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Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 
onsdagen den 23 november 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KF-salen, klockan 13:00. 

Paragrafer 

126 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Josefin Lindström, nämndsekreterare 

  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-11-23 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Klara Ellström (MP), ordförande  

Kerstin Westman (S), 1:a vice ordförande  

Mats Åhlund (C), 2:e vice ordförande  
Emine Behiye Karakitapoglu (S)  
Gunnar Larsson (S)  

Tor Bergman (M)  
Mårten Blix (M)  

Petter Melin (KD)  
Anette Fischer (V)  

Andrea Karnekvist (V)  
Ove Johansson (S), tjänstgörande ersättare 

Sofie Julin (MP), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Erik Johansson (S) 
Zegeye Dressie (S) 

Torsten Rehn (V) 

Övriga närvarande 

Anna Nilsson, förvaltningsdirektör 
Kristin Svensson, avdelningschef hälsoskydd 
Sofie Bergendahl, avdelningschef områdesskydd och vatten och avlopp 

Monica Pettersson, avdelningschef miljöskydd 
Mikael Odervång, vikarierande avdelningschef livsmedelskontroll och tillståndsenhet, 

avdelningschef lantmäterimyndigheten och chef för administrativa enheten 
Josefin Lindström, nämndsekreterare 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 126  

Yttrande över ändring av villkor för tillstånd 
för torvtäkt och markavvattning på 
Stormossen, Järlåsa-Dalkarlsbo 1:16, 2022-
6539 

MHN-2022-00423 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

1. att överlämna yttrande daterat den 23 november 2022 till mark- och 

miljödomstolen, samt 

2. att justera beslutet omedelbart.  

Sammanfattning 

Hasselfors Garden AB ansöker om ändring av villkor 11 i dom meddelad 2017-06-21 i 
mål nr M 5622–15 för Stormossen, belägen på fastigheten Järlåsa-Dalkarlsbo 1:16. 

Villkoret anger ett begränsningsvärde för halten totalfosfor och detta 

begränsningsvärde har visat sig vara svårt att uppfylla. Bolaget yrkar på ändring av 

villkor 11. Bolaget yrkar i första hand på ett begränsningsvärde för suspenderande 
ämnen och i andra hand på en höjning av begränsningsvärdet för fosfor.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2022 

• Bilaga 1, Nämndens yttrande 

• Bilaga 2, Ansökan om ändring av villkor 11 i tillstånd för torvtäkt och 
markavvattning på Stormossen, Järlåsa-Dalkarlsbo 1:16, Uppsala kommun, 
Uppsala län, enligt dom meddelad i mål nr M 5622–15 

• Bilaga 3, Analysresultaten från sjön Bredsjön 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
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