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Protokollet omfattar §§ 35-49

Justeras

Kjell Bergkvist
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Sekreterare

Maria Räfsbäck
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Justering
Utöver ordförande ska Maria Räfsbäck justera dagens protokoll.
Ersättare är Jan Erik Iversen.
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§ 35 Beslut förenat med vite gällande krav på
utredning av kumulativa bullereffekten för
momentana ljudnivån nattetid, Sundsvall
Logistikpark AB
(MN-2022-00027-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
Att godkänna vitesföreläggandet till Sundsvalls logistikpark AB,
daterat 2022-05-12 innebärande:
Att vitesförelägga Sundsvall Logistikpark AB (nedan kallad Bolaget)
med org.nr 556789-7383 att utreda hur provisoriska föreskriften för
momentant ljudnivån på 58 dB(A) i driftskedet uppfylls (Svea HR
dom M 4517-17) enligt nedanstående punkterna 1 och 2.
Miljönämnden förelägger Bolaget att redovisa följande
uppgifter senast 2022-09-30:
1. En fackmannamässig beräkning av den kumulativa
bullereffekten för logistikparken det vill säga containerhamn
och kombiterminal med logistikytor i driftskedet. Därtill ska
interna vägen och Tunabäcksvägen ingå i beräkningen, se
bifogad karta.
2. Om beräkningar enligt p 1 visar risk för att den provisoriska
föreskriften om 58 dB(A) i driftskedet inte kan uppfyllas ska
en tidsatt handlingsplan redovisas med förslag på åtgärder där
rimlighetsavvägningarna framgår.
Att beslutet förenas med ett vite på 50 000 kronor för punkten 1.
Att upphäva beslut med beslutsnummer 2021-1243 daterat
2021-09-27 med anledning av otydligheter över vilka bullerkällor
som ska omfattas i beräkningen av den kumulativa bullereffekten.
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Ärendet
Ärendet avser miljönämndens vitesföreläggande till Sundsvalls
logistikpark angående utredning av hur bullervillkor ska klaras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00027-1 - Beslut förenat med vite
gällande krav på utredning av kumulativa bullereffekten för
momentana ljudnivån nattetid, Sundsvall Logistikpark AB
 Bilaga Vitesföreläggande SLP 2022-05-12
 Bilaga karta intern väg
____
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§ 36 Granskningsyttrande av förslag till
Översiktsplan 2040 Sundsvalls kommun.
(MN-2022-00018-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att lämna yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Ärendet
Miljökontoret har fått ärendet på remiss från
Kommunstyrelsekontorets avdelning Samhällsutveckling.
Granskning pågår om Översiktsplan Sundsvall 2040 enligt PBL kap
3, lag 2020:76. Synpunkter ska lämnas senast 27 juni 2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00018-1 - Granskningsyttrande av
förslag till Översiktsplan 2040 Sundsvalls kommun.
 Bilaga Missiv granskning Översiktsplan Sundsvall 2040
 Bilaga Sändlista ÖP granskning
 Bilaga 1-Oversiktsplan-Sundsvall-2040-granskningshandling
 Bilaga 2-Kartbilaga-granskningshandling
 Bilaga 3-Hallbarhetsbedomning-ochmiljokonsekvensbeskrivning-Sundsvall-OP-2040
 Bilaga 4-MKB-Bilaga-1-Sammanstallning-avmiljokvalitetsnormer-Sundsvall-OP2040
 Bilaga 5-MKB-Bilaga-2-Riksintressen-i-Sundsvalls-kommunSundvall-OP2040
 Bilaga 6-Samradsredogorelse-OP2040-granskningshandling
 Bilaga 7-Samradsdredogorelse-OP2040-Bilaga-4-Inkomnayttranden-och-svar-pa-dessa
 Bilaga 8-Sundsvallsregionen-utvecklingsinriktning-2021-02-01
____
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§ 37 Tidplan för åtgärder för att minska
kvävebelastning till Sundsvallsfjärden
(MN-2022-00025-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna skrivelsen ”Tidplan för förbättringsåtgärder gällande
kvävebelastning till Sundsvallsfjärden”, daterad 2022-05-23, och
skicka den till Sundsvall Vatten AB.

Ärendet
Tivoliverkets utsläpp har stor påverkan på kvävebelastningen i
Sundsvallsfjärden. Därför skriver miljönämnden till Sundsvall Vatten
AB för att efterfråga tidplan och åtgärder för att minska
kväveutsläppen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00025-1 - Tidplan för åtgärder för
att minska kvävebelastning till Sundsvallsfjärden
 Bilaga Skrivelse till MSVAB
____
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§ 38 Taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel 2023
(MN-2022-00019-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxebestämmelser för
tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, daterad 2022-0523, att gälla från 1 januari 2023,
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften inom
området för handel med vissa receptfria läkemedel för år 2023 till
1307 kr,
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för
varje kalenderår, höja den antagna timavgiften med procentsatsen 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
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00019-1 - Taxa för tillsyn över
handel med vissa receptfria läkemedel 2023
 Bilaga Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel för 2023
 Bilaga SKL-Handlaggningskostnad-per-tim-MB 2022
____
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§ 39 Taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa 2023
(MN-2022-00020-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om ny taxebestämmelse,
daterad 2022-05-23, enligt lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska vara
1 307 kr,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska
gälla från och med 1 januari 2023,
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för
varje kalenderår höja timavgiften i den antagna taxan, med den
procentsats för det innevarande kalenderåret, enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
kommuner och regioners (SKR) hemsida i oktober månad innan den
nya taxan börjar gälla.
Ärendet
Miljönämnden har rätt enligt lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa, att ta ut avgift för den tillsyn och kontroll som
utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan i de fall förändringar
skiljer sig från indexuppräkning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00020-1 - Taxa enligt lagen om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa 2023
 Bilaga Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa för 2023
 Bilaga SKL-Handlaggningskostnad-per-tim-MB 2022
____
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§ 40 Taxa för uppdragsverksamhet inom
miljöområdet 2023
(MN-2022-00021-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxebestämmelser för
uppdragsverksamhet, daterad 2022-05-23, att gälla från 1 januari
2023.
att föreslå kommunfullmäktige att timavgiften för uppdragsverksamhet ska vara 1307 kronor från och med 1 januari 2023.
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för
varje kalenderår, höja den antagna timavgiften med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR: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 ut avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt
miljöbalken med flera tillsynsområden.
Bakgrund
Kostnaderna för uppdragsverksamhet ska finansieras genom avgifter
som tas ut av uppdragsgivaren. Timavgiften ska stämma överens med
kommunens kostnader och behöver därför ses över regelbundet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00021-1 - Taxa för
uppdragsverksamhet inom miljöområdet 2023
 Bilaga Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2023
 Bilaga SKL-Handlaggningskostnad-per-tim-MB 2022
____
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§ 41 Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2023
(MN-2022-00022-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxebestämmelser för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, daterad 2022-05-16, att
gälla från 1 januari 2023.
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdena för år 2023 till 1 345 kr.
att föreslå kommunfullmäktige att delegera till miljönämnden att för
varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 2023, höja den
antagna timavgiften med procentsatsen för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad året innan den nya
taxan börjar gälla.
Ärendet
För offentlig kontroll inom livsmedelsområdet har miljönämnden rätt
att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00022-1 - Taxa för offentlig
livsmedelskontroll 2023
 Bilaga Beräkning livs timavgift 2023
 Bilaga Taxebestämmelser 16 maj 2022
____
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§ 42 Taxa inom strålskyddslagens område för
2023
(MN-2022-00023-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om ny taxebestämmelse,
daterad 2022-05-23, inom strålskyddslagens område,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya timavgiften
blir 1 307 kr,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska
gälla från och med 1 januari 2023,
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för
varje kalenderår höja timavgiften i den antagna taxan, med den
procentsats för det innevarande kalenderåret, enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
kommuner och regioners (SKR) hemsida i oktober månad innan den
nya taxan börjar gälla.
Ärendet
Miljönämnden har rätt enligt strålskyddslagen, att ta ut avgift för den
tillsyn och kontroll som utförs. Kommunfullmäktige fastställer taxan
i de fall förändringar skiljer sig från indexuppräkning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00023-1 - Taxa inom
strålskyddslagens område för 2023
 Bilaga Taxa inom strålskyddslagens område för 2023
 Bilaga SKL-Handlaggningskostnad-per-tim-MB 2022
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-06-08

13

§ 43 Taxebestämmelser för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
(MN-2022-00026-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om ny taxebestämmelse,
daterad 2022-05-23, för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya timavgiften
blir 1 307 kr,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska
gälla från och med 1 januari 2023,
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för
varje kalenderår höja timavgiften i den antagna taxan, med den
procentsats för det innevarande kalenderåret, enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
kommuner och regioners (SKR) hemsida i oktober månad innan den
nya taxan börjar gälla.
Ärendet
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut
avgift för kostnader för offentlig kontroll.
Kommunfullmäktige fastställer taxan i de fall förändringar skiljer sig
från indexuppräkning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00026-1 - Taxebestämmelser för
offentlig kontroll av animaliska biprodukter
 Bilaga Taxebestämmelser offentlig kontroll av animaliska
biprodukter
 Bilaga SKL-Handlaggningskostnad-per-tim-MB 2022
____
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§ 44 Miljönämndens verksamhetsplan 2022 månadsrapport mars
(MN-2021-00026-7)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna upprättad månadsrapport för mars 2022.
Ärendet
Resultatet för mars är ett överskott om 1 mnkr. I jämförelse var
resultatet föregående år (2021) ett underskott om 0,2 mnkr.
Prognosen för hela 2022 beräknas i nuläget bli 0 kr vilket följer
budget. Prognosen kan komma att förändras under året.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2021-00026-7 - Miljönämndens
verksamhetsplan 2022 - månadsrapport mars
 Bilaga Månadsrapport mars 2022
____
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§ 45 Miljönämndens verksamhetsplan 2022 Delårsrapport 1
(MN-2021-00026-14)
Beslut
Miljönämnden beslutar
Att godkänna delårsrapport 1 och överlämna den till
kommunstyrelsen,
Att godkänna statusrapport för internkontrollen.
Ärendet
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport för perioden januari till
april 2022. Till rapporten bifogas en statusrapport för
internkontrollen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2021-00026-14 - Miljönämndens
verksamhetsplan 2022 - Delårsrapport 1
 Bilaga Delarsrapport 1 2022 KLAR
 Bilaga Delrapportering intern kontroll Delår 1 2022
____
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§ 46 Delegationsbeslut - redovisning juni 2022
(MN-2021-00036-11)
Beslut
Miljönämnden beslutar
Att lägga informationen 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 2022-03-28
till och med 2022-05-17.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2021-00036-11 - Delegationsbeslut redovisning juni 2022
 Bilaga 2022-836 Samrådsyttrande
 Bilaga 2021-2670 MN Yttrande granskningshandling OKB
dubbelspår Kubikenborg- Sundsvalls C
 Bilaga 2021-3707 Åtalsanmälan allmänt
 Bilaga 2021-642 Åtalsanmälan allmänt
 Bilaga 2022-1155 Yttrande bygglov
 Bilaga 2022-1176 Yttrande
 Bilaga 2022-176 Yttrande ändrade serveringstider
 Bilaga 2022-608 Livs - Föreläggande allergiprojekt 2022
 Bilaga 2022-731 Yttrande strandskydd
 Bilaga 2022-732 Yttrande bygglov
 Bilaga 2022-750 Livs - Föreläggande allergiprojekt 2022
 Bilaga 2022-983 Avlopp - Miljösanktionsavgift
 Bilaga 2022-992 Nedsättning årlig avgift hälsoskydd
 Bilaga 2022-654 Synpunkter på reviderad vägledning om tillsyn
av små avloppsanläggningar
 Bilaga Godkännande redovisade delegationsbeslut
____
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§ 47 Meddelanden juni 2022 - ärenden för
kännedom
(MN-2021-00035-6)
Beslut
Miljönämndens beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Här redovisas beslut från statliga myndigheter, andra förvaltningar,
kommunfullmäktige och även information från miljökontoret med
mera.
Beslutsunderlag
 § 40 Rapport och utvärdering av kommunens samlade system för
internkontroll 2021, nämnderna
 § 84 Revidering av riktlinjen för Sundsvalls kommun avseende
mutor och andra otillbörliga förmåner
 § 86 Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024
 § 89 Genomförande av uppdrag Minskad klimatpåverkan
 Rapport Hästgårdar och gödsel 2021
 Medborgarlöfte Sundsvall 2022-2023
 Östersunds TR M 1371-21 Deldom 2022-05-05
 § 89 Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar
för förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag
 Svea HR M 13355-21 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 202205-17
 Restauranger 2022
 Sundsvalls kommuns yttrande angående verksamhetsområde
Killingskär 2022-05-16_undertecknad
 Beslut om bifall med villkor(20422862) (0)_TMP
 Beslut om bifall med villkor(20424214) (0)_TMP
 Beslut om bifall med villkor(20424270) (0)_TMP
 Östersunds TR M 643-22 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt)
2022-03-04
 Östersunds TR M 2945-21 Dom 2022-03-16
 Beslut strandskyddsdispens
 Beslut om bifall med villkor(20589536) (0)_TMP
Justerandes signatur
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Beslut om bifall med villkor(20590832) (0)_TMP
Beslut strandskyddsdispens
Östersunds TR M 3420-21 Dom 2022-03-25
551-7711-2021 beslut
Beslut strandskyddsdispens
Beslut strandskyddsdispens
Beslut strandskyddsdispens Juni 101_3
Beslut strandskyddsdispens Alnö-Usland 4_120
Beslut strandskyddsdispens Fröst 3_44
Beslut strandskyddsdispens Östbyn 4_22
Beslut strandskyddsdispens Armsjön 1_1
Östersunds TR M 2068-20 Aktbil 54
Tillståndsbeslut transport av vissa slag av farligt
avfall(20937100)
____
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§ 48 Information från förvaltningen
Under miljönämndens utbildningstimme informerar
Karolina Tornberg, miljökontoret, om dagvatten generellt och
dagvattenanläggningar i Sundsvall.
____
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§ 49 Övriga frågor / övrig information
Kent Larsson undrar om radonmätningar görs i Drakfastigheters
fastigheter. Kristin Eriksson besvarar frågan.
____
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