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Uppsala 	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

Plats och tid: Kungssalen, Kungsängsvägen 27, klockan 16.15-19.20 

Beslutande: Bengt Fladvad (MP), ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V), 1:e vice ordf 
§§208-224 
Malin Sjöberg Högrell (L), 2:e vice ordf 
§§206-210 
Sanna Eliasson (S) 
Fred Eriksson (S) 
Gunnar Larsson (S) 
Göran Ågren (V) §§206-207 
Lars Friberg (MP) §§206-211 
Björn Smeds (L)§§206-207, 211-224 
Nils Fall (M) §§206-212 
Magnus Törne (M) §§ 206-211 (del av) 
Kathrine Laurell (M) §§211(del av) - 224 
Josefine Andersson (M) 
Mattias Johansson (C) §§208-224 

Ersättare: 

Övriga 	Lars Wedlin, Emilia Hammer, Cecilia Möne, Linda Granvik, verksamhetsutvecklare, Heidi de 
deltagare: 	Brandadere, Sofie Viksten, Sylvia Femandez, Carl Hellström, Fredrik Westerberg samt Reidar 

Oderth 

Josefine Andersson (M) 

Kungsängsvägen 27, 2016-11-09 

7k-9 	kiL,Åu-DA- 
Bengt Flad-c;ad (MP), ordförande 

IU(-r  OCtrell-
Reidar Oderth, sekreterare 

Paragrafer: 206-224 
Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

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

Organ: 	 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 	 2016-11-09 
Datum för 	 2016-11-10 

	
Sista dag för överklagande: 	2016-12-01 

anslags uppsättande: 	 Datum för anslags nedtagande: 2016-12-03 
Förvaringsplats 
för protokollet: Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, Uppsala 

Underskrift: 

     

Reidar Oderth, sekreterare 
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upP19,1,2 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 206 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan. 

§207 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tagna delegationsbeslut för perioden 2016-09-14 — 2016-10-17 samt ger en 
muntlig presentation av ett beslut. 

§ 208 

Presentation från Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare 

Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare, presenterar sig och sitt uppdrag. 

§209 

Meddelande enligt förteckning 

Beslut 
att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler förteckning av meddelanden för perioden 2016-09-14 — 2016-10-17. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  i, 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 210 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler överklagade ärenden och domslut för perioden 2016-09-14 — 2016-10-17. 

§ 211 

Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten 

Förvaltningen besvarar följande frågor vid sammanträdet: 

Konstgräs, eventuella hälsorisker samt förekomst: fråga från Bengt Fladvad (MP) 

Kvicksilversanering vid kremering: fråga från Björn Smeds (L) 

Vad är vår roll och hur arbetar vi med vattenkvaliteten på vattenanläggningar som t ex 
Fyrishov? Fråga från Björn Smeds (L) 

Hur inspekteras och kontrolleras skicket på vattenledningar och dagvattenledningar? Fråga 
från Kathrine Laurell (M) 

Hur görs avvägningen mellan byggnation och Uppsalaåsen som riksintresse för 
vattenförsörjningen? Fråga från Björn Smeds (L) 

§212 

Verksamhetsplan och budget 2017 

Arbetet med verksamhetsplan och budget 2017 redovisas muntligt av Lars Wedlin, tf. miljödirektör. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§ 213 

Konferenser och rapporter 

Följande rapporter ges vid nämndens sammanträde: 

Landsbygdsseminarium 161002 - Björn Smeds (L). 

§ 214 

Aktuellt från förvaltningen 

Bengt Fladvad (MP) och Lars Wedlin, tf. milj ödirektör, infollnerar om rekryteringsprocessen för 
tjänsten som ny miljödirektör efter Anna Axelsson. Lars Wedlin informerar vidare om 
rekryteringen av vik. avdelningschef för livsmedelskontrollen, samt om lokalfrågan för 
Kungsporten. Infonnation ges också om inbjudan till julmiddag i samband med nämndens 
sammanträde i december. 

§ 215 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd och arbetsutskott 

Beslut 
att lägga nämndens protokoll från 2016-09-28 och arbetsutskott 2016-11-02 till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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P», lue 	MILJÖ-. OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§216 

Sammanträdestider 2017 
2016-5325 

Beslut 
att fastställa sammanträdesplan för 2017 enligt nedan. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-10-19. 

Nämnden sammanträder Id 16.15 i "Kungssalen" på följande dagar: 

1 februari (onsdag) 
20 juni (tisdag) 
23 augusti (onsdag) 
28 september (torsdag) 
8 november (onsdag) 
14 december (torsdag) 
1 mars (onsdag) 
29 mars (onsdag) 
26 april (onsdag) 
30 maj (tisdag) 

Arbetsutskottet (AU) sammanträder Id 15.00 i "Kungssalen" på följande dagar: 

25 januari (onsdag) 
22 februari (onsdag) 
22 mars (onsdag) 
19 april (onsdag) 
23 maj (tisdag) 
13 juni (tisdag) 
16 augusti (onsdag) 
21 september (torsdag) 
1 november (onsdag) 
7 december (torsdag) 

AU den 21/9 kommer att föregås av ett strategiskt seminarium Id 09.00-14.30. 

AU:s sammanträden under 2017 kommer att börja Id 15.00, dvs de är tidigarelagda med 15 minuter 
jämfört med 2016 års tider. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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tlupemlo, 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§217 

Strandskyddsdispens Vreta 8:1 
2016-4597 

Beslut 
att bevilja strandskyddsdispens för brygga på maximalt 2,5 x 15 meter 
att avslå ansökan om dispens för befintligt trädäck 
att besluta att dispensen avser endast den yta som bryggan upptar 
att ta ut en avgift på 7 595 kronor för handläggning av ansökan 

Villkor för dispensen är: 

att åtgärden i huvudsak utfoimas enligt inlämnade handlingar och uppgifter i ärendet 
att befintliga små båtbryggor norr om den planerade bryggan ska tas bort 
att inga privat skyltar, lösa möbler eller andra privatiserande föremål ska finnas vid eller i 

anslutning till bryggan 
att bryggan inte får anläggas under perioden 1 april-30 juni pga. grumling 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02. 

Ansökan gäller strandskyddsdispens vid Ekoln, Mälaren. En representant för flera boende vid Vreta 
Parkväg ansöker om en brygga för maximalt 10 båtar. Strandområdet är idag en lucka mellan flera 
exploaterade fastigheter i Vreta. Eftersom bryggan är gemensam för flera fastighetsägare i området 
och strandskyddets syften inte påverkas negativt kan dispens beviljas. Det enskilda intresset bedöms 
väga tyngre än det allmänna intresset. Båtbryggan kommer inte att vara avhållande för allmänheten 
om inga privatiserande skyltar eller föremål finns vid bryggan. Det finns ett särskilt skäl. En brygga 
är en anläggning som till sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området. 

Ansökan gäller också strandskyddsdispens i efterhand för ett befmtligt trädäck vid samma 
strandkant som båtbryggan. Trädäcket byggdes för några år sedan och ligger på land i anslutning till 
vattnet. Trädäcket påverkar allmänhetens tillgång till området eftersom det ser privat ut. Det är 
avhållande både från vattnet och på land. Det finns heller inget särskilt skäl att ha ett trädäck på 
platsen. Den delen av ansökan avslås. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upemlue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§218 

Tillsynsärende enligt alkohollagen (2010:1622) gällande Uppsalas Veranda V&D AB, med 
serveringsställe Terrassen 
2016-0193 

Beslut 
att med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) meddela Uppsalas Veranda V&D AB, 
org.nr  556605-2550, en varning, enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-04. 

Nämnden kan konstatera att Uppsalas Veranda V&D AB inte fullgjort sina skyldigheter gentemot 
det allmänna genom att inte betala in skatter och avgifter i tid. Bristerna som uppmärksammats har 
fortgått trots att revisorn under flera år påpekat bristerna vilket visar på underlåtenhet att följa 
gällande regelverk. Bolaget är idag skuldfritt och har redovisat nya rutiner som talar för att 
uppmärksammade brister inte kommer att återupprepas. Nämnden anser därmed att en varning är en 
tillräcklig sanktion. 

Utdragsbestyrkande 
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fAupelalue 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§219 

Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan 
2016-4508 

Beslut 
att överlämna yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med Naturvårdsverket angående prövningen av 
torvtäkter och energipolitiska styrmedel för energitorv. Nämnden framhåller att vägledningen om 
redovisning av klimateffekter i samband med prövning bör tas fram så snart som möjligt. Nämnden 
föreslår att ytterligare utredning görs av styrmedel för användningen av odlingstorv och strötorv. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalai 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§220 

Yttrande över detaljplan för Studenternas IP 
2016-5100 

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

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02 

Nämnden efterlyser en bullerutredning, tydligare underlag för eventuell påverkan på grundvattnet, 
planbestämmelser som anger plats för dagvattenhantering och en beskrivning av hur 
konstgräsplanens granulater kan förhindras från att nå Fyrisån. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
delar Länsstyrelsens uppfattning att detaljplanen kan leda till betydande miljöpåverkan på grund av 
risken för påverkan på grundvattnet. 

Utdragsbestyrkande 
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tlupelaloi MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§221 

Yttrande över detaljplan för Fållhagens IP 
2016-4651 

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

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02. 

Syftet med detaljplanen är att ändra det planlagda ändamålet så att den aktuella användningen 
(idrottsplats) blir förenlig med detaljplanen. Det krävs för att Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat. Detaljplanen ska 
även ge förutsättningar för att bygga fler lokaler (t.ex. omklädningsrum) som kan utveckla 
idrottsplatsen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
bör utreda hur den eventuella omvandlingen från gräsplan till konstgräsplan kommer att påverka 
dagvattenhanteringen, eventuell miljö- och hälsopåverkan från spridning av mikroplast och 
kemikalier och hur ljudnivåema från verksamheten kommer att förändras. 

Nämnden ser positivt på att ett område avsätts i planen för dagvattenhantering och att ytan pekas ut 
som en plats för att hantera översvämningar. 

Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, / 



Justerandes sign 

2upe,alue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§222 

Yttrande över detaljplan för Ekebyvallen 
2016-4788 

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

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02. 

Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska kunna fastighetsbilda för den mark den förvärvat. 
För detta krävs att ändamålet på platsen ändras så att ändamålet stämmer överens med den faktiska 
markanvändningen. Ändamålet på platsen kommer därför att ändras från PARK till R1 — 
Idrottsanläggning. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
bör utreda hur den eventuella omvandlingen från gräsplan till konstgräsplan kommer att påverka 
dagvattenhanteringen, eventuell miljö- och hälsopåverkan och ljudnivåerna från verksamheten. 

Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget i övn 

Utdragsbestyrkande 
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upe,aeloi 	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§223 

Yttrande över detaljplan för kv Siv 
2014-1358 

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

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02. 

Planförslaget gör det möjligt att komplettera med cirka 96 lägenheter inom kvarteret Siv samt 
säkerställa en gång- och cykelväg mot järnvägen. Planområdet ligger mycket centralt om avgränsas 
av järnvägen, Storgatan, Roslagsgatan och Vaksalagatan. 

Området är utsatt för trafikbuller från Vaksalagatan, Storgatan samt järnvägen. En 
trafikbullerutredning har tagits fram under planarbetet för att undersöka hur de planerade bostäderna 
berörs av buller. Miljö- och hälsoskyddsnärrmden efterfrågar en sammanvägd bedömning av de 
olika källorna i planområdet, framförallt en beskrivning av hur den maximala ljudnivån på 
innergården från både spår- och vägtrafik kommer bli. De bullerkartor som redovisas i 
trafikbullerutredningen pekar på att riktvärdet 70 dBA för de maximala ljudnivåerna överskrids på 
den ljuddämpade sidan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att det är en godtagbar ljudnivå 
som redovisas enligt föreslagen lösning i planen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser en beskrivning av hur detaljplanen kommer att hantera 
dagvattenreningen inom fastigheten och ser att möjliga alternativ för det är gröna tak och gröna ytor 
på bostadsgården. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalaa 	 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

§224 

Yttrande över detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2 
2016-5326 

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

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till beslut daterat 2016-11-02 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser kyllagret som en utveckling av en befintlig verksamhet och har 
inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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