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Tid Kl. 10:00-10:40  
Plats Rum 350  

 
Beslutande Kjell Bergkvist (C) ordförande 
 Leif Nilsson (S) v ordförande 
 Soili Sollén (S)  
 Jan Olof Bredberg (S)  
 Annelie Ström (S)  
 Mikael Gäfvert (M)  
 Åse Johansson (M)  
 Maria Räfsbäck (L)  
 Wiltrud Daniels (MP)  
 Mats Hellhoff (SD) Deltar ej i beslutet § 52 

 
Tjänstgörande 
ersättare 
 

Maria Antonic (S) ersätter Maha Al Haddad (S) 

Ersättare Kent Larsson (S)  
 Hicham Elkahtib (V)  
 Margaretha Engström (M)  
 Marcus Hellström (L)  
 Sara Svensson (KD)  
 Magnus Landén (SD)  
   

 
Övriga Kristin Eriksson miljödirektör 
 Gisela Arnell sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 47-58 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Bergkvist 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
 
Åse Johansson 
Justerare 

 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Miljönämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2018-09-19   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

Sekr miljökontoret 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Gisela Arnell 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Åse Johansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Maria Räfsbäck. 
_ _ _ _  
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§ 47  Yttrande - ombyggnation 40 kV kraftledning, 
Tunadal i Sundsvalls kommun 
 (MN-2018-00035-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att yttra sig till E.ON enligt miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 
2018-08-20. 
 

Ärendet 
E. ON önskar Sundsvalls kommuns synpunkter i samband med ett 
undersökningssamråd för att bygga om delar av L417 och L404. 
Ombyggnadsområdet sträcker sig parallellt med Tunadalssågen och 
fortsätter strax norr om Ljustabäckens mynning. Anledningen till 
ombyggnationen är att befintliga luftledningar är i vägen för 
järnvägen i området som ska rustas upp och elektrifieras. Yttrandet 
ska lämnas senast 21 september 2018 till greta.lindberg@rejlers.se 
 
Kommunens yttrande ska behandla om ledningen är förenlig med 
detaljplaner och områdesbestämmelser samt om ledningen går inom 
tätbebyggt område och berör skolor, förskolor eller annan liknande 
verksamhet. Miljönämnden har fullmäktiges uppdrag att 
sammanställa kommunens yttrande när det gäller nätkoncessioner. 
Miljönämnden har fått synpunkter från koncernstaben och 
stadsbyggnadskontoret. Sundsvall Elnät lämnar ett eget yttrande. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 -§ 35 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00035-1 - Yttrande - ombyggnation 

40 kV kraftledning, Tunadal i Sundsvalls kommun 
• Bilaga Samrådsunderlag_40kV_Tunadal 
• Bilaga Yttrande koncernstaben 
• Bilaga Yttrande stadsbyggnadskontoret 
_ _ _ _ 
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§ 48  Yttrande - Länsstyrelsens 
verksamhetstillsyn inom tobaksområdet i 
Sundsvalls kommun 
 (MN-2018-00038-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlämna miljökontorets yttrande, daterad 2018-09-03, till 
länsstyrelsen, 
 
att uppdra till miljödirektören att återkomma i samband med beslut 
om MRP och verksamhetsplan angående resursbehov för 
tobakstillsyn. 
 

Ärendet 
Länsstyrelsen har bedrivit tillsyn på miljökontorets 
tillsynsarbete gällande rökfria lokaler och områden enligt 
tobakslagen. Detta har skett genom att miljökontoret har svarat 
på en enkät samt bifogat relevanta dokument, som exempelvis 
verksamhetsplan, ärendeutdrag och skrivelser. Den 31 maj 
2018 genomfördes ett tillsynsbesök då representanter från 
länsstyrelsen träffade handläggare, biträdande miljöchef samt 
nämndens ordförande.  
 
I ett beslut daterat 2018-06-27 gör länsstyrelsen bedömningen 
att det finns brister i tillsynen över rökfria skolgårdar. 
Länsstyrelsen konstaterar att tillsynen har skett med för låg 
tillsynsfrekvens och att endast två av nio gymnasieskolor har 
fått tillsynsbesök. Länsstyrelsen förutsätter även att 
miljönämnden fortsättningsvis kommer att bedriva tillsyn över 
de lokaler och områden där rökning är förbjuden samt att 
tillsyn kommer att ske på skolgårdar i den omfattning som är 
nödvändig för att leva upp till lagstiftarens intentioner om 
rökfria skolgårdar.  
 
Länsstyrelsen lämnar även positiv feedback gällande 
personalens höga ambitionsnivå samt vårt arbete med 
vattenpipscaféer. 
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Länsstyrelsen har uppdragit till miljönämnden att senast 2018-10-15, 
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de 
påtalade bristerna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 -§ 36 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00038-1 - Yttrande - Länsstyrelsens 

verksamhetstillsyn inom tobaksområdet i Sundsvalls kommun 
• Bilaga Yttrande till Lst om tobakstillsyn 
• Bilaga Aviseringsbrev 
• Bilaga Ifylld enkät 
• Bilaga Beslut från länsstyrelsen 

Uppföljning av beslut 
Miljökontoret kommer att återkomma till nämnden om kontoret efter 
sin behovsutredning och verksamhetsplanering ser ett ökat behov av 
resurser till tobakstillsynen.  
 
Övrig uppföljning sker inom kontorets ordinarie verksamhetsarbete. 
_ _ _ _ 
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§ 49  Yttrande – Livsmedelsverkets förslag till ny 
modell för riskklassning av livsmedelsföretag 
 (MN-2018-00039-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna miljökontorets yttrande, daterat 2018-08-31, och skicka 
det till Livsmedelsverket. 

Ärendet 
Ärendet handlar om Livsmedelsverkets förslag till ny modell för 
riskklassning av livsmedelsföretag som miljönämnden inbjudits att 
yttra sig över. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 -§ 37 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00039-1 - Yttrande – 

Livsmedelsverkets förslag till ny modell för riskklassning av 
livsmedelsföretag 

• Bilaga Yttrande till livsmedelsverket 
• Bilaga Remiss 
• Bilaga Rapport 

Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§ 50  Yttrande - Samråd inom vattenförvaltningen 
i Bottenhavets vattendistrikt - 
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 
vatten på grund av vattenkraft 
 (MN-2018-00032-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2018-09-03, som 
miljönämndens yttrande till Vattenmyndigheten 
 

Ärendet 
Vattenmyndigheterna samråder om förslag till miljökvalitetsnormer 
för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från 
vattenkraft. Samrådet inkluderar det underlag som ligger till grund 
för föreslagna miljökvalitetsnormer. Underlaget presenteras del 
sammantaget för hela landet i en gemensam rapport, dels i 20 
åtgärdsplaner för berörda avrinningsområden eller 
delavrinningsområden i respektive vattendistrikt. Fastställd 
miljökvalitetsnorm får stor juridisk påverkan vid prövning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 - §38 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00032-1 - Yttrande - Samråd inom 

vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt - 
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av 
vattenkraft 

• Bilaga Missiv 
• Bilaga Miljökontorets bilagor 
• Bilaga Miljökvalitetsnormer 
• Bilaga Bilaga 1 metoder 
• Bilaga Bilaga 2 tabeller 
• Bilaga Bilaga 3 ordlista 
• Bilaga Åtgärdsplan Gideälvens avrinningsområde 
• Bilaga Åtgärdsplan för Ångermanälvens avrinningsområde 
• Bilaga Åtgärdsplan för Indalsälvens avrinningsområde 
• Bilaga Åtgärdsplan för Ljungans avriningsområde 
• Bilaga Åtgärdsplan för Ljusnans avrinningsområde 
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• Bilaga Åtgärdsplan för Delångersåns avrinningsområde 
• Bilaga Åtgärdsplan för Hamrångeåns avrinningsområde 
• Bilaga Åtgärdsplan för Dalälvens avrinningsområde 
• Bilaga Reservation mot beslut om att genomföra 

samrådsförfarande 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att få återkoppling när vattenmyndigheten 
har fattat beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 
vatten. 
_ _ _ _ 
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§ 51  Yttrande -Regional plan för grön 
infrastruktur i Västernorrland 
 (MN-2018-00033-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna miljökontorets skrivelse och skicka den till 
länsstyrelsen som kommunens yttrande. 
 

Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland har översänt rapporten ”Grön 
infrastruktur i Västernorrland – analys av nuläget och plan för 
insatsområden” för yttrande.   

Rapporten ska resultera i en regional plan för grön infrastruktur i 
Västernorrlands län. Länsstyrelsen vill ha kommunen yttrande senast 
21 september 2018. Länsstyrelsen diarienummer är 341-3812-16. 
Miljönämnden samordnar Sundsvalls kommuns yttrande. I detta 
ärende har miljökontoret fått synpunkter från 
kommunstyrelsekontoret, stadsbyggnadskontoret och kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

LRF har skickat med ett yttrande för kännedom, som bifogas detta 
ärende. LRF kommer att skicka sina synpunkter direkt till 
länsstyrelsen. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 - §39 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00033-1 - Yttrande – Regional plan 

för grön infrastruktur i Västernorrland 
_ _ _ _ 
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§ 52  Yttrande - Integrationsstrategi för 
Sundsvalls kommun 
 (MN-2018-00034-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2018-09-19. 

Ärendet 
Koncernstaben har utarbetat ett förslag till integrationsstrategi som 
remitterats till samtliga nämnder. 
 

Yrkande och överläggning 
Mats Hellhoff (S) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 - §40 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00034-1 - Yttrande - 

Integrationsstrategi för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Remissbrev integrationsstrategi 
• Bilaga Integrationsstrategi remissutskick 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i frågan kommer att meddelas 
miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 53  Motion (M) Torghandel i Sundsvall 
 (MN-2018-00036-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlämna tjänsteskrivelsen, daterad 2018-07-06, som 
miljönämndens svar till koncernstaben. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har remitterat en motion (M) om torghandel i 
Sundsvall till miljönämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 - §41 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00036-1 - Motion (M) Torghandel i 

Sundsvall 
• Bilaga Remissmissiv 
• Bilaga Motion (M) 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 54  Yttrande - Skyfallsplan för Sundsvalls 
kommun 
 (MN-2018-00037-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2018-07-12, som 
miljönämndens yttrande till koncernstaben. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över Skyfallsplan för 
Sundsvalls kommun som har utarbetats genom ett EU-projekt på 
koncernstaben. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 - §42 
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00037-1 - Yttrande - Skyfallsplan 

för Sundsvalls kommun 
• Bilaga Missiv 
• Bilaga Skyfallsplan 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i 
frågan. 
_ _ _ _ 
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§ 55  Delegationsbeslut - redovisning september 
2018 
 (MN-2017-00055-11) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga den till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt gällande delegationsordning beslutat att sådana 
ärenden som förvaltningschef eller ordförande har fattat beslut om ska 
anmälas till nämnden. Förvaltningschefen har i sin tur en omfattande 
vidaredelegering till handläggare som ska godkännas av 
förvaltningschef och sedan skickas till nämnden för kännedom. 
Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från 2018-05-19 till 
2018-08-31. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-09-12 - §43 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00055-11 - Delegationsbeslut  - 

redovisning september 2018 
• Bilaga Yttrande bygglov Bredbyn 2_30 1 
• Bilaga Yttrande bygglov Bredbyn 2_30 
• Bilaga Yttrande dispens från strandskydd, Klingsta 11_2 
• Bilaga Synpunkter på ansökan om provborrning 
• Bilaga Yttrande förhandsbesked Solum 1_2 
• Bilaga Yttrande förhandsbesked Gåltjärn 4:3 
• Bilaga Yttrande vattenverksamhet Mårtensbäcken 
• Bilaga Yttrande vattenverksamhet Sidsjön 
• Bilaga Yttrande över ansökan om dispens 
• Bilaga Yttrande dispens från strandskydd 
• Bilaga Yttrande dispens från strandskydd 
• Bilaga Yttrande över ansökan om bygglov Böle 1_122 
• Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid 
• Bilaga Yttrande avseende granskningshandling E14 
• Bilaga Beslut om att avsluta ärende 
• Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid 
• Bilaga Yttrande över upphävande av villkor 
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• Bilaga Yttrande dispens från strandskydd 
• Bilaga Beslut anmälan avhjälpandeåtgärd Högom 3_17 
• Bilaga Yttrande förhandsbesked bygglov Gåltjärn 4_3 
• Bilaga Beslut om fast årlig avgift samt nedsättning av denna 

Sköle 1_117 
• Bilaga Beslut om avv godkänna redovisning av delegationsbeslut 

sept 2018 
_ _ _ _ 
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§ 56  Meddelanden september 2018 - ärenden för 
kännedom 
(MN-2017-00052-8) 
 

Ärendet 
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter, 
kommunfullmäktige med mera. Dessa redovisas i bilagor.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00052-8 - Meddelanden september 

2018 - ärenden för kännedom 
• Bilaga Beslut att avslå överklagandet 
• Bilaga 902-16_Sundsvallsbukten_meddelande_Sjfv 
• Bilaga 2018-07-04 Slutliga villkor utsläpp till vatten 551-3964-12 
• Bilaga Dom 3075-17 
• Bilaga §138 2018-06-25 Kommunfullmäktiges protokoll 
• Bilaga Sammanfattning sommarjobb Miljökontoret 2018 
• Bilaga Utvärdering&erfarenheter 2018 
• Bilaga 2018-006943_(28235)_DigitalCoach_(43129) docm 
• Bilaga Beslut att avslå överklagandet(8868104) 
• Bilaga Svea HR M 7133-18 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 

2018-08-28 
• Bilaga Länsstyrelsens beslut för kännedom 
• Bilaga utskick om 18 årsgräns 2018 
• Bilaga Rapport från tillsyn på solarier vintern 2017 
_ _ _ _ 
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§ 57  Information från förvaltningen 
 
Kristin Eriksson informerar om 
 
att miljönämnden har beviljats bidrag på 1,4 miljoner från 
Energimyndigheten för en digital coach för småhusbyggande. 
_ _ _ _ 
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§ 58  Övriga frågor 
  
_ _ _ _ 
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