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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
  
   

 

Postadress: Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden  • 753 75 Uppsala 

Besöksadress:   • Telefon: 018 - 727 40 00 (växel)  • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@uppsala.se  • www.uppsala.se 
 

(Dok: G:\Nämnd\föredragningslista\!2013\06 juni\MHN kallelse 20130619.doc) 
 

KALLELSE 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder onsdagen den 19 juni kl. 16.15 i 

sammanträdeslokal "Kungssalen", Kungsängsvägen 27  Uppsala. 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

Formella ärenden 

1. Val av protokolljusterare 

2.  Tid för justering 

3. Godkännande av föredragningslistan 

Informationsärenden 

A1.  Anmälan om delegationsbeslut (pärm på bordet och redovisning av tre beslut) 

A2. Film från SLV om dricksvattenplanering för framtiden (ca 10 minuter) samt 

information om risk- och sårbarhet samt arbetet med beredskapsplanering för 

dricksvatten (ca 10 minuter). 

B. Överklagade ärenden och domslut  

Information om tillståndsprövning av spridning av bekämpningsmedel över 

vattenskyddsområde 

Information om tillsynsärende 2012-0849 

Information i överklagat ärende 2012-03704 

C. Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten  

Vilka regler gäller för privatpersoner för att tvätta bilar på gatan? (Ann W svarar) 

Hur ser tillsynen ut när det gäller PCB-sanering? (Ann W svarar) 

D. Konferenser och rapporter 



2 (2) 

E. Aktuellt från kontoret  

Information om inbjudan till workshop i Uppsala om utredning av livsmedels- och 

vattenburna utbrott.  

Information om kontrollansvar för 853-anläggningar inom livsmedelskontrollen.  

Information om tjänstgöring vad gäller nämndservice under sommaren. 

F Flyttad till A1 

G. Meddelanden enligt förteckning (pärm på bordet) 

H. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från 22 maj 2013 (handling) 

I. Arbetsutskottets protokoll från den 12 juni (handling) 

 

Myndighetsärenden AU:s förslag till beslut 

M1 Diarienr: 2009-004370 
Yttrande över remiss från mark- och miljödomstolen 

angående Kemwell ABs prövotidsredovisning, 

Boländerna 12:6 

(handling) 

Handläggare: Marie-Louise Nilsson 

Att anta miljökontorets 

förslag 

 

OMEDELBAR JUSTERING 

Administrativa ärenden AU:s förslag till beslut 

A1 Diarienr: 2013-2681  

Publicering av nämndhandlingar på uppsala.se 

(handling) 

Handläggare: Karin Svensson 

Att anta miljökontorets 

förslag 

 

Remisser AU:s förslag till beslut 

R1 Diarienr: 2013-2569 
Detaljplan för kv Heimdal, remiss från plan- och 

byggnadsnämnden 

(handling) 

Handläggare: Kerstin Bergman 

Att anta miljökontorets 

förslag 

 

 


