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Kl  08.00 – 15.00 Tid 
Plats Svartviks Herrgård 
    
Beslutande Sverker Ottosson (MP) ordförande 
 Jan-Olov Lampinen (S) vice ordförande 
 Kjell Forslund (S)  
 Berit Olsson (S)  
 Niklas Högdahl (v)  
 Maria Algotsson (MP)  
 Tomas Östman (M)  
 Margareta Engström (M)  
 Lena Almén (FP)  
 Kjell Bergkvist (C)  
 Elisabeth Walfridsson (KD)  
    
Ersättare Lena Sjölén (S)  
 Linda Bogstag (S)  
 Jan-Olof Tedebrand (MP)  
    
    
Övriga Stig Johansson miljödirektör 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Lena Ericsson bitr miljöchef 
 Ylva Jakobsson miljöplanerare 
 Ronnie Nordström biolog 
 Jenny Johansson miljöinspektör 
 Erik Isacson miljöinspektör, § 55 

Protokollet omfattar § 54 -65 
 
Justeras 
 
 
Sverker Ottosson  Gisela Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
Kjell Bergkvist 
Justerare 
 
 
   
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla                                  betygar Gisela Arnell. 
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§ 54  Justering 
 
Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justeras dagens protokoll utses  
Kjell Bergkvist. 
– – – – 
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Dnr 2009-309.422 
 

§ 55 Delegation för yttrande över vattenmyndighetens 
förslag på miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, 
miljökonsekvensbeskrivning och 
förvaltningsplan 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att delegera till miljökontoret att lämna förslag till samrådsyttrande till 

kommunstyrelsen. 
 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått möjlighet av vattenmyndigheten att yttra sig 
över fyra samrådsdokument som rör våra vattens framtida förvaltning. 
Dessa dokument är förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram 
och en miljökonsekvensbeskrivning. Miljönämnden har fått i uppdrag att 
bereda ärendet för kommunstyrelsen, som slutligen yttrar sig för Sundsvalls 
kommuns räkning. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-05-29. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 35. 
– – – – 
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Dnr 2009-276.004 
 

§ 56 Dokument- och arkivansvarig för miljönämnden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Lena Ericsson, bitr. miljöchef, och Anders Svensson, registrator, 

till dokument- och arkivansvariga för miljönämnden. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har fastställt styrdokument för dokument- och 
arkivhanteringen i Sundsvalls kommun, inklusive bolagen. Enligt de nya 
reglerna ska varje myndighet utse minst en dokument- och arkivansvarig. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-05-07. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 36. 
– – – – 
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Dnr 2009-307.040 
 

§ 57 Yttrande över förslag till regler för 
representation 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka de förslagna reglerna för representation. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har skickat ut det förslag till regler rörande representation 
som kommunstyrelsekontoret arbetat fram på remiss till samtliga nämnder 
och bolag. Synpunkter på förslaget ska ges senast 2009-08-14.  
 
De regler om representation som gäller för närvarande antogs 1974. 
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att uppdatera och förtydliga 
dessa regler. Avsikten är att ta fram ett gemensamt regelverk som fastställs 
av kommunfullmäktige och som omfattar kommunen och de helägda 
bolagen.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-06-09. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 37. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2009-06-17 6 
 

 
 
Dnr 2005-1250.214 
 

§ 58 Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för 
Klissbacken, del av Böle 1:1 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
att 

framföra följande synpunkter på planförslaget: 
 
1. exploatering av ytterligare nya områden kring Sidsjön måste 

bedömas i ett större sammanhang. Fjärrvärmeförsörjningen 
liksom kollektivtrafik och biltrafik, mm måste få hållbara 
lösningar som också kan fungera tillsammans med den aktuella 
detaljplanen. 

 
2. i detaljplanen bör det skrivas in rekommendationer om val av 

lågenergihus och att för uppvärmning väljs hållbara system som 
inte binder fastighetsägare till el i framtiden. Dessutom kan det i 
exploateringsavtalet skrivas in krav på detta som en förutsättning 
för markförsäljning. 

 
3. detaljplaneringen bör innehålla åtgärder för att minska 

trafikbuller i området. 
 
i övrigt översända miljökontorets synpunkter på planförslaget till 
stadsbyggnadskontoret. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har översänt ett förslag till detaljplan för 
Klissbacken, del av Böle 1:1, för yttrande. Syftet med detaljplanen är att ge 
utrymme för 10 villatomter intill korsningen Klissvägen/Bölevägen.  
 

Proposition och överläggning 
Kjell Bergkvist (c) och Jan-Olov Lampinen yrkar på avslag till 
miljökontoret skrivelse och har ett eget förslag till beslut.  
”att framföra följande synpunkter på planförslaget: 
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1. exploatering av ytterligare nya områden kring Sidsjön måste 
bedömas i ett större sammanhang. Fjärrvärmeförsörjningen liksom 
kollektivtrafik och biltrafik, mm måste få hållbara lösningar som 
också kan fungera tillsammans med den aktuella detaljplanen. 

 
2. i detaljplanen bör det skrivas in rekommendationer om val av 

lågenergihus och att för uppvärmning väljs hållbara system som inte 
binder fastighetsägare till el i framtiden. Dessutom kan det i 
exploateringsavtalet skrivas in krav på detta som en förutsättning för 
markförsäljning. 

 
3. detaljplaneringen bör innehålla åtgärder för att minska trafikbuller i 

området. 
 
att i övrigt översända miljökontorets synpunkter på planförslaget till 
stadsbyggnadskontoret.” 
 
När överläggningen är klar konstaterar ordförande att det finns två förslag, 
miljökontorets förslag och Kjell Bergkvist och Jan-Olov Lampinens förslag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden 
beslutar enligt Kjell Bergkvist och Jan-Olov Lampinens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-06-17. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 38. 
 
– – – – 
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Dnr 2009-624, Stockvik 4:1 
 

§ 59 Yttrande över Carbide Sweden AB:s 
prövotidsredovisning i mål nr M533-06, Stockvik 
4:1 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
 
 
att 
 
att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
att 

- vad gäller utsläpp till luft från facklingen 
 
avstyrka bolagets förslag till slutliga villkor, 
 
yrka på att avgörandet av vilka slutliga villkor som skall gälla med 
avseende på utsläpp av stoft från facklingen skjuts upp under en 
prövotid. 
 
Under prövotiden ska bolaget utreda möjligheterna att minska 
facklingen. Utredningen ska innehålla 
a. en analys av vad som förorsakat fackling under prövotiden  
b. en analys av åtgärder som skulle kunna avhjälpa orsakerna till 

facklingen 
c. en genomgång av möjliga metoder i övrigt för minskade 

stoftutsläpp, där parallellt elfilter ska ingå 
d. redovisning av möjliga utsläppsminskningar för de olika 

åtgärderna och metoderna 
e. jämförelse med ”bästa teknik” enligt BREF-dokument 
f. beskrivning av tekniska möjligheter och kostnader för de olika 

metoderna 
g. bolagets förslag och åtaganden med anledning av utredningarna 
 
Utredningen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Resultatet 
av utredningen, tillsammans med förslag till slutliga villkor, ska 
redovisas senast efter 6 månader. I förslag till slutliga villkor ska 
hänsyn tas till att stoftutsläppen från kalkugnen kommer att minska 
när rening enligt villkor 4 i deldom 2007-04-04 genomförts. 
 
 - vad gäller utsläpp till recipienten från dag- och kylvatten 
 
avstyrka bolagets förslag till åtgärder,  
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att 

 
yrka på att miljödomstolen fastställer följande villkor: 
 
• Förvaring av elektrodmassa ska ske nederbördsskyddat och 

skyddat från genomströmmande dagvatten eller uppträngande 
grundvatten. 

• Flödena av de olika typerna av vatten från verksamheten ska 
separeras, så att spillvatten och kylvatten inte tillförs 
dagvattenledningarna. 

• För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, där flöden av 
dagvatten och halter av aktuella föroreningar kontrolleras. 
Vidare ska kontrollprogrammet kartlägga källor till 
föroreningarna samt orsaken till flöden utöver vad som 
uppkommer via nederbörd. 

• Tillsynsmyndigheten bemyndigas meddela villkor och 
föreskrifter för dag- och kylvattenutsläppen. 

 

Bakgrund 
Sweden Carbide AB fick genom deldom 2007-04-04 tillstånd till 
verksamheten vid karbidfabriken och hamnen vid Stockviksverken. Domen 
innehåller villkor för delar av verksamheten. Villkoren innebär bland annat 
att kalkugnen, där ingen stoftrening sker idag, ska förses med rening senast 
2013. För flera andra delar av anläggningen fastställdes villkor för högsta 
tillåtna stofthalt. För utsläppen från karbidugnen sköts frågan om 
stoftutsläpp upp under en prövotid. Miljödomstolen fastställde följande 
utredningsvillkor: 
 
U1. Under prövotiden skall bolaget utreda möjligheterna att minska 
omfattningen av facklingen. Som målsättning för utredningen gäller att 
facklingen skall minskas till 900 timmar per år eller det lägre antal timmar 
som inte medför orimliga kostnader. 
 
Frågan om utsläpp till vatten från kyl- och dagvatten sköts också upp, och 
följande utredningsvillkor fastställdes: 
 
U2. Under prövotiden skall bolaget utreda vilka mängder av dag- och 
kylvatten från bolagets verksamhet som avleds till recipienten samt 
föroreningsinnehållet i detta dag- och kylvatten. Vattnen skall undersökas 
med avseende på kemiskt innehåll, bioackumulerbarhet, toxicitet och 
biologisk nedbrytbarhet. 
 
Resultatet av båda utredningarna, tillsammans med förslag till åtgärder och 
slutliga villkor, skulle redovisas till miljödomstolen senast efter två år.  
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Bolaget har kommit in med prövotidsredovisningarna, och miljönämnden 
bereds möjlighet att yttra sig över redovisningarna. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-06-16. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 39. 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2009-06-17 11 
 

 
 
Dnr 2009-1022.040 
 

§ 60 Införande av inköpsstopp 2009-2010 med 
anledning av den ekonomiska situationen 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
att 
 
 
 
 
att 

uppdra till miljökontoret att genomföra inköpsstopp inom nämndens 
verksamhetsområden enligt kommunstyrelsens beslut § 703, 2009-
06-01, Dnr 314/09040, 
 
det är miljödirektören och biträdande cheferna som ansvarar för 
genomförandet och prövar dispenser för de enskilda fallen, där 
dispens är nödvändig för att kunna bedriva verksamhet som 
kommuninvånare och företag har på miljönämndens verksamheter. 
 
uppdra till arbetsutskottet att ta nödvändiga beslut om dispenser 
avseende nämndens egna kostnader för t ex konferenser och 
utbildning. 

 

Bakgrund 
Kommunens ekonomiska förutsättningar har försämrats bland annat genom 
vikande skatteunderlag. Förevarande månads- och delårsrapporter visar att 
kommunens budgeterade resultatmål inte kan uppnås. 
 
Med anledning av detta har Kommunstyrelsen § 703, 2009-06-01 beslutat  
 
”att omgående införa inköpsstopp, t ex inventarier, förbrukningsmaterial, 
resor, kompetensutveckling, m.m. för de förvaltningar m.m. som är under-
ställda kommunstyrelsen, 
 
att all nyrekrytering prövas extra noga för de förvaltningar m m som är 
underställda kommunstyrelsen, 
 
att restriktivitet vid förbrukning av eget kapital ska iakttas för de 
förvaltningar m m som är underställda kommunstyrelsen, 
 
att uppmana nämnderna att omgående införa inköpsstopp, t ex inventarier, 
förbrukningsmaterial, resor, kompetensutveckling m m, 
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att uppmana nämnderna att pröva all nyrekrytering extra noga, 
 
att uppmana nämnderna till restriktivitet vid förbrukning av eget kapital, 
 
att uppföljning/redovisning av vidtagna åtgärder ska ske i kommande 
månads- och delårsrapporter.”   
 
Miljönämnden fick en ramminskning på 800 000 kr i budget för 2009. 
Uppföljning av månadsrapporter och av det första tertialet visar att nämnden 
trotts den kraftiga minskningen av ramen håller sig inom upprättad budget. 
Kontoret gör också den bedömningen att nämndens budget för hela året 
kommer att hållas. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-06-05. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 40. 
 
– – – – 
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Dnr 2008-2321.042 
 

§ 61 Delårsrapport 2009-04-30 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delårsrapporten 2009-04-30 med verksamhetsuppföljning till 

handlingarna. 
 

Bakgrund 
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport utifrån miljönämndens budget 
och verksamhetsplan för 2009. Delårsrapporten är utformad enligt kommun-
styrelsekontorets mall som är uppdelad på huvudprocesserna i Mål- och re-
sursplanen.   
 
Miljökontoret bedömer att verksamheten bedrivs enligt plan och budget för 
2009 där en besparing på 800 000 kr ingår. Konsekvenserna av de minskade 
resurserna är sämre service med längre handläggningstider för enskilda 
avloppsanläggningar och ökad arbetsbelastning för de som arbetar med 
planfrågor och miljötillsyn. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-06-04. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-06-09, § 41. 
– – – – 
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§ 62 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
- Yttrande över ansökan om tillstånd till utströende av aska efter avliden 
 
- Svar på anmälan, samt uttag av avgift i ärende rörande försök med 
vaslepermeat på Fillans avloppsreningsverk, Filla 2:9 
 
- Beslut om anmälan beträffande ledningsdragning i anslutning till förorenad 
jord vid fastigheten Grunden 14, samt beslut om avgift 
 
- Yttrande med anledning av Akzo Nobel Surface Chemistry AB:s ansökan om 
tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter, Dingersjö 3:41 
 
- Yttrande över nedgrävning av häst  
Ede 48:4 
Österflygge 
 
- Överklagande av beslut 2009-04-21 gällande tillsynsavgift, ert dnr 505-
13915-08, Sköns Prästbord 1:87 
 
- Bekräftelse av utförd efterbehandlingsåtgärd på fastigheten Mjösund 3:26 
 
- Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon 
Granlo 9:12 
Tordyveln 2 
 
- Beslut med anledning av anmälan om sanering av PCB i fogmassor på 
fastigheten Filla 2:9 samt beslut om avgift 
 
- Begäran om att miljönämnden ska ställa krav på att fastighetsägaren 
genomför ytterligare undersökningar av innemiljön, Knölsta 2:162 
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- Beslut om anmälan beträffande ledningsdragning i anslutning till 
förorenad jord vid fastigheten Östermalm 1:2,samt beslut om avgift 
 
Yttrande enligt ordningslagen 
Birgitta Haapala Förs av korv o läsk 6/6 
Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB Cirkus 
Cirkus Maximum Cirkus 
Chaow Praya River HB Uteservering 
Dröse & Norberg Nöjen AB Cirkus 
Erika Brannermark Musikfestival 
Jdeella föreningen Norra Berget St:s familjedag, midsommar 
IFK Sundsvall Kioskförsäljning 
Frälsningsarmen Nackstakalaset 
Liss Motell i Sundsvall  Hotellverksamhet 
NGB Norrlandsgubbens bär AB Försäljning av bär o rönsaker 
Njurunda MK, cross-sektionen Motorcykelarrangemang 
Orient Kebab Uteservering 
Restaurang China Uteservering 
Restaurang Innergården 1891 Uteservering 
Sandys Uteservering 
Selånger Sportklubb Selånger Marknad 
SHRA Sundsvall Dragracingtävlingar 
Skatans skärgårdspensionat Hotellverksamhet 
Storgatan 7 A Förs av korv från mobilvagn 
Street Rulers Cruising 
Sundsvall Event & Gatufest Ungdomsdisco 
Sundsvall Hillclimp Club Motorcykeltävling 
Sundsvalls Studenters Kårhus AB Restaurangtält 
Sundsvalls VBK Beachvolleytävling 
Swedish Young Uteservering 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Allsta 1:34 S-O Olsson 
Alnö-Vi 3:26 S Burlin 
Arklo 4:15 P Persson 
Filla 2:9 Sundsvall Vatten AB 
Fjolsta 4:44 A Gustin 
Gästa 1:17 L Iggström 
Hamn 1:170 C Olsson 
Klingsta 2:3 L Hägglund 
Kårsta 4:10 H G Kårberg 
Nolby 1:110 Brf Roddaren 
Nolby 3:8 Pizzeria Alforno 
Rävsund 1:49 Sundsvall Vatten AB 
Söderåsen 3:45 H Bergman 
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Beslut om avgift för livsmedelstillsyn – GATUFESTEN 
Daltons Sallons tält 
Invito Ristorante Italiano 
Kårhusets tält 
Oscar på Torget 
 
Beslut om avgift för livsmedelstillsyn 
Alnö-Vi 1:134 Vibacke förskola 
Baccus 3 Sandys 
Granlo 1:93 Apoteket Lokatten 
Höghuset 12 Apoteket Granen 
Sjukhuset 1 Apoteket Skvadern 
Sköns Prästbord 1:19 Apoteket Shop, Birsta City 
Sköns Prästbord 1:47 Drakborgen 
Stige 4:7 Tempo Indal 
Vävstolen 1 Apoteket Bydalen 
 
Beslut om tillstånd för värmepump 
Allsta 1:34 S-O Olsson 
Alnö-Vi 3:26 S Burlin 
Arklo 4:15 P Persson 
Fjolsta 4:44 A Gustin 
Hamn 1:170 C Olsson 
Kårsta 4:10 H G Kårberg 
Gästa 1:17 L Iggström 
Klingsta 2:3 L Hägglund 
Söderåsen 3:45 H Bergman 
 
Yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan 
Armplågan 1:150 G & S Mossing 
Apollo 3, 7 och 8 Diös Fastigheter V AB 
Arklo 4:23 I-L Blomqvist 
Borgen 1:34 P Fläckaman, M Ruakonen 
Ede 49:2 K-L Mulder 
Gista 1:31 L H Edberg 
Granlo 3:349 T Aci 
Njurunda Prästbol 1:120 N Saiviset 
Pottäng 1:19 P Mickelsson 
Sidsjö 2:41 Sundsvall Elnät AB 
Stångom 6:2 F Lind 
Vesta 4 Diös Fastigheter AB 
Västerro 2:19 del av P Schultz, U Gröning 
Å 1:15 Lero Meeting Konsult HB 
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Ås 7:12 C och M Sahlin 
 
Yttrande över ansökan om förhandsbesked, bygglov 
Harvom 3:10 L Holmberg 
Klingsta 2:9 KJ Mark & Bygg AB 
Klingsta 2:11 KJ Mark & Bygg AB 
 
Godkännande av livsmedelsanläggning 
Bacchus 3 Sandys 
Hammarsmedjan 9 COOP Extra 
Hälsan 7 Subway 
Järkvissle 3:42 Trollbyns Kafé 
Netto 5 Café Charm  
Sidsjö 2:32 Hotell Södra Berget 
Sillre 5:26 Utsiktens Turistgård 
Sköns Prästbord 1:46 Restaurang Jade Garden 
Östbyn 4:26 Österström Konferens  
 Rekreation AB 
 
Tillfälligt godkännande av livsmedelsanläggning – tidsbegränsat 
Bergsåkers IP Selånger Marknad 
Högom 3:123 Stefans maskiner 
Öde 1:211 Pizzeria Palermo 
 
Tillfälligt godkännande av livsmedelsanläggning – GATUFESTEN 
Tält Bishop Arms 
Daltons Saloon 
Invito Ristorante Italiano 
Jacobs VIP 
Kårhusets tält 
O`Learys tält fisktorget 
Oscar på Torget  
Oscar på Storgatan 
Tältet Sju Kryddor 
 
Godkännande av mobil livsmedelsanläggning 
Mankan Pizza Regnr BPM556 
 
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd 
Fjolsta 6:1 Smedjan 
Galtholmen 1:28 Skatans Café 
Högom 3:123 Wretmans lunch o catering 
Lyckan 6 Våningen AB 
Mercurius 12 Italiensk vin o mat AB 
Netto 5 White Tiger 
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Proserpina 5 SSRS Elite Hotell 
Sidsjö 2:32 Hotell Södra Berget AB 
Tillbudet 2 Chao Praya River HB 
Venus 4 Harbit Restaurang o Pub 
 
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd – GATUFESTEN 
Bishop Arms Tält 
Dalton´s Saloon 
Invito 
Jacobs VIP 
Kårhusets tält 
O`Learys tält 
Oscar på Torget 
Oscar på Storgatan  
Sju Kryddors tält 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
Höghuset 12 Pharmacy Company Sweden 2 AB 
Granlo 1:93 Pharmacy Company Sweden 10 AB 
Lidens-Byn 1:17 Apoteket Liden 
Lidens-Byn 1:17 Pharmacy Company Sweden 1 AB 
Sjukhuset 1 Pharmacy Company Sweden 1 AB 
Sköns Prästbord 1:19 Pharmacy Company Sweden 2 AB 
Vävstolen 1 Pharmacy Company Sweden 1 AB 
 
Tillstånd till ändrad slamtömningsintervall 
Sörlindsjö 1:135 A Nyberg 
Västerlo 2:33 E Hansen 
 
Tillstånd att samkompostera urin och fekalier 
Berga 4:14 M Kjellman 
Båräng 2:11 E Berg 
Nedansjö 1:93 A och E Holm 
Ovansjö 2:13 S och L Skoog 
 
Tillstånd för enskild avloppsanläggning 
Allsta 3:23 A Wiklund 
Berga 59:1 J Södervall 
Gista 1:31 L-H Edberg 
Juni 6:29 E Sterner 
Norrböle 2:22 L Farm 
Röde 1:43 H Sundqvist 
Sundsskogen 1:3 A Wedin 
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Tillstånd för eget omhändertagande av urin/fekalier 
Armplågan 1 P Lundström 
Häljum 1:18 H Sjöberg 
Juni 6:36 P Jonsson 
Kärvsta 10:5 S Brandström 
Kärvsta 14:10 O Dahlén 
Nedansjö 1:137 R Bergqvist 
Nedansjö 1:75 K Sundborg 
Skrängsta 1:18 K Friberg 
Västbo 2:17 R Nordin 
 
– – – – 
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§ 63 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelanden till handlingarna. 
 
 
1. Länsstyrelsens beslut: 

- Ändringstillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för motorbana,  
Tösta 5:2 
- Överklagande av Länsstyrelsen beslut den 24 april 2009  
- Miljörapport för verksamhetsåret 2008 vid Sundsvalls Energi AB  
- Tillstånd till skyddsjakt på storskarv  

 
2.  Länsstyrelsens yttrande: 

- Yttrande över aktbilaga 91-92 i mål nr M 156-02, Blåberget 
 
3.  Regeringsbeslut: 

- Överklagande i fråga om detaljplan för Stornäsets golfbana 
 
4. Pressmeddelande från Regeringskansliet: 

- Stöd till lokala vattenvårdssatsningar inrättas från 1 augusti 
 
5.  Beslut från kommunstyrelsekontoret: 

- Införande av inköpsstopp m m 2009-2010 med anledning av den 
ekonomiska situationen 
- Mål och resursplan 2010-2012, ny tidplan för fastställande  
- Mål och resursplan 2010-2012, rev tidplan för fastställande  
- Förslag till taxa för tillsyn över detaljhandel med   

 nikotinläkemedel  
 
6.  Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. Under tiden 

2009-05-22—2009-06-17 har 24 stycken tillståndsbevis utfärdats. 
 
– – – – 
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§ 64 Information 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Stig Johansson informerar om: 
- Rekryteringen av vikarier 
- Livsmiljöbokslutet och - barometern 
 
Ylva Jakobsson informerar om: 
- Kustplan för Sundsvalls kommun 
 
Sverker Ottosson informerar om: 
- frukostmöte för företag om miljöäpplet 
- justeringsrutin för protokollen 
 
Under miljönämnden utbildningstimme informerar Erik Isacson om 
vattenmyndighetens förslag på miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, 
miljökonsekvensbeskrivning och förvaltningsplan. 
– – – – 
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§ 65 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
– – – – 
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