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Justering 
 
Utöver ordförande ska Eva-Lotta Söderström justera dagens 
protokoll. Ersättare är Maria Räfsbäck. 
_ _ _ _  
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§ 39  Hästhållning Silje 2:50 
 (MN-2020-00031-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att avsluta ärendet vad gäller insläpp till hagar och utfodring av 
hästar utan att vidta ytterligare åtgärder. 
 
Ärendet 
Miljökontoret har följt upp klagomål gällande hästhållning på 
fastigheten Silje 2:50. Klagomålen gäller var insläpp till hagar sker 
och var utfodring av hästarna sker. Skälet är för att minska spridning 
av allergener. Vid kontakt med verksamhetsutövaren via dess 
juridiska ombud har det framkommit att försiktighetsåtgärder har 
vidtagits. Klagomål gällande gödselbemängt vatten som rinner mot 
uppfart handläggs i ett separat ärende. Vad gäller frågan om avstånd 
mellan bostäder och paddock, behöver domen från Mark- och 
miljödomstolen inväntas. Den delen av klagomålet ingår inte i detta 
beslut. 
 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §26 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00031-1 - Hästhållning Silje 2:50 
• Bilaga Återkoppling från Skype-möte 
• Bilaga Förfrågan om skyddsåtgärder 
• Bilaga Svar på förfrågan ang skyddsgåtgärder för att minska 

störningar från hästhållning 
• Bilaga E-post från Carolina Chruzander 2020-07-16 
_ _ _ _ 
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§ 40  Riktlinjer för enskilt avlopp 
 (MN-2020-00023-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna Riktlinjer för enskilt VA  
 

Ärendet 
Ny VA-plan har antagits av kommunfullmäktige 2020-05-11 (KS-
2019-00539-14). VA-planen består av flera delar varav Riktlinjer för 
enskilt VA ska beslutas av miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §27 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00023-1 - Riktlinjer för enskilt 

avlopp 
• Bilaga Förslag_Riktlinjer_enskilt VA_2020 

Uppföljning av beslut 
Riktlinjerna kommer att revideras vart fjärde år i samband med 
revideringen av VA-planen.   
_ _ _ _ 
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§ 41  Taxa inom miljöbalkens område för 2021 
 (MN-2020-00025-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område (daterade 2020-08-01) inklusive 
taxebilagorna 1, 2 och 3 att gälla från 1 januari 2021.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
miljöbalkens område för år 2021 till 1 170 kr med reservation för 
eventuell justering av PKV, prisindex för kommunal verksamhet, 
som presenteras på SKRs hemsida i oktober.  
 

att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2022, 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 såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och 
tillsyn enligt Miljöbalken, utom vad gäller strandskyddet. Arbetet ska 
avgiftsfinansieras. Taxan fastställs av kommunfullmäktige i de fall 
uppräkningen skiljer sig från indexuppräkning. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §28 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00025-1 - Taxa inom miljöbalkens 

område för 2021 
• Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2021 
• Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2021 - Taxebilaga 1 
• Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2021 - Taxebilaga 2 
• Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2021 - Taxebilaga 3 
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Uppföljning av beslut 
Kostnadstäckningsgrad följs upp vid årsredovisningen. 
_ _ _ _ 
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§ 42  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2021 
 (MN-2020-00026-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 
uppdragsverksamhet, daterad 2020-08-01, att gälla från 1 januari 
2021.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att timavgiften för 
uppdragsverksamhet ska vara 1 170 kr  från och med 1 januari 2021, 
med reservation för eventuell justering av PKV, prisindex för 
kommunal verksamhet, som presenteras på SKRs hemsida i oktober.  
 

att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2022, 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 såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 

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 - 2020-09-08 - §29 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00026-1 - Taxa för 

uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2021 
• Bilaga Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2021 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i 
frågan. 
_ _ _ _ 
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§ 43  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2021 
 (MN-2020-00027-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillsyn enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 
daterad 2020-08-01, att gälla från 1 januari 2021.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
området för skydd mot internationella hot mot människors hälsa för 
år 2021 till 1 170 kr med reservation för eventuell justering av PKV, 
prisindex för kommunal verksamhet, som presenteras på SKRs 
hemsida i oktober.  
 

att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2022, 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 såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §30 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00027-1 - Taxa enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa för 2021 
• Bilaga Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2021 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i 
ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 44  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2021 
 (MN-2020-00028-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område, daterad 2020-08-01, att gälla från 1 
januari 2021, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
strålskyddslagens område för år 2021 till 1 170 kr med reservation 
för eventuell justering av PKV, prisindex för kommunal verksamhet, 
som presenteras på SKRs hemsida i oktober.  
 
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 såvitt inte annat beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för 
tillsyn av solarieverksamhet. Taxan fastställs av kommunfullmäktige 
i de fall uppräkningen skiljer sig från indexuppräkning.  

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §31 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00028-1 - Taxa inom 

strålskyddslagens område för 2021 
• Bilaga Taxa inom strålskyddslagens område för 2021 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 45  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2021 
 (MN-2020-00029-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för offentlig 
livsmedels- och foderkontroll, daterad 2020-08-01, att gälla från 1 
januari 2021, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för offentlig 
kontroll till  1 371 kr. 

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

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §32 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00029-1 - Taxa för offentlig 

livsmedels- och foderkontroll för 2021 
• Bilaga Livsmedelstaxa för 2021 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i 
ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 46  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2021 
 (MN-2020-00030-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för tillsyn över 
handel med vissa receptfria läkemedel, daterad 2020-08-01, att gälla 
från 1 januari 2021.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom 
området för handel med vissa receptfria läkemedel för år 2021 till 
1 170 kr med reservation för eventuell justering av PKV, prisindex 
för kommunal verksamhet, som presenteras på SKRs hemsida i 
oktober.  
 

att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för 
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2022, 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 såvitt inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 

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 - 2020-09-08 - §33 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00030-1 - Taxa för tillsyn över 

handel med vissa receptfria läkemedel för 2021 
• Bilaga Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 

läkemedel för 2021 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 47  Revidering av delegationsordning 
 (MN-2020-00024-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att upphäva Delegationsordning för miljönämnden, fastställd av 
miljönämnden 2020-02-19 § 10, 
 
att fastställa Delegationsordning för miljönämnden i enlighet med 
förvaltningens förslag, daterat 2020-07-31, samt 
 
att den reviderade delegationsordningen ska ersätta den äldre  
2020-10-01.  

Ärendet 
En ny lag om tillfälliga om smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
har inrättats på grund av coronapandemin. Miljönämnden har fått 
tillsynsansvaret och behöver därav uppdatera delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §34 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00024-1 - Revidering av 

delegationsordning 
• Bilaga Rev delegationsordning MN_förslag 31.07.20 

Uppföljning av beslut 
När behov uppstår tas förslag till nya revideringar fram.  
_ _ _ _ 
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§ 48  Delegationsbeslut - redovisning september 
2020 
 (MN-2020-00003-13) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen om 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 2020-05-16—
2020-08-28. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-09-08 - §35 
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00003-13 - Delegationsbeslut - 

redovisning september 2020 
• Bilaga 2019-2116, granskning av detaljplan Regementet 1 m fl 
• Bilaga 2019-2569, yttrande angående hästhållning, Silje 2_50 
• Bilaga 2019-3042, beslut om att överlämna överklagat ärende, 

Njurunda Prästbol 1_101 
• Bilaga 2020-13, delegation av miljönämndens beslutanderätt 
• Bilaga 2020-1599, vitesföreläggande Nylandsbergen Nora 2_3 
• Bilaga 2020-1663, yttrande naturreservat Hålberget 
• Bilaga 2020-1675, yttrande strandskyddsdispens, Hamn 2_1 
• Bilaga 2020-1684, yttrande strandskyddsdispens. Svala 3_1 
• Bilaga 2020-1685, yttrande strandskyddsdispens, Svala 2_45 
• Bilaga 2020-1736, yttrande bygglov, Rökland 1_191 
• Bilaga 2020-1765, beslut om att överlämnad överklagat ärende, 

Alliero 20 
• Bilaga 2020-1817, yttrande strandskydd Hammal 3_9 
• Bilaga 2020-1824, yttrande strandskyddsdispens, Fjolsta 6_1 
• Bilaga 2020-1839, beslut om årlig tillsynsavgift, Västland 12_29 
• Bilaga 2020-1927, nedsättning av fast årlig avgift, Granlo 3_394 
• Bilaga 2020-1942, beslut om avgift samt nedsättning av avgift, 
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Sidsjöhöjden 15, Sidsjö 2_31 
• Bilaga 2020-205, beslut om att överlämna överklagat ärende, 

Birsta 2_1, Birsta 1_1 
• Bilaga 2020-2132, beslut om tillfälligt reviderade riktlinjer för 

musik 
• Bilaga 2020-422, yttrande strandskyddsdispens, Vista 4_6 
• Bilaga 2020-61, beslut om att överlämnad överklagat ärende, E14 

Timmervägen - Blåberget 
• Bilaga 2017-2890, beslut om att överlämna överklagat ärende, 

Västerkolsta 2_1 
• Bilaga 2019-196, granskningsyttrande detaljplan Alliero 
• Bilaga 2020-2252, föreläggande Udda Tapas 
• Bilaga 2020-2247, föreläggande Bloco 
• Bilaga 2020-1986, överlämnande av överklagan, Södermalm 2_1 
• Bilaga 2020-1765, beslut om att redovisa provtagningsplan, 

Alliero 20 
• Bilaga 2020-1681, föreläggande om vite, Tuna-Ängom 1_82 
• Bilaga 2020-272, beslut om avgift, Korsta 7_1 
• Bilaga 2020-2371, beslut om årlig avgift, Rådmannen 5 
• Bilaga 2020-1913, beslut om att överlämna överklagat ärende, 

E14/Bergsgatan 
• Bilaga 2020-1913, föreläggande om att utreda åtgärder, 

E14/Bergsgatan 
• Bilaga 2020-1894, tidig dialog planbesked, Sköns Prästbord 1_96 

m fl 
• Bilaga 2020-1656 Yttrande över avgränsningssamråd Korsta 

8_13 
• Bilaga 2019-2271, yttrande remiss, moräntäkt, Bredbyn 2_30 
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut - 

september 2020 
_ _ _ _ 
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§ 49  Meddelanden september 2020 - ärenden för 
kännedom 
(MN-2019-00053-8) 
 
Här redovisas beslut från statliga myndigheter, andra förvaltningar, 
kommunfullmäktige och även information från miljökontoret med 
mera. 
 
• Protokollsutdrag KS 2020-06-08 §128 
• Revidering av riktlinje för visselblåsning –återremitterat ärende 
• Beslut 505-9570-2019 
• § 17 Uppföljning av sjukfrånvaro juni 2020 
• § 16 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
• § 18 Organisation och befattningsstruktur för Sundsvalls 

kommuns HR-funktion 
• § 112 Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023 och 2024 
• § 119 Delårsrapport januari-april 2020 för kommunen och 

kommunkoncernen 
• § 133 Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun 
• § 140 Slopande avgifter för upplåtelse av mark och uppskjutande 

av debitering till följd av pandemin Covid-19 
• §136 Avslutande av Fairtrade City diplomering av Sundsvalls 

kommun 
• Östersunds TR M 3780-19 Deldom 2020-07-03 (002) 
• Sommarjobbarna 2020 
• §135 Översyn av fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun 
• Beslut att avslå överklagandet(14737769) 
• Information- PUA  kommunala bolag 
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 50  Information från förvaltningen 
 
Livsmedelsinspektör Anne Borgh informerade om sommarens 
trängselinspektioner.  
 
Miljödirektör Kristin Eriksson informerade om problem med 
partiklar på Bergsgatan och om ett föreläggande kopplat till 
utredningar för att förbättra luftkvaliteten som Trafikverket 
överklagat. 
 
Ordförande Kjell Bergkvist informerade om tillfälligt ändrade 
riktlinjer för musik på uteserveringar under sommaren. 
_ _ _ _ 
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Miljönämnden 2020-09-16 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 51  Övriga frågor / övrig information 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
_ _ _ _ 
 
 


