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Tid Kl. 10:00-11:10  
Plats KS-salen  

 
Beslutande Kjell Bergkvist (C) ordförande 
 Marie Sjöbom Olsson (S)  
 Kent Larsson (S)  
 Stefan Eriksson (S)  
 Åke Johansson (V)  
 Margaretha Engström (M)  
 Jan Erik Iversen (M)  
 Maria Räfsbäck (L)  
   
Tjänstgörande Margareta Jansson (S) ersätter Leif Nilsson (S) 
ersättare Ylva Bengts (S) ersätter Maria Antonic (S) 
 Eva-Lotta Söderström (SD) ersätter Mats Hellhoff (SD) 

 
Ersättare Anna-Karin Sjödin (S)  
 Eva Bergström Edström (M)  
 Sara Svensson (KD)  

 
Övriga Kristin Eriksson miljödirektör 
 Ylva Jakobsson bitr miljöchef 
 Jenny Johansson bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Susanna Tjärnberg registrator 
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Protokollet omfattar §§ 70-81 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Bergkvist 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Jan Erik Iversen 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Jan Erik Iversen justera dagens protokoll. 
Ersättare är Eva-Lotta Söderström. 
 
_ _ _ _  
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§ 70  Yttrande - ombyggnation av befintlig 
luftledning till markkabel, sträckan 
Linköpingsvägen till Hulivägen 
 (MN-2019-00046-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att framföra till Energimarknadsinspektionen att en nedgrävning av L 
404 tillsammans med L12 är att föredra längs hela den aktuella 
sträckan för att förbättra boendemiljöerna och förutsättningar för 
rekreation/friluftsliv samt öka möjligheterna till stadsutveckling i det 
aktuella området. 

Ärendet 
Energimarknadsinspektionen har gett Sundsvalls kommun möjlighet 
att yttra sig över en ansökan från E:ON om att bygga om delar av 
L404 som går från transformatorstationen i Granlo fram till 
Hulivägen i Granloholm via Linköpingsvägen. Yttrandet ska lämnas 
senast 2019-10-31 till registrator@ei.se,diarienummer 2018-102453.  
 
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. 
Miljökontoret har samrått med kommunstyrelsekontoret, 
stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen i samband 
med yttrandet till Energimarknadsinspektionen. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01- § 41 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00046-1 - Yttrande - ombyggnation 

av befintlig luftledning till markkabel, sträckan Linköpingsvägen 
till Hulivägen 

 Bilaga 01_Ansokan_2018-102453 
 Bilaga 02_Koncessionskarta 
 Bilaga 03_Koncessionskarta 
 Bilaga 04_Översiktskarta 
 Bilaga 05_Översiktskarta_ombyggnation 

mailto:egistrator@ei.se,diarienummer
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 Bilaga 06_Topografisk_karta 
 Bilaga 07_Intressekarta 
 Bilaga 08_Miljökonsekvensbeskrivning 
 Bilaga 09_Länsstyrelsens_beslut 
 Bilaga 10_Samrådsredogörelse 
 Bilaga 11_Samrådsyttranden 
 Bilaga 12_Förtydligande_daterat_2019-03-20 
 Bilaga 13_Komplettering_daterad_2019-08-26 
 Bilaga MN beslut L12 20190605 protokoll 
 Bilaga beslutsunderlag L12 MN 20190605 
_ _ _ _ 
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§ 71  Mål- och resursplan för miljönämnden 2019 
- delårsrapport 2 
 (MN-2018-00052-7) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport 2 och överlämna den till 
kommunstyrelsen, 
 
att godkänna statusrapporten för interkontrollen. 
 

Ärendet 
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport för perioden januari – 
augusti 2019. Till rapporten bifogas en statusrapport för 
internkontrollen. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 42 
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00052-7 - Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2019 - delårsrapport 2 
 Bilaga Miljönämnden T2 2019 
 Bilaga 2019 delår 2, indikatorer 
 Bilaga Delrapportering intern kontroll  Delår 2 2019 

Uppföljning av beslut 
Fortsatt uppföljning sker vid årsbokslutet. 
_ _ _ _ 
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§ 72  Taxa inom miljöbalkens område för 2020 
 (MN-2019-00039-1) 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område (daterade 2019-08-01) inklusive 
taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla från 1 januari 2020, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
miljöbalkens område för år 2020 till 1 060 kr, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2021, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och 
tillsyn enligt Miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Arbetet ska 
avgiftsfinansieras.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 43 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00039-1 - Taxa inom miljöbalkens 

område för 2020 
 Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2020 
 Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2020 - Taxebilaga 1 
 Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2019 - Taxebilaga 2 
 Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2020 - Taxebilaga 3.d 
 Bilaga SKL-Handläggningskostnad-per-tim-MB-PBL med 2019 

års kostnader 

Uppföljning av beslut 
Kostnadstäckningsgrad följs upp vid delårsrapportering. 
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§ 73  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2020 
 (MN-2019-00040-1) 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillsyn enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 
daterad 2019-08-01, att gälla från 1 januari 2020,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
området för skydd mot internationella hot mot människors hälsa från 
1 januari 2020 till 1 060 kr, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2021, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har tillsyn enligt lagen om internationella hot mot 
människors hälsa. Enligt lagen ska avgiften motsvara den faktiska 
kostnaden. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 44 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00040-1 - Taxa enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa för 2020 
 Bilaga Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2020 
 Bilaga SKL-Handläggningskostnad-per-tim-MB-PBL med 2019 

års kostnader 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i 
ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 74  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2020 
 (MN-2019-00041-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område, daterad 2019-08-01, att gälla från 1 
januari 2020, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att timavgiften inom 
strålskyddslagens område ska vara 1 060 kr från och med 1 januari 
2020, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med den taxa som ska gälla för 2021,  höja 
den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året 
innan nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för 
tillsyn av solarieverksamhet. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
taxan. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 45 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00041-1 - Taxa inom 

strålskyddslagens område för 2020 
 Bilaga Taxa inom strålskyddslagens område för 2020 
 Bilaga SKL-Handläggningskostnad-per-tim-MB-PBL med 2019 

års kostnader 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden meddelas kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2019-10-09 10 

 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     
 

 
 

§ 75  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2020 
 (MN-2019-00042-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för offentlig 
livsmedels- och foderkontroll daterad 2019-08-01 att gälla från 1 
januari 2020,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för planerad 
offentlig kontroll till 1 272 kr,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgift för extra 
offentlig kontroll samt registrering till 1 012 kr för år 2020  
 
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2021, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden är kontrollmyndighet för en stor del av 
livsmedelsanläggningarna inom Sundsvalls kommun. Kontrollen ska 
finansieras genom avgifter. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 46 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00042-1 - Taxa för offentlig 

livsmedels- och foderkontroll för 2020 
 Bilaga Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2020 
 Bilaga Handläggningskostnad-per-tim-livsmedel med 2019 års 

kostnader 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i 
ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 76  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2020 
 (MN-2019-00043-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillsyn över 
handel med vissa receptfria läkemedel, daterad 2019-08-01 att gälla 
från 1 januari 2020, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
området för handel med vissa receptfria läkemedel för år 2020 till  
1 060 kr, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2021, höja den 
antagna timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året innan den nya 
taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 47 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00043-1 - Taxa för tillsyn över 

handel med vissa receptfria läkemedel för 2020 
 Bilaga Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 

läkemedel för 2020 
 Bilaga SKL-Handläggningskostnad-per-tim-MB-PBL-med 2019 

års kostnader 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 77  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2020 
 (MN-2019-00044-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för 
uppdragsverksamhet, daterad 2019-08-01, att gälla från 1 januari 
2020, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att timavgiften för 
uppdragsverksamhet ska vara 1 060 kr från och med 1 januari 2020, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med den taxa som ska gälla för 2021,  höja 
den i denna taxa antagna timavgiften med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad året 
innan nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 48 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00044-1 - Taxa för 

uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2020 
 Bilaga SKL-Handläggningskostnad-per-tim-MB-PBL-med 2019 

års kostnader 
 Bilaga Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2020 
_ _ _ _ 
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§ 78  Delegationsbeslut - redovisning oktober 
2019 
 (MN-2018-00060-20) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen av delegationsbesluten 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 2019-08-10—
2019-09-16. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-10-01-§ 49 
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00060-20 - Delegationsbeslut - 

redovisning oktober 2019 
 Bilaga Förlängning av uppdrag att kartlägga vattensituationen i 

länet 
 Bilaga Samrådsyttrande om ändring i detaljplan, Regementet 4 

mfl 
 Bilaga Yttrande över ansökan om förhandsbesked, Österkolsta 

1_22 
 Bilaga Yttrande över granskningsutlåtande inför 

fastställelseprövning, E14 delen rastplats Stöde 
 Bilaga Beslut om fast årlig avgift samt nedsättning av denna, 

Rådmannen 5 
 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Nöjet 8 
 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Kofoten 19 
 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Läkaren 3 
 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Brutto 6 
 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Skönsberg 

1_14 
 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Vävskeden 
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 Bilaga Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Läkaren 3, 
Sveriges Radio 

 Bilaga Redovisning av vidaredelegerade delegationsbeslut okt 
2019 

 Bilaga Föreläggande om undersökning och redovisning av 
boendemiljö 

_ _ _ _ 
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§ 79  Meddelanden oktober 2019 - ärenden för 
kännedom 
(MN-2018-00054-11) 
 

Ärendet 
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter. 
 
 Bilaga Överklagandet av länsstyrelsens beslut 
 Bilaga Styrmodell för fastighetsförvaltningen Drakfastigheter 
 Bilaga Resultat sommaren 2019 
 Bilaga Protokoll KF 2019-06-24 §157 
 Bilaga Tillsyn förskolor 2019 slutsatser 
 Bilaga § 182 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 

2019 
 Bilaga § 199 Upphörande av stiftelsen Sundsvalls 

Naturskyddsfond 
 Bilaga Östersunds_TR_M_1683-19_Dom_2019-09-23 
 Bilaga § 24 Tillägg till direktiv och ramar för löneöversyn, 

Vårdförbundet 
 Bilaga Beslut om prövningstillstånd, MMÖD 
 Bilaga § 189 Framtida utformning av friskvårdsförmån i 
 Bilaga § 191 Riktlinje för personlig skyddsutrustning och 
 Bilaga Kort PIA Jordbruk 2019 
_ _ _ _ 
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§ 80  Information från förvaltningen 
 
Naturfestivalen på Norra Berget hölls i år den 15 september. Då 
delades även miljönämndens stipendium ut till Gunilla Morelius och 
Ann-Sofie Westberg. 
 
I samband med Sundsvall Business Awards den 19 september så 
delades miljönämndens Miljöäpple ut till Såni Innovation AB. 
 
Hållbarhetsrådet har haft sitt första möte. 
_ _ _ _ 
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§ 81  Övriga frågor / övrig information 
 
 
Stefan Eriksson önskar få mer information gällande ombyggnation av 
bäcken vid Bergsåkerstriangeln. Kristin Eriksson återkommer med 
mer information till nästa nämnd. 
 
Jan Erik Iversen undrar hur verksamhetsområden för kommunalt VA 
fastställs, om exempelvis Rumpans ekoby kan exkluderas när 
verksamhetsområde bildas. Kristin Eriksson berättar om den 
belastningsanalys som har gjorts för Björköfjärden vilken ger stöd för 
att hela utbyggnadsområdet bör omfattas i verksamhetsområdet. Mer 
information om kommunens revidering av VA-planen ges vid nästa 
nämnd.  
_ _ _ _ 
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