
.„----> 



5(14) 

upP,M1.9 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 85 

Information på nämnden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Alkoholtillsyn — resurser och effektivitet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPlinte MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 86 

Beslut om tillstånd och dispens för arrangerande av orienteringstävlingen 
0-ringen 2020 i Stadsskogens naturreservat 
MHN-2018-0480 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att lämna tillstånd till 0-Ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt C 10 
naturreservatsföreskriftema för Stadsskogen, för att genomföra orienteringstävlingen 0-
Ringen en dag under perioden 20-25 juli 2020 inom reservatet Stadsskogen. 

att bevilja dispens till 0-ringen AB, organisationsnummer 556937-4084, enligt punkt C7, 
C8 och C9 naturreservatsföreskriftema för att genomföra orienteringstävlingen 0-Ringen en 
dag under perioden 20-25 juli 2020 inom reservatet Stadsskogen. 

att ta ut en avgift på 8 050 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen bör med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken vara förenad med följande villkor: 

1. att tävlingen bedrivs enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt enligt gällande 
bestämmelser för Stadsskogen naturreservat. 

2. att tävlingsbanornas sträckningar samt kontrollval ska samrådas med förvaltaren av 
naturreservatet före tävlingarna. De fastställda bansträckningarna med kontroller ska 
efter samrådet skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

3. att berörda markägare ska kontaktas innan tävlingen. 
4. att särskilt känsliga områden ska markeras som förbudsområden i kartan, alternativt 

hägnas av i samråd med förvaltaren. 
5. att för- och eftersyn ska genomföras 2020, 2021 samt 2025, i enlighet med i ärendet 

redovisad metod, vid utvalda tävlingsstråk av representant för arrangemanget och 
dokumentation ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

6. att röjningen vid kontrollerna endast får ske av sly eller annan mindre vegetation, 
samt endast vid samråd med förvaltarna. 

7. att fordon endast får framföras på större stigar eller vägar och ska ske i samråd med 
förvaltaren av reservatet. 

8. att i samband med 0-Ringen ska naturvärden och friluftsvärden lyftas och 
information om dessa ska spridas bland tävlingsdeltagarna. 

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillstånd och dispens enligt naturreservatsföreskriftema för Stadsskogen för 
genomförandet av orienteringstävlingen 0-Ringen femdagars 20-25 juli år 2020. 
Arrangemanget kommer innebära en påverkan på området kopplat till trampskador. Slitage 
har konstaterats påverka framförallt häll- och våtmarker vilka är vanligt förekommande i 
Stadsskogen. 0-Ringen AB har presenterat hänsynstaganden och försiktighetsmått som 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,§341.9 MILJÖ- OCH HÄLSO SKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

krävs för att syftet med reservatet ska uppnås. Orienteringstävlingen kan därför genomföras i 
enlighet med de krav som ställs av miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt med de 
begränsningar och försiktighetsmått som krävs för att tillgodose naturreservatets syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uPPlete MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 87 

Beslut om tillstånd och dispens enligt naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten för anläggande av multifunktionell dagvattenpark, 
Vårdsätra 11:1, Gottsunda 11:8 och 11:20 
MHN-2017-2789 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att bevilja ansökan om tillstånd för anläggande av multifunktionell dagvattenpark, enligt 
punkt A13, A15, A16 naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten 
Vårdsätra 11:1, Gottsunda 11:8 och 11:20, 

att bevilja dispens för anläggande av multifunktionell dagvattenpark, enligt punkt Al 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten Vårdsätra 11:1, 
Gottsunda 11:8 och 11:20, 

att ta ut en avgift på 5 750 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen och tillståndet är med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenade med följande 
villkor: 

att arbetet i huvudsak ska utföras enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt bedrivas 
under iakttagande av de gällande bestämmelserna för Hågadalen-Nåstens naturreservat. 

att berörda markägare ska kontaktas innan arbetet påbörjas. 
att inga för reservatet främmande växtarter får införas i området. 
att underlag för växtmaterialval samt genomförda inventeringar av området ska skickas till 

miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet påbörjas. 
att överblivna massor från arbete ska föras bort från reservatet. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten, för anläggande av en multifunktionell dagvattenpark. Det huvudsakliga 
syftet med anläggningen är att rena dagvatten från delar av Gottsunda och södra Gottsunda 
innan det rinner ut i Hågaån. Anläggningen har också som syfte att främja den biologiska 
mångfalden och friluftlivets intressen. Dagvattenparken anses vara en anläggning som 
gynnar reservatets syften och kan anläggas utan någon större negativ påverkan på övriga 
värden som reservatet syftar till att skydda. Dispens och tillstånd ska därför beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uPR5319 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 88 

Beslut angående ansökan om tillstånd och dispens enligt 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten för parkeringsplats 
vid Lurbro bro, Vårdsätra 11:1 
MHN-2018-3048 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att bevilja ansökan om tillstånd för parkeringsplats med staket, enligt punkt A13 och A16 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten Vårdsätra 11:1, 

att bevilja dispens från naturreservatsföreskrifterna för parkeringsplats, enligt punkt Al och 
A8 naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom fastigheten Vårdsätra 11:1, 

att ta ut en avgift på 4 600 kronor för handläggningen av ansökan. 

Dispensen och tillståndet bör med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken vara förenade med 
följande villkor: 

att arbetet i huvudsak ska utföras enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt bedrivas 
under iakttagande av de gällande bestämmelserna för Hågadalen-Nåstens naturreservat. 

att berörda markägare ska kontaktas innan arbetet påböljas. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten, för anläggande av en ny reservatsparkering vid Lurbo bro på fastigheten 
Vårdsätra 11:1. Parkeringen kommer att ersätta den befintliga parkeringen, något längre 
söder ut, utanför reservatsgräns, då denna måste flyttas av trafiksäkerhetsskäl och på grund 
av önskemål från den privata markägaren. En parkering för besökare till naturreservatet är 
en anläggning som gynnar ett av reservatets syften. Parkeringen kan anläggas utan någon 
större negativ påverkan på övriga värden som reservatet syftar till att skydda. Dispens och 
tillstånd ska därför beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign 

d7e4 
Utdragsbestyrkande , 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 89 

Beslut om strandskyddsdispens i efterhand för en fast brygga och en 
båtbrygga på fastigheten Sandbro 3:28, Uppsala kommun 
MHN-2018-2940 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att bevilja strandskyddsdispens för en ca 13 meter lång pålad brygga samt en bryggbåt. 
att ta ut en avgift på 5 750 kronor för handläggning av ansökan. 

Villkor för dispensen är: 

att åtgärden i huvudsak utformas enligt inlämnade handlingar och uppgifter i ärendet. 
att dispensen gällande bryggbåten är begränsad till verksamhet som syftar till att 

tillgängliggöra vattenområdet för personer med funktionsnedsättning. 
att åtgärderna ska hållas öppna för allmänheten att nyttja. 

Reservationer 
Malin Sjöberg Högrell (L) och Mattias Johansson (C) lämnar reservation till fördel för sitt 
eget yrkande (se bilaga A § 89). 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens bedömning är att de aktuella bryggorna har som syfte att tillgodose ett 
allmänt intresse. Det har funnits en flytbrygga vid stranden sedan innan strandskyddet 
infördes och en fast brygga möjliggör en fortsatt användning av den för funktionshindrade. 
Alltså tillgodoses ett av strandskyddets två intressen av att bryggan fortsättningsvis kan 
användas. I sammanhanget bedöms påverkan på det andra syftet, växt- och djurliv, vara litet 
eftersom platsen redan är påverkad. Sammanvägt bedömer miljöförvaltningen att dispens 
kan ges. 

Yrkande 
Malin Sjöberg Högrell (L) och Mattias Johansson (C) yrkar bifall till förslag enligt bilaga A 
§89. 

Bengt Fladvad (MP), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Malin Sjöberg Högrells och Mattias Johanssons 
yrkande. Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2018-08-23 

§ 90 

Yttrande över remiss om Livsmedelsverkets förslag till ny modell för 
riskklassning av livsmedelsföretag 
MHN-2018-2531 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att överlämna yttrande till Livsmedelverket enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Kontrollavgiftens storlek ska 
styras av kontrollbehovet. Grunden är att kontrollen ska vara riskbaserad, genomföras 
regelbundet och så ofta som det är lämpligt. För att bestämma hur mycket varje företagare 
ska betala använder sig de flesta kommuner av Livsmedelsverkets modell för riskklassning 
av livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverket har fått i uppdrag av Regeringen att se över 
nuvarande modellen för riskklassning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till 
Livsmedelsverkets förslag till ny modell för riskklassning av livsmedelsföretag och ser 
positivt på att riskklassificeringen revideras och förenklas. Det finns flera delar i förslaget 
som är bra, till exempel att: 

• Kontrollbehovet formuleras i kontrollfrekvenser (antal besök/år) i stället för 
kontrolltimmar/år. 

• Företag med mycket liten risk och mycket litet kontrollbehov endast får besök vid 
behov dvs, kontrollen sker inte regelbundet, och de placeras i riskklass 0. 

• Verksamheter som huvudkontor, grossister och lager får ökad kontrollfrekvens. 
• Erfarenhetsklass C tas bort och istället kan kontrollen förstärkas under en begränsad 

tid. Hitintills har verksamheter som uppvisat stora brister kunnat placeras i 
erfarenhetsklass C vilket inneburit att de har fått ett ökat antal kontrolltimmar per/år. 
Dessa beslut har inte varit tydligt tidsbegränsade. 

Nämnden framför flera synpunkter på förslaget, bland annat att: 
• Kontrollfrekvenserna för flera branscher föreslås minska i allt för stor omfattning. 

Flera verksamheter kommer få för lite kontroll i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet. 

• Förslaget och vissa begrepp måste definieras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 juli 2018, reviderad av arbetsutskottet 16 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign A Utdragsbestyrkande 



uPP,L9.1.9 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

13 
(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 91 

Yttrande om förslag till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 
MHN-2018-3445 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderar förslag till beslut och föreslår därefter 
kommunfullmäktige besluta: 

att anta upprättat förslag till yttrande till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 
avseende nämndens ansvarsområde enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa förslag till ändrade avgifter för 2019 enligt ärendets bilaga 2, 

att i övrigt fastställa taxor och avgifter för nämndens ansvarsområde enligt ärendets bilaga 
2. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått remiss från kommunstyrelsen gällande Mål och 
budget 2019 med plan för 2020-2021. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tilläggsförslag: 

Miljöförvaltningen arbetar under 2018 med en behovsutredning av miljöbalkstaxan. 
Tillsynsbehovsutredningen kommer att ligga till grund för antalet tillsynstimmar olika 
verksamheter får betala för. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om 
tillsynsbehovsutredningen och ny taxa enligt miljöbalken den 27 september 2018, för vidare 
behandling i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige. Timtaxan för tillsynen 
kommer inte att förändras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-08-23 

§ 92 

Yttrande över ICPMG:s rapport Granskning social arbetsmiljö 
MHN-2018-3239 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

att avge yttrande daterat den 23 augusti 2018 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en granskning av den sociala 
arbetsmiljön. I rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till 
kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

Kommunrevisionen begär nu yttrande utifrån ett antal frågeställningar. I bifogat yttrande 
beskriver miljö- och hälsoskyddsnämnden hur det sociala arbetsmiljöarbetet avses att 
utvecklas mot bakgrund av revisionens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 89 

Yrkande ang. beslut om strandskyddsdispens i efterhand för en bryggbåt och en fast brygga på 
Sandbro 328, Uppsala kommun (ärende 2018-002940-NA) 
Yrkande: 
Vi yrkar på avslag gällande beslutspunkten att ta ut en avgift om 5 750 kronor för handläggning av 
ansökan. Vi anser att ingen avgift ska utgå för handläggningen, alternativt att denna skrivs ned till 
minsta möjliga debiterbara handläggningstid för ett strandskyddsärende. 

Ärendet berör en fastighet som ägs och drivs av en ideell förening, FUB Uppsala. Denna är helt 
beroende av gåvor, bidrag och privata donationer för att kunna bedriva verksamhet på fastigheten, I 
fallet med bryggorna finns dessa där för att funktions- och rörelsehindrade barn och ungdomar ska 
kunna vistas vid vatten och göra aktiviteter där. Som Miljöförvaltningen påpekar i sitt beslut, har 
föreningen redan strandskyddsdispens för de övriga två bryggkonstruktioner som finns vid 
fastigheten. Kartan visar tydligt att alla bryggor håller sig inom ett enhetligt ianspråktaget område, 
dvs de har som helhet en och samma funktion. 

Vi finner det inte motiverat att belasta en ideell förening för funktions- och rörelsehindrade barn och 
unga med en så pass hög avgift för ett rent administrativt ärende, på en fastighet där en 
handläggning om en nära nog identisk strandskyddsdispens redan utförts (1998). 

Vi noterar också att ett ärende som behandlas på samma sammanträde, som inkluderar både dispens 
från naturreservatsföreskrifter respektive dispens från strandskyddsreglerna, har en lägre kostnad 
för handläggning än i fallet med Sandbro 3:28. Detta trots att denna anläggning tar ett mycket större 
område i anspråk. 

Vår bedömning är att den föreslagna kostnaden för handläggningen av ärendet är oskälig, och bör 
utgå he rna iv sättas till ett minimum. 

Malin Sj I (L) Mattias Johansson (C) 
2:e vice ord irande Ledamot 
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