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Kl  10.00 – 12.00 Tid 
Plats KS-salen, kommunhuset 
    
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 Bergqvist (C)  
 Elisabeth Walfridsson (KD)  
    
Ersättare Lena Sjölén (S)  
 Erik-Olof Sundqvist (V)  
 Jonas Öhrnell (FP)  
    
Övriga Stig Johansson miljödirektör 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Anne Marie Fors miljöinspektör § 110 
 Rolf Nygren miljöinspektör § 111 
 Ronnie Nordström biolog § 116 
   

Protokollet omfattar § 109 – 121 

 

 
Justeras 
 
 
Sverker Ottosson  Gisela Arnell 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Margareta Enström 
Justerare  
  
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla                                  betygar Gisela Arnell. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2009-12-09 2 
 

 
 

§ 109 Justering  
 
Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justeras dagens protokoll utses  
Margareta Engström. 
– – – – 
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Dnr 2004-3050, Skönsmon 2:1 m fl 
 

§ 110 Reviderade åtgärdsmål för sanering av olja i fri 
fas på grundvattnet i oljehamnen, Vind-
skärsudde, Skönsmon 2:1 m fl 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

1. meddela verksamhetsutövarna* att nämnden ställer sig bakom 
inlämnat förslag till hur saneringen av fri fas olja på 
grundvattenytan med hjälp av vakuumextraktion ska avslutas 

 
2. förelägga verksamhetsutövarna* att till miljökontoret 

 
• senast 1 mars 2010 lämna in förslag till kontrollprogram för 

den tid då sanering och uppföljning av fri fas olja på 
grundvattnet pågår i hela oljehamnsområdet. 
Kontrollprogrammet ska innehålla de uppgifter som 
miljökontoret tagit upp under rubriken ”Kontrollprogram för 
fortsatt sanering samt uppföljning”. 

 
• senast 1 september 2010 samt senast 1 mars respektive 1 

september 2011 lämna in delrapporter som redovisar 
uppföljningsarbetet och uppnådda resultat för brunnarna i de 
olika områdena. 

 
• senast 1 mars 2012 skicka in en samlad redovisning över 

utfört arbete och uppnådda resultat för hela tidsperioden från 
och med 2010 till och med 2011. Rapporten ska också 
innehålla en bedömning av om saneringen av olja i fri fas 
med hjälp av vakuumextraktion är klar eller inte. 

 
• senast 15 augusti 2010 redovisa förslag till riktvärden, 

inklusive riskbedömning, som ska gälla i framtiden för halter 
och mängder av olja löst i grundvattnet och olja i jord. 
Utifrån framtagna riktvärden och framtagen riskbedömning 
ska redovisningen också innehålla förslag till eventuella 
ytterligare åtgärder. 
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Bakgrund 
I samband med miljötekniska grävarbeten under 1997 inom OK-Q8:s depå 
på Vindskärsudde påträffades olja som fri fas på grundvattenytan. 
Upptäckten resulterade i att samtliga verksamhetsutövare* började 
undersöka förhållandena inom de delar av oljehamnen och oljedepåerna där 
det pågått hantering av olja . Snart stod det klart att det fanns olja inom stora 
delar av området. Det fanns också tecken på att oljan spreds mot 
Sundsvallsåsen och Sundsvallsfjärden. Därmed fanns ett uppenbart behov 
av saneringsåtgärder. Verksamhetsutövarna valde så småningom att 
gemensamt söka tillstånd hos Miljödomstolen för att pumpa upp, leda bort 
och avskilja olja som finns som fri fas på grundvattenytan. Det första 
tillståndet kom 2004 och var tidsbegränsat till fem år. Därefter beviljade 
domstolen förlängt tillstånd fram till den 28 februari 2010. 
Verksamhetsutövarna kommer inom kort att begära ytterligare förlängning. 
 
Syftet med att ta bort olja i fri fas på grundvattenytan är framförallt att 
minska risken för att oljeföroreningarna sprider sig till omgivningarna, 
däribland Sundsvallsåsen och Sundsvallsfjärden. Men det är också viktigt 
att den totala mängden oljeföroreningar som belastar miljön inom 
oljehamnen minskar genom att olja tas omhand.  
 
Saneringen av olja i fri fas är den första etappen i ett långsiktigt arbete med 
att åtgärda oljeföroreningar i området. Utöver detta första steg tillkommer 
med säkerhet fler åtgärder på sikt eftersom det också finns olja som är löst i 
grundvattnet och olja som är fastlagd i marken. 
 
*Norddepot AB, OKQ8 AB, Preem AB, Sundsvall Oljehamn AB, Sundsvalls kommun och 
Svenska Statoil AB 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-11-26. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 74. 
– – – – 
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Dnr 2009-2305, Färsta 2:10 
 

§ 111 Yttrande över Åkerigrus i Sundsvall AB an-
sökan om förlängning av tillstånd till bergtäkt på 
fastigheten Färsta 2:1 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till länsstyrelsen uttala att tillstånd till täkt av berg på fastigheten 

Färsta 2:10 tillstyrks. Tillståndet ska gälla maximalt 5 000 000 ton 
under 15 år. 
 
Miljökontoret yrkar på följande: 
 
1. Om ej annat av nedan eller i övriga erforderliga tillstånd säges, ska 
materialuttag, sortering och verksamheten i övrigt bedrivas i huvud-
saklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökan. I den mån 
senare gjord komplettering innebär ändring av uppgifter i ansökan 
skall de kompletterande uppgifterna och åtagandena gälla. 
 
2. Verksamhetens gräns gentemot den mindre myren norr om 
Rödmyran ska justeras enligt miljökontorets redovisade synpunkter. 
 
3. Buller från verksamheten får vid bostadsbebyggelse inte över-
skrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. 
 
4. Verksamheten vid täkten och tunga materialtransporter till och 
från täkten får endast ske helgfri mån-fre mellan 6:30-16.00. 
 
5. Sprängning ska utföras på sådant sätt att vibrationer och tryck-
vågor blir så små som möjligt och att risken för kast minimeras. 
Vibrationer till följd av verksamheten får vid närliggande bostadshus 
inte överskrida riktvärdet 2 mm/s och gränsvärdet 4 mm/s, uttryckt 
som högsta hastighet i vertikalled i sockel. Luftstötar till följd av 
verksamheten får vid närliggande bostadshus inte överskrida rikt-
värdet 50 Pa frifältsvärde och gränsvärdet 140 Pa frifältsvärde. I 
samråd med tillsynsmyndigheten skall vibrations- och ljudtrycks-
mätningar utföras vid närliggande fastigheter. Med riktvärde avses 
ett värde som om det överskrids mer än tillfälligt skall föranleda 
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åtgärder så att överskridandet inte upprepas. Med gränsvärde avses 
en absolut övre gräns som aldrig får överskridas. 
 
6. Halten stoft i utgående luft från stoftavskiljare får som riktvärde 
inte överskrida 20 mg/m3. 
 
7. Om diffus damning eller andra störningar uppkommer, ska 
åtgärder omedelbart vidtas för att motverka sådana störningar. 
 
8. Åtgärder ska vidtas så att petroleumprodukter eller andra för 
människors hälsa och miljö skadliga ämnen inte kan förorena 
marken, grundvatten, vattendrag eller annat vattenområde. Toxiska 
ämnen och ev. sprängämnen skall förvaras i godkända förråd.  
 
9. Dagvatten ska genomgå rening i sedimenteringsdammar som 
klarar maxdygnsnederbörd så att tillståndet i utgående vatten som 
riktvärde motsvarar klass 3 i SNV 90:4 för totalfosfor, totalkväve, 
suspenderat material samt turbiditet. Konduktiviteten i utgående 
vatten skall som riktvärde understiga 40 mS/m. pH skall i utgående 
vatten som riktvärde ligga i intervallet 6,5-8,2.  
 
10. Vattenkvaliten och vattenkapaciteten i vattenbrunnar utom 
verksamhetsområdet får ej försämras. Det gäller även angränsande 
våtmarker och Bosvedjebäcken samt bäck till Sticksjön. 
 
11. Driftstörningar av betydelse för den yttre miljön skall omgående 
rapporteras till tillsynsmyndigheten. 
 
12. När tillståndstiden har gått ut ska återställning av täkten ske i 
samråd med tillsynsmyndighet och länsstyrelse. 
 
13. Förslag till kontrollprogram skall lämnas in till 
tillsynsmyndigheten inom den tid tillsynsmyndigheten avgör. 

 

Bakgrund 
Åkerigrus i Sundsvall AB ansöker hos länsstyrelsen att under 15 år få 
tillstånd att bryta ut 5 000 000 ton berg, med ett årligt uttag överstigande 
25 000 ton. I ansökan ingår även kringverksamheter som tillverkning av 
asfalt, mottagning och förädling av schaktmassor och matjord samt 
mellanlagring av rena massor och marmor. 
Det senaste tillståndet gavs 2000 och gällde 265 000 ton/år fram till och 
med 2010. 
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Motivet för fortsatt täktverksamhet är att förse regionen med bergmaterial 
och bergkrossprodukter. 
 
Samråd har hållits med länsstyrelsen och miljökontoret.  
Kompletteringar av ansökan har gjorts efter begäran av länsstyrelsen och 
miljökontoret. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-12-08. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 75. 
 
– – – – 
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Dnr 2008-1092, Stockvik 4:1 
 

§ 112 Yttrande över Eka Chemicals AB:s ansökan om 
tillstånd till natriumkloratfabriken, 
Stockviksverken, Stockvik 4:1, Mål nr M 1248-09 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yttra sig till miljödomstolen enligt miljökontorets förslag. 
 

Bakgrund 
Eka Chemicals AB ansöker om tillstånd till verksamheten vid klorat-
fabriken, Stockvik. Verksamheten har ett gällande tillstånd som bedöms 
vara föråldrat, samtidigt som man önskar permanenta tillverkningen av 
Purate. 
 
Miljönämnden bereds möjlighet att lämna synpunkter med anledning av 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-12-01. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 76. 
 
– – – – 
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Dnr 2009-2612.042 
 

§ 113 Mål och resursplan 2010 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta kontorets förslag till budget 2010. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska 
gälla för nämndernas arbete med Mål- och resursplan 2010. Ramarna utgår 
från de finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna samt 
verksamhetsmål för nämnderna inom respektive huvud- och stödprocess i 
kommunfullmäktiges beslut om Mål och resursplan för 2010 med plan för 
2011-2012. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 28 september 2009. 
 
Uppföljning av mål- och resursplanen sker genom månadsrapporter, del-
årsrapporter och årsredovisning. 
 
Miljökontoret har i förslag till budget för 2010 utgått ifrån de prioriteringar 
och de verksamhetsmål som miljönämnden beslutat om 2007-04-18, § 54.  
 
Kommunfullmäktige har gett miljönämnden bemyndigande att höja 
avgifterna i nämndens taxor med högst 2 %. Detta innebär att 
tillsynskostnaden blir 831 kr per timme under år 2010. 
 

Beslutsunderlag 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 77. 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-12-07. 
 

Reservation 
Kjell Bergkvist (C), Lena Almén (FP), Elisabeth Walfridsson (KD), 
Margareta Engström (M) och Tomas Östman (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egen Mål och resursplan. 
– – – – 
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Dnr 2008-2314.002 
 

§ 114 Revidering av beslutsattestanter för åren 2008-
2010 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa förslaget till beslutsattestanter och belopp enligt bifogad 

förteckning. 
 

Bakgrund 
Miljönämnden har utsett beslutsattestanter och ersättare för åren 2008-2010. 
Beslutet behöver revideras som en följd av att miljödirektören Stig 
Johansson avslutar sitt förordnade 2009-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-11-19. 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 78. 
– – – – 
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Dnr 2009-2615.446 
 

§ 115 Vatten- och avloppsfrågorna i Galtström och 
Lubban 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

till Stadsbyggnadsnämnden uttala att VA-frågorna för Galtström och 
Lubban löses med ett allmänt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp med MittSverige vatten som huvudman,  
 
man också utreder vilka förutsättningar det finns att ansluta 
fastigheterna på Björn till reningsverket i Skatan. 

 

Bakgrund 
Det har sedan några år tillbaka pågått ett samtal mellan MittSverige Vatten 
(MSV) och några av vattenföreningarna i Galtström och Lubban angående 
möjligheterna till kommunal dricksvattenförsörjning i områdena. SCA har 
sedan länge velat att MSV ska överta deras vattentäkt i Galtström eller att 
kommunalt vatten dras fram i området. Lubbans vattenförening kontaktade 
MSV under våren 2008 på grund av deras brist på vatten. 
Under sommaren 2008 genomförde miljökontoret en inventering av alla 
fastigheters avloppsanläggningar i Galtström och Lubban. Syftet med 
inventeringen var att kartlägga standarden och bedöma eventuellt åtgärds-
behov på anläggningarna för att minska recipientbelastningen. 
Både MSV och miljökontoret gör bedömningen att det finns ett tydligt 
intresse från en majoritet av fastighetsägarna att det blir en kommunal 
vatten- och avloppsförsörjning. 
 

Beslutsunderlag 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 79. 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-12-02. 
 
– – – – 
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Dnr 2007-2097.432 
 

§ 116 Ansökan om tillstånd att anlägga en kanal och 
muddra samt dispens att dumpa massor i havet, 
alternativt i före detta Björkvikssundet, 
Njurunda, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, uttala att nämnden anser att 

Njurunda Skärgård Ekonomisk förening, ansökan om tillstånd enligt 
11 kap. 9 § att anlägga en kanal, muddring mm samt dispens enligt 
15 kap. 31 § MB att dumpa massor i havet alt i f d Björkvikssundet, 
Njurunda Sundsvalls kommun, ska avslås. 

 

Bakgrund 
Njurunda Skärgård ekonomisk förening, vill anlägga en kanal mellan 
Svartviken och Lubbanviken samt utföra muddringsarbeten i vikarna i 
anslutning till kanalen. 
 
Njurunda Skärgård ekonomisk förening lyfter fram ökad tillgänglighet, ökad 
vattenomsättning och ökad syresättning i Svartviken och Lubbanviken. De 
bedömer också att projektet kommer att skapa förutsättningar för mer 
företagande i Njurunda. Mot detta ska ställas de mycket stora negativa 
effekter som projektet kommer att ha på miljön och naturen. 
 

Beslutsunderlag 
* Arbetsutskottets beslut 2009-12-01, § 80. 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-12-09. 
– – – – 
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Dnr 2009-1944.400 
 

§ 117 Ändring av sammanträdesdagar för 
arbetsutskottet 2010 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ändra sammanträdesdagarna för arbetsutskottet enligt förslag.  
 

Bakgrund 
Miljönämnden beslutade om datum för sammanträdesdagar för arbetsutskott 
och nämnd på nämndens sammanträde den 14 oktober. Arbetsutskottets 
möten visar sig vara samtidigt som samordningsutskottet. Därför föreslås att 
arbetsutskottets sammanträden flyttas till följande datum. 
 
Onsdag 27 januari 08.00 
Måndag 1 mars 13.00 
Måndag 12 april 13.00 
Måndag 10 maj 13.00 
Måndag 7 juni 13.00 
Måndag 9 augusti 13.00 
Måndag 6 september 13.00 
Måndag 4 oktober 13.00 
Måndag 1 november 13.00 
Måndag 6 december 13.00 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2009-12-07. 
– – – – 
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§ 118 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
Blandat 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken 
Nedergård 4:1 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken 
Nolby 37:1 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken
Sköle 1:68 
 
- Avslutande av bostadsärende, Spaden 2 
 
- Ändrat föreläggande betr störningar från hunddagiset, Skräddaren 10 
 
- Samrådsyttrande angående ny 130 kV kraftledning, JL5 s76, Viskan 
 
- Ställningstagande till ansökan om förnyad nätkoncession, förnyat 
tillstånd för befintlig linje, Hällsjö-Vaple, 8100K 
 
- Beslut om anmälan om avhjälpandeåtgärd, schakt i förorenad jord i 
Björneborgsgatan, enligt 28§ FMH (1998:899) samt beslut om avgift 
 
- Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 7 § förordningen (2008:245) 
om kemiska produkter och biotekniska organismer, Sköns Prästbord 1:19 
 
- Beslut om avslag med anledning av begäran om  
utlämnande av allmän handling 
 
- Dispens betr gödselhantering, Fors 2:6 
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- Dispens betr gödselhantering, Dacke 1:64 
 
- Föreläggande om redovisning, Sidsjö 2:32 
 
Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon  
i inomhusluft 
Tuna-Ängom :60 
Tuna-Ängom 8:45 
Änterhaken 10 
 
Yttrande enligt ordningslagen 
Eje Berglund Nyårsfyrverkeri 
Företagarför Matfors-Lucksta-Vattjom Julmarknad 
Railway Saloon & Steakhouse AB Musikkvällar och konserter 
RSMH  Soppkök/värmestuga 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Bergsåker 2:22 Service- och teknikförvaltningen 
Bergsåker 2:34 Konsum Nord ek.för 
Borgen 1:34 P Fläckman 
Edsta 1:74 Br Lundgren Bygg & Fast AB 
Edsta 4:86 Br Lundgren Bygg & Fast AB 
Hamre 1:52 H Wiklander 
Holms Prästbord 1:6 Handlar´n i Holm 
Lidens-Byn 1:69 Affär´n i Liden 
Lidens-Byn 1:17 Landstinget Västernorrland 
Lillhällom 1:166 Sundsvalls Glas-Service AB 
Njurunda Prästborl 1:13 Lindbloms Cykel & Sport AB 
Nolby 1:120 Nivrenahallen AB 
Nolby 37:1 Kvissleby Färg & Sv  
  Säkerhetsssystem AB 
Ovansjö 3:5, 3:11 T Sjöberg 
Skottsund 9:30 R Mohlin 
Sköle 1:68 Matfors Färg AB 
Sköle 1:118 TMW Matfors AB 
Sköns Prästbord 1:19 Ö & B Överskottsbolaget AB 
Sköns Prästbord 1:26 Biltema Sundsvall AB 
Spikarna 1:89 Sjöfartsverket 
Valla 2:10  Sundsvalls Energi AB 
Valla 2:10 Sundsvalls Energi AB 
Verkstaden 5 AB Sundsvalls Kranlyft 
Ytterkovland 2:32 Sättna Livs AB 
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Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken – separat lista 
 
Yttrande över ansökan om bygglov 
Hamn 1:38 R Pettersson 
Juni 27.1 O och G Strid 
Juni 85:10 A Hagman 
Maland 5:5 Birsta Hotell och Camping 
Märrgård 2:9 T Strid och J Eriksson 
Nolby 4:20 Njurunda Motorklubb 
Släda 3:42 S Wikström 
Stenstaden 1:4 P Ahlberg 
Stångom 6:3 E Sjöbom Pettersson 
Venus 2 A Barzegar 
Östermalm 3:2 CDC Construction & service AB 
 
Yttrande över förhandsbesked bygglov 
Alnö-Nysäter 2:12 O Lidholm 
Stömsta 1:1, del av  C Theoander 
 
Yttrande över förhandsbesked om flytt av fritidshus, strand- 
skyddsdispens samt avstyckning 
Fors 4:12 K Engström 
 
Yttrande över detaljplan för byggnad med handel och  
kontor  
Borgaren 6 
 
Beslut om tillstånd att installera värmepump 
Borgen 1:34 P Fläckman 
Hamre 5:2 H Wiklander 
Spikarna 1:89 Sjöfartsverket 
 
Yttrande över detaljplan för byggnad med handel och kontor 
Borgaren 6  
 
Godkännande av livsmedelsanläggning – separat lista 
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Beslut om avgift för livsmedelstillsyn 
Alnö-Näset 1:14 Idas Fix 
Asculapius 10 Tant Anki & Fröken Sara 
Glädjen 4 Personalresurs i Sundsvall AB 
Glädjen 4 City Tobak & Kiosk 
Köpmannen 3 Memento Palace 
Mercurius 5 Ha Long Bay 
Skarvsätt 1:29 Kunskapsakademin 
Skönsberg 1:76 Kurdistan Kolgrill 
Sköns Prästbord 2:4 Matservice i Sverige AB 
Stige 5:2 IN Foodcoach & Consulting 
Västhagen 1 Engelska skolan 
Östermalm 1:6 DSV Road AB 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
Bilen 1 Willys Lågpris AB 
Bingen 1 Gugges Livs 
Sköns Prästbord 1:19 Tunadal Trading AB 
Sköns Prästbord 1:50 Willys Lågpris Birsta 
Sköns Prästbord 2:3 NKL AB 
Stige 5:2 IN Foodcoach & Consulting 
Öde 1:103 Konsun Nord Ek För 
Östermalm 1:6 DSV Road AB 
Östermalm 3:2 4050133 Sundsvall Jvg AB 
Matdemonstration i livsmedelsbutiker Personalresurs i Sundsvall AB 
 
Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning – tidsbegränsat 
Sköns Prästbord 1:19 Taco Bar 
 
Godkännande av tillfällig livsmedelsanläggning 
Norrmalm 3:25 A-hallen 
 
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd 
Bergsåker 16:1 Voltrestaurangen 
Mars 1 Sundsvalls kommun, Sveateatern 
Norrmalm 2:26 Restaurang Grankotten 
Näs 7:56 Pizzeria Sorento 
Skönsmon 1:112 Memento Palace 
Östbyn 4:26 Österström konferens och kursgård 
 
Yttrande över ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 
Sidsjö 2:41 Gårdshuset, Sidsjö hotell 
 
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd – slutna sällskap 
Köpmannen 3 Odd Fellow Orden 
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Yttrande över ansökan om utökat serveringstillstånd 
Mercurius 5   All Star 
 
Tillstånd för enskild avloppsanläggning 
Juni 27:1   O & G Strid 
Lervik 2:31   E Josefsson 
Prästbol 1:1   E Hallqvist 
Valla 2:10   Sundsvall Energi AB 
Västergård 1:3  H-O Stadin 
 
Tillstånd till ändrad slamtömningsintervall 
Boda 9:24   B Jonsson 
Gista 6:9   E Wiklund 
Gösta 1:12   K Lorås 
Hassel 1:80   I Jonsson 
Hissjön 1:16   D Östling 
Kvarsätt 1:49   L Löfgren 
Loviken 1:79   A och S Söderberg 
Loviken 1:82   A Engman 
Runsvik 1:8   L-G Larsson 
Specksta 3:14  P Wide 
Sörfors 15:3   T Sjöström 
Sörfors 23:6   B Sundberg 
Vike 1:40   R Burman 
Vivsta 3:3   M-B Lorin 
Ås 1:46   L Eriksson 
Östansjö 6:9   G Hörnberg 
Österkolsta 2:1  B Åslund 
 
– – – – 
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§ 119 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 
1. Kommunstyrelsens samordningsutskott: 
- § 473 Ansökan om medel för alkhol- och drogförebyggande arbete med 
inriktning mot skolan 
- § 488 Förutsättningarna för planläggning av Norra Berget för att inrymma 
en ny gymnasieskola i f.d. Restaurang Grankottens lokaler 
 
2. Erbjudande om avtalspension samt skapande av kommungemensam 
funktion för arbete med omställning till nya arbetssätt och arbetsformer 
 
3. Motion (S), (V) och (MP) angående ”Återkommande rapport om trygghet 
i Sundsvall” 
 
4. Miljökontorets resultat vid kvällstillsyn den 29 och 30 oktober 2009 
 
5. Ang fastigheten Skottsund 9:30 AIG Europes nr 00MS-005 
 
6. Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
7. Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. Under tiden 2009-11-11--
1009-12-08 har 1 st tillståndsbevis utfärdats 
 
– – – – 
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§ 120  Information 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingrana. 
 
 
Stig Johansson informerar om: 

- fortsatt arbete utifrån Wallholmenärendet, 
- VA-frågan östra och södra Alnön, 
- kustplan - förslag klart för SU-beslut om samråd. 

 
Helge Sjödin informerar om kommungemensamt ärende och 
dokumenthanteringssystem (ÄDH). 
 
Under miljönämndens informations och utbildningstimme informerar Hans 
Lyman, miljökontoret om PAH-situationen i Sundsvall. 
 
 
– – – – 
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§ 121 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
– – – – 
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