
  

 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
   
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

   Datum: 2016-03-30 Sida: 1 
 

Plats och tid: Kungssalen, Kungsängsvägen 27, kl. 16:15-17.50 
  

Ledamöter: Bengt Fladvad (MP) 

Sanna Eliasson (S) 

Fred Eriksson (S) 

Nils Fall (M) 

Josefine Andersson (M) 

Ylva Tengblad (MP) 

Mattias Johansson (C)  

Daniel Wall Andersson (KD)  

Ersättare: Gunnar Larsson (S) tjänstgör för 

Hanna Victoria Mörck (V) 

Magnus Törne (M) tjänstgör för 

Leo Jager (S) 

Kathrine Laurell (M)   

Björn Smeds (L) tjänstgör för 

Malin Sjöberg Högrell (L) 

 

 

 

Övriga 
deltagare: 

Anna Axelsson 

Anna Brådenmark 

Monica Pettersson 

Dominique Johansson 

Linda Granvik   

Robin Rundström 

 

 

 

Cecilia Möne 

Carl Hellström 

Heidi De Brabandere 

 

 

 

Utses att 
justera:  Nils Fall  Paragrafer: 109-114 

 
Justeringens 
plats och tid: Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, tisdagen den 5 april kl. 08.30 

 

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

 Bengt Fladvad, ordförande Dominique Johansson, nämndsekreterare 

  

 ….................................................................. 

 Nils Fall, justerare 

 

 

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

 

Organ:  Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Datum: 2016-03-30 

Datum då anslaget 
sätts upp: 

2016-04-06 Datum då anslaget tas ner: 2016-04-27  

 

Förvaringsplats  
för protokollet: 

Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

 

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



 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
   
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

 Datum: 2016-03-30 Sida: 2 
 

 

 

§ 109  

Formella ärenden  

1. Nils Fall utses att tillsammans med Bengt Fladvad justera dagens protokoll.  

 

2. Justeringen bestäms äga rum tisdagen den 5 april kl. 8.30 på miljöförvaltningen, 

Kungsängsvägen 27, Uppsala. 

  

3. Föredragningslistan godkänns. 

 

 

 

_ _ _ _ 
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Datum: 2016-03-30 Sida: 3 

§ 110 

 
Informationsärenden 
 

 Datum: 2015-04-16 Sida: 3 

 
A. Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut samt presentation av ett 

beslut. 

 

B. Meddelanden enligt förteckning anmäls. 

 

C. Överklagade ärenden och domslut anmäls. 

 

D. Information om kontroll av redlighet i livsmedelskontrollen 

Presentation av Anna Brådenmark. 

 

E. Frågor till miljöförvaltningen från politikerna och allmänheten    
Vad gör kommunen åt luftkvaliten för de boende nära reningsverket? Skall en 

överbyggnad ske? Vilken gräns för byggande finns?  

Cecilia Möne svarar att Uppsala vatten bl.a. gjort luktutredning med mätningar och 

spridningsberäkningar, installerat luktfilter samt att man nu kommer att bygga tak 

över en försedimenteringsbassäng. Miljöförvaltningen har återkommande 

miljötillsyn på Kungsängsverket och Biogasanläggningen där luktfrågor tas upp. 

Lukt från gödselspridning kommer att tas upp med Lantbruksuniversitetet under 

2016. På frågan om gräns för byggande svarar Cecilia att det finns en 

överenskommelse inom kommunen om att ej bygga bostäder innanför gränsen för 

2 luktenheter, vilket motsvarar området söder om Kungsängsesplanaden. 

 

Vad innebär en sänkning av hastighetsgränsen på Kungsgatan och andra centrala 

delar av Uppsala för luftkvaliteten och miljön? Monica Pettersson svarar att 

Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) gjort en utredning som visar på 

effekten av en hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h. Den visar att trafiken 

på Kungsgatan (vid Stadshuset) minskar med 10% och på andra delar av 

Kungsgatan minskar flödet med 30-40%. PM10-halter minskar med 3-4% av 

dygnsmedelvärdet men kväveoxider ökar med 8-9%.   Förvaltningen ser effekter 

så som lägre nivå trafikbuller, ökad trafiksäkerhet och mindre vägslitage. 

 

                                                                     

F. Konferenser och rapporter  
 

G. Aktuellt från förvaltningen 
Anna Axelsson informerar att Polismyndigheten har hemställt att Systembolaget 

ska få hålla stängt under valborg. 

 

H. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 2 mars anmäls. 

 

I. Arbetsutskottets protokoll från den 23 mars anmäls.  
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Datum: 2016-03-30 Sida: 4 

   

 

§ 111 

 

Ärende nr. 2016-1238 

 

Ändrad sammanträdestid april 2016 

 

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-03-08. 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

BESLUT: 
 
att   flytta nämndsammanträdet från onsdagen den 27 april till tisdagen den 26 april 

 

_ _ _ _ 
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Datum: 2016-03-30 Sida: 5 
 

 

  

§ 112 

 

Ärende nr. 2016-1000 

 
Beslut i ärende om klagomål på åtgärd inom 
strandskyddsområde, Vårdsätra Sätesgård 

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-03-11. 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

BESLUT: 

 

att   bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18b § miljöbalken för fritidshus på 

100 kvm, 

 

att   avgränsa tomtplats enligt röd linje på situationsplanen daterad 2016-03-07 och 

 

att   ta ut en avgift för handläggningen av ansökan på 3364 kronor. 

 

_ _ _ _  

 

Sammanfattning 

Ansökan avser dispens från strandskydd vid Trehörningen. Avsikten är att bygga 

ett nytt fritidshus med en byggyta på ca 100 kvm. Huset ska placeras i närheten av 

ett befintligt garage, vedbod och växthus. Åtgärden bedöms inte långsiktigt 

försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter på ett oacceptabelt sätt eftersom 

marken utgörs av en etablerad tomt med klippt gräsmatta och befintliga byggnader. 

Huset kommer inte att verka avhållande på allmänhetens möjlighet att röra sig förbi 

platsen eftersom det kommer ligga inom det befintliga bostadshusets hemfridszon 

och allmänheten har inte tillträde till platsen idag. Dispens kan därför beviljas. 

 

_ _ _ _ 
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§ 113 

 

Ärende nr. 2005-446 

  

Föreläggande med vite om att vidta skyddsåtgärder vid 
Liten Lär Småbarnsskolan, Valsätra 54:4 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-03-08. 

Ärendet föredras av Carl Hellström. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.  

 

BESLUT: 

 

att förelägga om skyddsåtgärder enligt: 

 

1.    vidta åtgärder så att tilluftsflödet i matsal, gymnastiksal och musiksal på 

förskolan är minst sju liter per sekund för varje person som samtidigt kan 

förväntas uppehålla sig där samt ett tillägg på 0,35 l/s per m² golvarea. Om 

mekanisk ventilation installeras ska ljudkrav enligt Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) uppnås. Åtgärderna ska 

vara vidtagna och skriftligt redovisade till miljö- och hälsoskyddsnämnden 

senast den 20 augusti 2016. 

 

2.  vidta åtgärder så att ljudnivåerna för aggregat TA/FA 2 uppnår ställda ljudkrav 

enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 

2014:13). Åtgärderna ska vara vidtagna och skriftligt redovisade till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden senast den 20 augusti 2016.  

 

3.  redovisa mätvärden för tersband 125 Hz. Åtgärden ska vara vidtagen och 

skriftligt redovisad till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 20 augusti 

2016. 

 

Nämnden beslutar att punkt 1 i föreläggandet förenas med ett vite om 300 000 

kronor.  

_ _ _ _ 

Sammanfattning 

Tidigare föreläggande, den 25 juli 2013, har inte uppfyllts. Tillräckliga åtgärder för 

att undanröja olägenhet för människors hälsa till följd av bristfällig luftkvalitet i 

förskolans matsal, gymnastiksal och musiksal har inte vidtagits. 

 

Redovisade ljudnivåer saknar tersband (Hz)125 och överskrider 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. 
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§ 114 

 

Ärende nr. 2015-7018 

 

Remiss av rapporten Hälsoskadliga kemiska ämnen i 
byggprodukter – förslag till nationella regler (Rapport 8/15) 
Remiss från Miljö- och energidepartementet, dnr.  M2015/04120/Ke Remisstid: 5 

april 2016 

 
I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2016-03-03. 

 

Ärendet föredras av Heidi De Brabandere. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

BESLUT: 

 

att   godkänna upprättat förslag och överlämna yttrande  till Miljö- och 

energidepartementet  

_ _ _ _ 

 
Sammanfattning 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att: 

 

 den föreslagna regleringen med införandet av nationella gränsvärden är ett 

bra sätt för att stärka skyddet för framför allt barns och det ofödda barnets 

exponering av farliga kemikalier i inomhusmiljön. 

 

 tillgängligheten av relevant dokumentation, d.v.s. prestandadeklaration 

enligt Byggproduktförordningen (EU nr 305/2011) bör vara längre än de 

föreslagna tio åren, då byggnader med dessa produkter har mycket längre 

livstid än så. 

 

 det är önskvärt att även köksinredning och annan fast inredning omfattas av 

regleringen då många barn och blivande föräldrar spenderar en stor del av 

tiden i den miljön och mot bakgrund av att den inredningen brukar vara en 

varaktig del av byggnaden under många årtionden. 

 

 

_ _ _ _ 

 


