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Pnlue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 
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Mattas Johansson (C) §§ 159-172 
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Ersättare: Gunnar Larsson (S), tjg. 
Göran Ågren (V) tjg. 
Björn Smeds (L), tjg. §§ 159, 160, 167- 
176 
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Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat 

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2018-02-01 
Datum för 2018-02-02 Sista dag för överklagande: 2018-02-23 
anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: 2018-02-26 
Förvaringsplats 
för protokollet: Miljöförvaltningen, Ulls väg 28, Uppsala 

Underskrift: g‘k au/1w- treoin, 
Susanna Nordström, sekreterare 
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enlue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 159 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 160 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut enligt förteckning från och med den 2017-11-22 till och med 2018-01-09 
samt två beslut av ordföranden anmäls. Ett beslut från en avdelning presenteras också. 

§ 161 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med den 2017-11-22 till och med 2018-01-09 anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

< 
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(Ankel* MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 162 

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 den 2017-11-22 till och med 2018-01-09 
anmäls. 

§ 163 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 
a. Fråga från Björn Smeds (L) om vilka risker förvaltningen ser gällande: 

1. Ökande luftföroreningar i Uppsala på grund av ökad förtätning? 
2. Vilka bullerstörningar kan uppkomma på grund av förtätningen? 
3. Vilka översvämningsrisker finns på grund av hårdbeläggning av ytor? 
4. Vilka vinster kan finnas till följd av förtätningen? 

Frågan besvaras senare. 

b. Vilken beredskap har Uppsala kommun för att hantera ett utbrott av mässling hos 
anställda i kommunen? I synnerhet för att minimera riskerna för att mässlingssmitta 
sprids via kommunens anställda inom vård, skola och omsorg. Fråga från Mattias 
Johansson (C). 

Frågan besvaras senare. 

§ 164 

Konferenser och rapporter 

Inga konferenser eller rapporter finns att anmäla. 

Justerandes sign 

97-r 
Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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peke» MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 165 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a. Olof Öhlund, inspektör och Daniela Mattisson, inspektör, nyanställda på avdelningen 
för VA, områdes- och hälsoskydd. 

b. Information om ny enhet för administrativt stöd på miljöförvaltningen. Mikael 
Odervång är utsedd chef för enheten. 

c. Vikarie för Anna Brådenmark 
d. Lokalförsörjningsplan för skolor 

§ 166 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2017-12-14 
samt arbetsutskott 2018-01-25 

Rubricerade protokoll anmäls. 

§ 167 

Information på nämnden 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a. Måsen — Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas 
tillrinningområde ur grundvattensynpunkt. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 168 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken), 
granskning 
MHN-2016-2808-PL 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat synpunkter gällande grundvatten, dagvatten, luft, 
buller och vibrationer inom detaljplanen i samband med att den var ute på samråd under 
sommaren 2016. Hur väl nämndens synpunkter beaktats och omsatts i granskningshandlingen 
ligger till grund för de yttrande som nämnden överlämnar till plan- och byggnadsnämnden. 

Nämnden ser positivt på den nya sårbarhetsklassningen av området och anser att de riktlinjer 
som Måsen 2 kommer att ta fram även ska gälla för det aktuella detaljplaneområdet. Nämnden 
anser att den handlingsplan med förslag till åtgärder som skydd för grund- och ytvatten är bra 
men behöver utvecklas och förtydligas. 

Nämnden anser inte att det har föreslagits tillräckliga bulleråtgärder för planens norra punkthus. 
Nuvarande utformning kan inte tillgodose en god ljudmiljö för de boende och därför bör husets 
utformning ses över. 

Nämnden anser inte att den angivna friytan för förskolegården i planen är acceptabel utan den 
bör justeras till att vara minst 20 m2/barn. 

Utöver de framförda synpunkterna anser nämnden att granskningshandlingen har hanterat 
nämndens synpunkter från samrådsyttrandet på ett tillfi-edställande sätt. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fAupe,kalue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 169 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl. (fd. 
Centrala Ulleråker), granskning 
2016-003362- PL 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat synpunkter gällande grundvatten, dagvatten, luft, 
buller, vibrationer och förskolor inom detaljplanen i samband med att den var ute på samråd 
under sommaren 2016. Hur väl nämndens synpunkter beaktats och omsatts i 
granskningshandlingen ligger till grund för de yttrande som nämnden överlämnar till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Nämnden ser positivt på den nya sårbarhetsklassningen och anser att de riktlinjer som Måsen 2 
kommer att ta fram även ska gälla för det aktuella detaljplaneområdet. Nämnden anser att den 
handlingsplan med förslag till åtgärder som skydd för grund- och ytvatten är bra men behöver 
utvecklas och förtydligas mer. 

Nämnden anser att plankartan ska kompletteras med en planbestämmelse om störningsskydd 
för samtliga bostadsgårdar där 70 dBA maximalt överskrids vid fasad på den ljuddämpade 
sidan. Nämnden anser även att det ska finnas en planbestämmelse om störningsskydd så att 
hela förskolegården klarar riktvärdet 50 dBa. 

Utöver de framförda synpunkterna anser nämnden att granskningshandlingen har hanterat 
nämndens synpunkter från samrådsyttrandet på ett tillft-edställande sätt. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
----- 
--('-- 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 170 

Yttrande över remiss angående prövotidsredovisning avseende 
utsläpp till vatten från Fresenius Kabi AB på fastigheten Fyrislund 
6:9 i Uppsala kommun 
MHN-2016-004790- MI 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna reviderat yttrande till Länsstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län har remitterat kompletteringar till 
tidigare besvarad prövotidsredovisning och ber miljö-och hälsoskyddsnämnden om yttrande 
över dessa och tidigare handlingar i ärendet. De aktuella frågorna som kvarstår gäller utsläpp 
av fett och propofol (ett mycket giftigt anestesimedel) till avloppssystemet samt frågan om 
återvinning av värmeenergi ur rejektvattnet och kylvattnet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att Fresenius Kabi AB ska installera den 
reningsanläggning i form av ett tätare membranfilter, som företaget själv föreslagit, för att få en 
bättre fettavskiljning. En prövotid behövs för att följa upp reningen. Företaget bör dessutom 
genomföra alla åtgärder som är möjliga för att förhindra by-pass-situationer (dvs att 
avloppsvatten släpps ut orenat). 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser vidare att om Fresenius-Kabi AB inte får krav att 
installera reningsutrustning för propofol måste företaget upprätta ett kontrollprogram för 
utsläpp av propofol för att kontrollera halterna som kommer ut från anläggningen. 

Vad gäller energieffektivisering har Fresenius Kabi AB redovisat alternativ som skulle införas 
med hjälp av externa parter. Eftersom det kommer nya tekniker och samarbetsmodeller med 
energiföretag med tiden bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att företaget ska fortsätta att 
arbeta med dessa modeller. Att arbetet går framåt bör dock kontrolleras av tillsynsmyndigheten. 

Yrkanden 
Bengt Fladvad (MP), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 
ändringsförslag i yttrandet: 

Förslag: Formuleringen "Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser vidare att om Fresenius-Kabi AB inte får 
krav att installera reningsutrustning för propofol måste företaget upprätta ett kontrollprogram för utsläpp av 
propofol för att kontrollera halterna som kommer ut från anläggningen." ändras till "Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden anser att Fresenius-Kabi ska installera rening så att utsläpp av propofol understiger 0,1 mg 
propofol/liter". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fAupelalue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

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

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet överlämnar utan eget yttrande ärendet till nämnden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 171 

Remiss angående utredningsvillkor U2 om dagvattenutredning vid 
Uppsala Flygplats (Ärna) på fastigheterna Fullerö 18:48 m. 
MHN-2017-6998-MI 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna reviderat yttrande till Milj öprövningsdelegationen i Uppsala län, enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
I beslutet för flygplatsen daterat 2010-03-17 (Dnr: 551-14077-07) finns ett krav på prövotidsutredning 
av dagvattensituationen och bedömning av påverkan på Fyrisån från flygplatsen (utredningsvillkor U2). 
Den 27 oktober 2017 lämnade Förvarsmakten in utredning enligt villkor U2. Därefter har 
miljöprövningsdelegationen (MPD) skickat ärendet på remiss till bland annat miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar på att utredningen av dagvattenutsläppen kompletteras med: 
• Beräknade utsläpp från planerad civil flygverksamhet 
• Hur befintlig och planerad verksamhet påverkar milj ökvalitetsnorm 
• Villkorsförslag utsläpp från dagvatten 
• Utsläpp av PFAS ämnen 
• Utredning av kvävekällor och förslag på åtgärd för att minska kväveutsläpp från 

utsläppspunld 1 

Yrkanden 
Mattias Johansson (C) yrkar bifall till följande ändringsförslag i yttrandet: 

Förslag: Formuleringen "Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) anser att utredningen behöver 
kompletteras med:" ändras till "Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) anser att den redovisade 
utredningen är otillräckligt och måste kompletteras med:" 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med Mattias Johanssons (C) ändringsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 172 

Remiss angående utredningsvillkor U3 om provfiske och 
bottenfaunaundersökningar Uppsala Flygplats (Ärna) på 
fastigheterna Fullerö 18:48 m. 
MHN-2017-6999-MI 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna reviderat yttrande till Milj öprövningsdelegationen i Uppsala län enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
I beslutet för flygplatsen den 17 mars 2010 (Dnr: 551-14077-07) finns ett krav på 
prövotidsutredning angående provfiske och bottenfaunaundersökningar i Fyrisån uppströms 
och nedströms flygplatsen (utredningsvillkor U3). Den 27 oktober 2017 lämnade 
Förvarsmakten in utredning enligt villkor U3. Därefter har miljöprövningsdelegationen (MPD) 
skickat ärendet på remiss till bland annat miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte är möjligt att uppskatta påverkan från 
flygverksamheten i Fyrisån med den här typen av undersökningar då nedströmslokalen också är 
påverkad av tillkommande flöde från Jumkilsån och industriverksamheter vid Librobäcks 
industriområde. 

Yrkanden 
Mattias Johansson (C) yrkar bifall till följande ändringsförslag i yttrandet: 

Förslag 1: Formuleringen "Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte är möjligt att 
uppskatta påverkan från flygverksamheten i Fyrisån med utfört provfiske och 
bottenfaunaundersökningar." ändras till "Miljö och hälsoskyddsnämnden anser att underlaget är 
otillräckligt och att det inte är möjligt att bedöma påverkan från flygverksamheten i Fyrisån med utfört 
provfiske och bottenfaunaundersökningar." 

Förslag 2: Formuleringen "Nämnden anser att det hade varit önskvärt att lokalerna varit mer 
likvärdiga. Om syftet är att påvisa skillnader mellan lokalerna så måste fler undersökningar av 
likvärdiga lokaler genomföras för att få entydiga resultat." ändras till "Nämnden anser att fler 
undersökningar av likvärdiga lokaler under en längre tidsperiod måste genomföras för att få entydiga 
resultat." 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med Mattias Johanssons (C) ändringsförslag. 

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

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 173 

Tillsynsärende enligt tobakslagen gällande Skafferiet 
3710 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att med stöd av 20 a § tobakslagen (1993:581) meddela ett 
förbud att bedriva försäljning av tobaksvaror under tre månader. 

Sammanfattning 
Den 28 september 2017 uppmärksammade polismyndigheten försäljning av tobak till 
underåriga vid upprepade tillfällen på butiken Skafferiet. Detta trots att miljöförvaltningens 
tillståndsenhet i maj 2017 särskilt uppmärksammat butikens ägare på vikten av ålderskontroll 
efter att det inkommit ett anonymt klagomål på butiken. På grund av den konstaterade 
försäljningen till underåriga meddelar miljö- och hälsoskyddsnämnden ett förbud mot 
tobaksförsäljning på tre månader. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 174 

Föreläggande med vite om åtgärder för att förbättra luftkvaliteten 
på Storvretaskolan, Storvreta 3:29 
MHN-2016-004555- HS 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att förelägga Uppsala kommun genom Utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten på Storvretaskolan, enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
I flera av klassrummen på Storvretaskolan vistas samtidig betydligt fler personer än vad 
ventilationen i rummen är anpassad för. Klagomål på dålig luft förekommer. 
Milj öförvaltningen bedömer att det föreligger olägenhet för människors hälsa på grund av 
bristfällig luftkvalitet och att åtgärder därför snarast behöver vidtas för att 
Folkhälsomyndighetens riktvärden för ventilation ska klaras i samtliga rum på skolan. 

Utbildningsförvaltningen har gett Uppsala kommun Skolfastigheter AB i uppdrag att förbättra 
ventilationen på skolan. Skolfastigheters målsättning är att åtgärderna ska vara vidtagna senast 
till höstterminens start 2018. Eftersom Miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare beslut om 
föreläggande med krav på åtgärder inte uppfyllts bedöms det nödvändigt att besluta om 
föreläggande med vite för att säkerställa att bristerna åtgärdas utan ytterligare fördröjning. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 175 

Föreläggande med vite om åtgärder för att förbättra luftkvaliteten 
på grundskolan Pluggparadiset, Storvreta 4:70 
MHN-2015-005947- HS 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att förelägga Uppsala kommun genom Utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten på Pluggparadiset, enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
I flertalet av skolans klassrum och grupprum vistas samtidigt betydligt fler personer än vad 
ventilationen är dimensionerad för. Klagomål på dålig luft förekommer. Milj öförvaltningen 
bedömer att det föreligger olägenhet för människors hälsa på grund av bristfällig luftkvalitet 
och att åtgärder därför snarast behöver vidtas för att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 
ventilation ska klaras i samtliga rum på skolan. 

Utbildningsförvaltningen har gett Uppsala kommun Skolfastigheter AB i uppdrag att förbättra 
ventilationen på skolan. Skolfastigheters målsättning är att åtgärderna ska vara vidtagna senast 
till höstterminens start 2018. Eftersom Miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare beslut om 
föreläggande med krav på åtgärder inte uppfyllts bedöms det nödvändigt att besluta om 
föreläggande med vite för att säkerställa att bristerna åtgärdas utan ytterligare fördröjning. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat den 25 januari 2018, reviderad 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

§ 176 

Fyllnadsval till miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 
MHN-2018-371-AD 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till dess att avsägelsen av uppdraget beslutats i fullmäktige. 

Ärendet 
Nils Fall (M) har avsagt sig sitt uppdrag i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fyllnadsval behöver 
därför göras till arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 25 januari 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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