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Kl  10.00 – 12.10 Tid 
Plats Kommunhuset, KS-salen 
    
Beslutande Jan-Olov Lampinen (S) vice ordförande 
 Kjell Forslund (S)  
 Åsa Ulander (S)  
 Lena Sjölén (S) ersätter Sverker Ottosson 
 Erik-Olof Sundqvist (V) ersätter Niklas Högdahl 
 Maria Algotsson (MP)  
 Tomas Östman (M)  
 Margareta Engström (M)  
 Lena Almén (FP)  
 Kjell Bergkvist (C)  
 Elisabeth Walfridsson (KD)  
    
Ersättare Linda Bogstag (S)  
 Jonas Öhrnell (FP)  
    
Övriga Stig Johansson miljödirektör 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Lena Ericsson bitr miljöchef 
 Karolina Tornberg miljöinspektör § 99 
 Anna Hed miljöinspektör § 99 

 

 

Protokollet omfattar §§ 97 - 109  
 
Justeras 
 
 
Jan-Olof Lampinen  Gisela Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Åsa Ulander 
Justerare 
   
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla                                  betygar Gisela Arnell. 
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§ 97 Justering 
Att jämte ordförande Jan-Olof Lampinen justera dagens protokoll utses 
Åsa Ulander. 
– – – – 
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Dnr 2007-424.212 
 

§ 98 Yttrande över samrådsförslag till fördjupad 
översiktsplan Tunadal-Korsta-Petersvik 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
 
 
 
att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

begära att planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen 
kompletteras innan det går ut på förnyat samråd. Anledningen är att 
planförslaget med miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande 
utredningar inte ger ett tillräckligt beslutsunderlag. Förslaget 
redovisar inte tillräckligt tydligt alternativens konsekvenser när det 
gäller natur, landskapsbild, hälsa och miljö.  
 
i övrigt framföra följande synpunkter på planförslaget: 
 
1. Föreslagen ny hamnverksamhet kommer att förorsaka allvarliga 
bullerstörningar för boende på Alnö. Miljökontoret kan inte tillstyrka 
planförslaget som saknar konkreta åtgärder som möjliggör att ny 
hamnverksamhet kan samexistera med bebyggelsen efter Alnö-
kusten.  Det bearbetade samrådsförslaget måste redovisa detaljerade 
åtgärder och åtaganden som kraftigt minskar bullret från planerad ut-
ökning av hamnverksamheten.  
 
2. Det finns en påtaglig risk för bullerstörningar för boende i Gran-
backen, Sibirien och Korsta by. Omfattningen av skyddszoner i 
förhållande till kvarvarande bebyggelse måste studeras närmare. 
 
3. Om planförslaget genomförs innebär det allvarliga ingrepp i ett 
värdefullt centrumnära kustområde och motarbetar kommunens ar-
bete för att göra kusten tillgänglig för sundsvallsborna. Förslagen till 
kompensationsåtgärder är inte tillräckliga. Planförslaget måste 
redovisa åtgärder som kan kompensera det mycket kraftiga intrång 
på naturmiljö som en genomförd plan innebär. 
 
4. Innan planarbetet kan fortsätta förutsätts att det fattas beslut om 
rikskombiterminal och strategisk hamn i Sundsvall. En mindre ut-
ökning av hamnverksamheten och flyttning av kombiterminalen till 
hamnområdet måste kunna inrymmas i befintliga planer. Att enbart 
exploatera området för biobränsle/ biogas motiverar inte att hela 
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området förstörs som bostads/naturområde.  
 
5. Förslaget till järnväg och transportväg för fordon mellan hamn och 
Ortviken orsakar stora ingrepp och bör delvis kunna dras i tunnel 
eller schakt för att minska barriäreffekten mellan bostadsområden 
och kusten. 
 
6. Förslaget till flyttning av kombiterminalen kommer att öka 
transporterna av farligt gods genom Sundsvall till och från industri-
erna söder om staden. En bro över fjärden är nödvändig för att 
minska riskerna med dessa transporter. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny fördjupad överskiktsplan 
för Tunadal-Korsta-Petersvik. Anledningen är att det finns önskemål om att 
utvidga hamnverksamheten till en rikskombiterminal med koppling till väg 
och järnväg. Önskemålen innebär nya behov av spår, upplag, magasin och 
omlastningsytor.  
 
Den nuvarande fördjupade översiktsplanen från 1993 och som förklarades 
aktuell 2005, anger att området bör utvecklas som friluftsområde. Korsta-
berget är utpekat i översiktsplanen från 2005 som ett större tätortsnära om-
råde för rekreation och friluftsliv. Korstaberget är ett av länsstyrelsens 
naturvårdsobjekt.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-09-01. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 67. 
– – – – 
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Dnr 2008-140, Valla 2:10 
 

§ 99 Beslut om dispens från gränsvärden för 
molybden och krom vid Blåbergets 
avfallsanläggning, Valla 2:10 

Beslut 
Nämnden beslutar 
att  med stöd av 15a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall 

och i enlighet med 35 b och c §§ NFS 2004:10 meddela dispens från 
de gränsvärden för krom och molybden som anges i 30 § NFS 
2004:10, för deponering av rökgasreningsrester från Korstaverkets 
panna F5 på Blåbergets avfallsanläggning deponi (etapp 5) för icke 
farligt avfall. 
 
För dispensen ska följande villkor gälla: 

1. deponeringen ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med 
uppgifterna i ansökan 
 

2. följande gränsvärden för utlakning ska gälla: 
 

Beståndsdel C0 (L/S = 0,1 l/kg) 
mg/l 

L/S = 10 l/kg 
mg/kg torrsubstans 

Krom total 7,5 30 
Molybden 10,5 30 

 
3. Sundsvall Energi AB ska verifiera de bedömningar som 

baseras på beräkningar, via provtagning gällande 
förekomstform av krom samt förekomst av molybden, från 
lakvattenuppkomst i askdeponin till utsläppspunkt. En 
provtagningsplan ska redovisas till miljökontoret innan 
verksamheten tas i bruk. Provtagningsresultaten med 
bedömning ska redovisas till miljökontoret när provtagningen 
är slutförd. I redovisningen ska bolaget även uppge om behov 
finns av fortsatt provtagning. 

4. Sundsvall Energi AB ska redovisa vilka försiktighetsmått 
som kommer att vidtas vid deponering för att minska 
lakvattenbildning (exempelvis celluppbyggnad och 
mellantäckning). Redovisningen ska inkomma till 
miljökontoret senast 2008-10-31. 
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Bakgrund 
Sundsvall Energi AB har till miljönämnden inkommit med en ansökan om 
dispens att få deponera flygaska från Korstaverket upp till tre gånger 
gränsvärdena för molybden och krom inom ny deponietapp (etapp 5) för 
icke farligt avfall på Blåbergets avfallsanläggning. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-09-09. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 68. 
 
– – – – 
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Dnr 2008-1751.448 
 

§ 100 Yttrande angående ansökan om nätkoncession 
för linje, för en 40 kV ledning mellan Sillre och 
Uddefors, i Sundsvalls och Timrå kommuner 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till energimarknadsinspektionen uttala att miljönämnden tillstyrker 

den av E.ON Sverige AB ansökta nätkoncessionen för linje avseende 
ny 40 kV ledning mellan Sillre och Uddefors. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ombeds av Energimarknadsinspektionen inkomma med 
synpunkter på E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om nätkoncession 
avseende ny 40 kV ledning mellan Sillre och Uddefors.  
 
Samråd har tidigare skett i enlighet med miljöbalken 6 kap. 4§ genom ett 
samrådsmöte i april 2007 och genom utskick till bl.a. Sundsvalls kommun, 
Timrå kommun, Vägverket, Banverket Skogsstyrelsen, Bergsstaten, 
Försvarsmakten, Medelpads Ornitologiska Förening, länsstyrelse och 
berörda fastighetsägare. Miljökontoret lämnade i samband med detta utskick 
sina synpunkter. Sökande har efter detta kompletterat sin ansökan med en 
MKB. Länsstyrelsen har beslutat att projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-09-02. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 69. 
– – – – 
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Dnr 2008-1705.448 
 

§ 101 Yttrande angående ansökan om nätkoncession 
för linje, för en 40 kV ledning med anslutning till 
transformatorstation i Liden från planerad 
ledning mellan Sillre och Uddefors 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till energimarknadsinspektionen uttala att miljönämnden tillstyrker 

den av E.ON Sverige AB ansökta nätkoncessionen för linje avseende 
ny 40 kV ledning till transformatorstation i Liden från 40 kV ledning 
mellan Sillre och Uddefors. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ombeds av Energimarknadsinspektionen inkomma med 
synpunkter på E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om nätkoncession 
avseende ny 40 kV med anslutning till transformator-station i Liden från 
planerad ledning mellan Sillre och Uddefors.  
 
Samråd har tidigare skett i enlighet med miljöbalken 6 kap. 4§ genom ett 
samrådsmöte i april 2007 och genom utskick till bl.a. Sundsvalls kommun, 
Vägverket, Skogsstyrelsen, Bergsstaten, Försvarsmakten, Medelpads 
Ornitologiska Förening, länsstyrelse, Nätverket Lidenbygden, 
Naturskyddsföreningen Västernorrland och berörda fastighetsägare. 
Miljökontoret och stadsbyggnadskontoret lämnade i samband med detta 
utskick sina synpunkter. Sökande har efter detta kompletterat sin ansökan 
med en MKB. Länsstyrelsen har beslutat att projektet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-09-02. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 70. 
– – – – 
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Dnr 2008-1443.409 
 

§ 102 Miljöstipendium 2008 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att miljönämndens stipendium går till Tommy Nordvall. 
 

Bakgrund 
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett 
stipendium varje år. 
 
Stipendiet är på 15 000 kr och kan ges till enskild person eller föreningar 
som har gjort något föredömligt för miljön i Sundsvalls kommun. Stipendiet 
har delats ut sedan 1990. 
 
I år kommer stipendiet att delas ut i samband med Skogens dag vid Sidsjön, 
den 28 september. 
 
Årets nomineringar  
Till miljönämndens stipendium är följande nominerade 
 

• Friluftsfrämjandets lokalavdelningar – Skogs-Mulle 
• Klass Uh3 – Uslands skola 
• Kovlands förskola 
• Tommy Nordvall, IF Strategen 

 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse 2008-08-15. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 71. 
– – – – 
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Dnr 2004-2009, Baggen 3 
 

§ 103 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Baggen 3 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Seask Terra AB, org nr 556548-8193 med stöd av miljöbalken 30 

kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr 
till Kammarkollegiet senast den 31 december  2008. Beloppet 
förfaller till betalning detta datum även om detta beslut överklagas, 
enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Seask Terra AB ansvarar för 2 st köldmedieaggregat på fastigheten Baggen 
3. I anläggningen finns sammanlagt 11,7 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars 2008. Sedan miljökontoret kontaktat 
Seask Terra AB i maj skickades årsrapporten 2008-06-25. Rapportern visar 
att årlig kontroll utförts under 2007, och att anläggningen uppfyller kraven i 
köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-28. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 73. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
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Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 
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Dnr 2007-2503.042 
 

§ 104 Delårsrapport 2008-08-31 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delårsrapporten 2008-08-31 med verksamhetsuppföljning till 

handlingarna. 
 

Bakgrund 
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport utifrån miljönämndens budget 
för 2008. I delårsrapporten ingår även en verksamhetsuppföljning, se bilaga. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-09-15. 
– – – – 
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§ 105 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
Blandat 
- Miljöäpplet 2008, arbetsutskottets beslut 2008-09-10, § 72.  
 
- Föreläggande om att undersöka uteluftflödet i lägenhet 1021,  Bergsvägen 
12, Dingersjö 28:27 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken på 
fastigheten Berge 2:6 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken på 
fastigheten Sköns Prästbord 1:87 
 
- Utfärdande av två stycken ”råttcertifikat” 
 
Yttrande enligt ordningslagen 
Cirkus Skratt Cirkusföreställning 
P Insuk Gatuköksvagn 
T Bystedt Norrskrammelfestival 
 
Beslut om att installera värmepump 
Bjärme 2:18 E Sundberg 
Bänkås 1:13 S Nord 
Dingersjö 15:48 Å Caro 
Holms-Västbyn 1:23 A Åslin 
Norrböle 1:9 K Eriksson 
Torrsjö 1:9, 1:12 K Westin 
Östbyn 3:31 Benny Hultmans Transport AB 
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Beslut om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen 
Bergsåker 16:1 A Wallin 
Bergsåker 37:31 A Wallin 
Njurunda Prästbol 1:94 L I Eriksson 
Å9:3 A Wallin 
 
Beslut om årlig avgift för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken 
Linjeförmannen 7 Kerstins Harmoni & livsenergi 
 
Inspektionsmeddelande samt beslut om avgift 
Berge 2:6 El & Industriservice Svenska AB 
Sköns Prästbord 1:87 Jowic Elteknik AB 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Alnö-Vi 18:1 Svenska Statoil AB 
Bjärme 2:18 E Sundberg 
Bänkås 1:13 S Nord 
Dingersjö 15:48 Å Caro 
Dingersjö 21:1 Svenska Statoil AB 
Granlo 4:6 Svenska Statoil AB 
Göken 14 Svenska Statoil AB 
Holms-Västbyn 1:23 A Åslin 
Linjeförmannen 1 Brf Bosvedjan 
Nolby 4:12 Nya Svartviks Bildemontering AB 
Nolby 7:139 KB Frynå  
Nolby 40.2 Praktikertjänst Tandvård  
Norrböle 1:9 K Eriksson 
Torrsjö 1:9, 1:12 K Westin 
Västland 12:29 Metso Paper Sundsvall AB 
Värdshuset 5 Svenska Statoil AB 
Östbyn 3:31 Benny Hultmans Transport AB 
 
Beslut om avgift för livsmedelstillsyn 
Sidsjö 1:12 Sidsjö Trädgårdscafé 
Norrmalm 1:24 Restaurang Com & Ät 
Sköns Prästbord 1:90 McDonald´s Birsta McDrive 
 
Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon 
i inomhusluft 
Alnö-Usland 2:103 
Bällsta 2:39 
Ede 6:17 
fanbyn 8:31 
Filla 8:19 
Finsta 1:23 
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Granlo 1:71 
Granlo 6:77 
Granlohög 1 
Skallböle 1:76 
Tuna Ängom 8:43 
Öckne 4:2 
 
Yttrande över förhandsbesked om bygglov/bygganmälan 
Klingsta 2:4 U Solander 
 
Yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan 
Dacke 5:1 L Norman 
Klingsta 2:54 S Bergman 
Lunde 2:9 M Larsson 
Släda 1:3 K Wedin 
Stenstaden 1:1 I Patchamon 
 
Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning 
Alnö-Usland 2:4 Ankarsviks skola 
 
Förlängnings av villkorat godkännande av livsmedels- 
anläggning till 2008-10-10 
Sköns Prästbord 1:37 Botnia Fisk i Skellefteå 
 
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd 
Bergsåker 16:1 Travrestaurangen 
Nöjet 8 Nya Dragon House 
 
Godkännande av livsmedelsanläggning 
Apollo 3 Pallas konditori 
Förståndet 14 Baguetterian 
Norrmalm 1:1 Café Gullgården 
Norrmalm 3:1 New Norrmalms Wok 
Roten 6 Prolympia 
Skottsund 16:1 Skottsundsrestaurangen 
Sköns Prästbord 1:90 McDonads´s Birsta McDrive 
Pizzeria Gonzalos Spaden 1 
Sundsvalls kyrkliga samfälligh Café Basilica 
Veterinären 6 Pizza House 
 
Svar på anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning 
samt föreläggande om försiktighetsmått 
 
Alnö-Näset 1:48 J och M Jensen 
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Tillstånd för enskild avloppsanordning 
Björkön 5:11 B Dahlqvist 
Hamn 1:111 H Tjernkvist 
Myre 2:35 R Andersson 
Spikarna 1:5 B Larsson 
 
Beslut om tillstånd att samkompostera urin och  
fekalier 
Hällsjö 18:40 M-B och N Norberg 
 
Ansökan om ändrad slamtömning  
Armplågan 1:24 A & B Jonsson 
Sundsskogen 1:2 R Svensson 
 
Tillstånd för eget omhändertagande av urin/fekalier 
Björkön 2:79 G Ignell 
Rävsund 1:401 E Berggren 
Solberg 4:53 G-B Walther 
– – – – 
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§ 106 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 
1. Kommunförbundet Västernorrland: 
 - Presentation av höstbudgeten – Hur påverkas landsting och kommuner 
 
2. Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. Under tiden  
 2008-08-20—2008-09-17 har sex stycken tillståndsbevis utfärdats. 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-09-17 18 
 

 
 
 
 

§ 107 Information 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Stig Johansson informerar om: 
- upphandlingen av rengöring av cisterner i Nyhamn 
- verksamhetsplan 2009 
- Gävle kommuns studiebesök hos miljökontoret 
- länsstyrelsens övertagande av djurskyddet 2009 
 
Lena Ericsson informerar om: 
- miljöbalkstaxan 
 
Carina Sandgren informerar om: 
- Skogens dag 28 september 
- videokonferens 
- miljönämndens heldag 15 oktober på Blåberget 
 
Under miljönämndens utbildningstimme håller Carina Söderlund från 
studieförbundet Bilda, ett föredrag om ”Fakta om jämställdhet”. 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-09-17 19 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
  
 

§ 108 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
– – – – 
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