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Tid Kl  09.45 – 12.20 
Plats Kommunhuset, rum 434 
Beslutande s Anita Bdioui ordförande 
 s Susanne Sundqvist vice ordförande 
 s Lena Sjölén tjänstgörande ersättare 
 s Jan-Olov Lampinen  
 s Berit Olsson  
 s Christer Bohman  
 m Hans Lennart Wormbs  
 fp Lena Almén  
 c Kjell Bergkvist  
 kd Stefan Norlin  
 mp Sverker Ottosson  
    
Ersättare s Laila Ågren  
 s Kjell Forslund  
 s Ruzgar Hussaian  
 m Bengt-Arne Lindahl  
 c Hans Forsberg Svensson  
   
Övriga Stig Johansson miljöchef 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Per Hansson miljöinspektör 
 Annelie Henriksson miljöinspektör 
 Lena Ericsson miljöinspektör 
 Linnea Mothander praktikant 
 Magdalena Westerberg praktikant 

 

Protokollet omfattar §§ 1 -- 19 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Gisela Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Kjell Bergkvist 
Justerare 
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Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2005-03-02 betygar Gisela Arnell. 
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§ 1 Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses  
Kjell Bergkvist. 
 
– – – –  
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Dnr 2005-56, Juni 94:1, del av juni 6:67 
 

§ 2 Yttrande avseende naturvårdsintressen och 
rekreation inom fastigheten Juni 94:1 och del 
av Juni 6:67, Njurunda 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till byggnadsnämnden uttala att nämnden inte har några 

erinringar mot att fastigheten Juni 94:1 och del av Juni 6:67, 
Njurunda säljs till en privatperson. Detta under förutsättning att 
man kan säkerställa att det inte sker någon större exploatering av 
området som förändrar områdets natur- och rekreationsvärden 
samt dess karaktär. 

 

 

Bakgrund 
Rubricerade fastigheter ägs av kommunen. Inför beslut om försäljning 
av fastigheterna har kommunfullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet till stadsbyggnadsnämnden för dess inhämtande av yttrande av 
miljökontoret och miljönämnden om naturvårdsintressen och rekreation 
i området. 
 
Området ligger söder om Bodviksfjärden och mellan Ållerviken och 
Bergafjärden. Bodviksfjärden, Ållerviken och Bergafjärdens 
kuststräckor är mycket hårt exploaterade. Aktuellt område är endast 
exploaterat i begränsad omfattning. Området består till stor del av berg 
och en del ungskog och samt ett mindre bestånd av äldre skog. Det 
finns också ett område med myr och sumpskog på ca 3,0 ha, samt ett 
mindre våtmarksområde som finns med i underlaget i den kusti-
nventering som miljökontoret arbetar med. 
 

Överläggning  
Sverker Ottosson (mp) yrkar på ett nytt förslag till beslut enligt 
följande: ”Miljöpartiet delar miljökontorets uppfattning att det aktuella 
område bör bevaras med de kvalitéer som det har idag. Det är också 
viktigt att notera att området enligt gällande ÖP är ett tätortsnära 
rekreationsområde och att det av även det skälet inte bör exploateras. 
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Av tidigare erfarenhet befarar vi starkt att det inte kan säkerställas att 
området bevaras efter en försäljning. Vi anser därför att området ska 
stanna i kommunens ägo. 
 
Vi föreslår därför miljönämnden besluta 
 
* att till byggnadsnämnden uttala att nämnden anser att området ska 
stanna i kommunens ägo för att säkerställa dess rekreationsvärden och 
karaktär.” 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad konstaterar ordförande att det 
finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Sverker 
Ottossons (mp) förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
miljönämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-02-16. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 2. 
 

Reservation 
Sverker Ottosson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 
– – – – 
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Dnr 2004-1512.430 
 

§ 3 Ansökan om bidrag för lokal naturvård  

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att delegera till miljökontoret att färdigställa en ansökan om bidrag 

för lokal naturvård Sundsvalls kommun. Ansökan ska vara 
länsstyrelsen tillhanda före 14 mars 2005. 

 

Bakgrund 
Regeringen har satsat 300 miljoner kronor som ska lämnas som bidrag 
till projekt inom lokal och kommunal naturvård. Pengarna kommer att 
kunna sökas vid tre tillfällen: september 2004, mars 2005 och mars 
2006. Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som får bidrag.  
 
Föreningar, företag, kommuner och andra organisationer kan ansöka 
om pengar och man ser gärna att det finns kopplingar till folkhälsa och 
tätortsnära områden. Lokal delaktighet är en annan viktig aspekt för 
projekten. Kommunerna har en roll när det gäller att sammanställa de 
olika projektidéerna till en gemensam ansökan.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-01-24. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 3. 
– – – – 
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Dnr 2005-235.421 
 

§ 4 Överskridande av miljökvalitetsnormer i 
Sundsvall 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge miljökontoret i uppdrag att rapportera till Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen och Vägverket om risken för att miljökvalitets-
normen för partiklar överskrids intill E4 i Sundsvalls centrum 

 

Bakgrund 
Miljökvalitetsnormen (MKN) för partiklar som formellt börjar gälla 
från 2005-01-01 har överskridits under 2004 intill E4 i Sundsvalls 
centrum. Det finns en påtaglig risk att miljökvalitetsnormen också 
överskrids under 2005. Miljönämnden är enligt förordningen om 
miljökvalitetsnormer i utomhusluft (2001:527) skyldig att anmäla 
överskridanden eller risk för överskridanden av miljökvalitetsnormer 
till Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Regeringen  kan sedan ålägga 
kommunen eller annan myndighet att införa ett åtgärdsprogram för att 
minska halterna så att normen uppfylls. 
 
Nivåerna av kvävedioxid, svaveldioxid och bensen är lägre och här 
riskerar kommunen i dagsläget inte att överskrida miljökvalitets-
normerna. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-01-21 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 4. 
– – – – 
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Dnr 2003-1444, Juni 101:3, 4:15, 4:11 och Berga 6:68 
 

§ 5 Yttrande över Vägverket Produktion 
Beläggning Nord ansökan om grustäkt på 
fastigheterna Juni 101:3, 4:15, 4:11 och 
Berga 6:68 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
att 

till länsstyrelsen uttala att miljönämnden gör den bedömningen 
att det inte föreligger något behov av att öppna en täkt för 
sandningssand. Det behovet kan tillgodoses med bergkross. 
 
till länsstyrelsen uttala att tillstånd till täkt av grus på 
fastigheterna Juni 101:3, 4:11 och Berga 6:68 avstyrks. 

 

Bakgrund 
Vägverket Produktion ansöker hos länsstyrelsen att under 10 år få 
tillstånd att nystarta uttag av 199 000 ton sand och grus på fastigheterna 
Juni 101:3, 4:15, 4:11 och Berga 6:68. Grustäkt har bedrivits tidigare 
på platsen och det senaste tillståndet upphörde att gälla i mitten av 90-
talet och därefter har husbehovstäkt skett inom delar av området. 
Motivet för täkten är, enligt ansökan, att försörja Sundsvall stad samt 
regionen med framförallt sandningsprodukter för sandning av gator och 
vägar. Samråd har hållits på platsen med miljökontoret, SBK och 
länsstyrelsen. Sökande har även haft samråd med närmast boende samt 
Juni vattenförening. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2004-12-28. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 5. 
– – – – 
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Dnr 2002-1320, Skönsmon 2:1 
 

§ 6 Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrlands 
län över Sundsvalls Hamn AB, Oljehamnens 
ansökan om tillstånd enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken 

Beslut 
Nämnden beslutar att till länsstyrelsen uttala följande yrkanden; 
 
att 
 
 
 
 
 
att 
 
 
 
 
att 
 
 
 
 
 
 
att 
 
att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

föreslaget villkor 1 ändras till ” Om inte annat följer av övriga 
villkor skall verksamheten bedrivas i enlighet med vad bolaget 
angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre 
ändringar av verksamheten får vidtas efter anmälan till 
tillsynsmyndigheten.” 
 
föreslaget villkor 2 ändras till ” Kemiska produkter och farligt 
avfall skall förvaras och hanteras på sådant sätt att spill eller 
läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, 
grundvatten eller ytvatten inte kan ske”. 
 
föreslaget villkor 3 ändras till ” Ett aktuellt kontrollprogram 
skall finnas och följas. Programmet skall bl.a ange hur utsläppen 
skall kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram skall lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast 4 månader efter det att detta beslut 
vunnit laga kraft”. 
 
föreslaget villkor 4 utgår. 
 
föreslaget villkor om prövotid revideras till; 
 
Fastställandet av slutliga villkor för utsläpp av oljeförorenat 
vatten från OA 1 samt för avledning av dagvatten från 
oljehamnen uppskjuts, nder en prövotid, med stöd av 19 kap. 5 § 
punkt 10 miljöbalken. Bolaget skall under prövotiden i samråd 
med tillsynsmyndigheten utreda följande;    
 
A. I vilken omfattning åtgärder som föreslås i tillståndsansökan, 
bilaga 18 har vidtagits. Bedömning beträffande om vidtagna 
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att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
att 
 
 
 
 
 
 

åtgärder har medfört minskade utsläpp av petroleum-
öroreningar. Bedömning av behov av ytterligare åtgärder samt 
kostnader för dessa. Resultat av provtagning på utgående vatten 
från OA 1.  
 
B. Förslag på åtgärder för att minska utsläpp av petroleum-
öroreningar via dagvattnet. Teknisk utredning bifogas. 
Kostnader för föreslagna åtgärder. Resultat av provtagning på 
dagvattnet. 
 
Redovisning av utredningsmaterial samt förslag till slutliga 
villkor beträffande utsläpp av dagvatten samt utsläpp av 
oljeförorenat vatten från OA 1 skall inlämnas till länsstyrelsen 
senast ett år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Beträffande 
villkor skall förslag till analysmetod anges. Bolaget skall 
redovisa i vilken mån föreslagen analysmetod är likvärdig med 
IR-CFC som numera ej används. 
 
föreslaget provisoriskt villkor P1 ändras till ”Halten opolära 
alifatiska kolväten i utgående vatten från oljeavskiljaren OA 1 
får som kvartalsmedelvärde och riktvärde inte överstiga 10 mg/l.  
Halten totalt extraherbara aromater i utgående vatten från 
oljeavskiljaren OA 1 får som kvartalsmedelvärde och riktvärde 
inte överstiga 10 mg/l. Det totala utsläppet av opolära alifatiska 
kolväten får som gränsvärde uppgå till maximalt 650 kg per år. 
Det totala utsläppet av totalt extraherbara aromater får som 
gränsvärde uppgå till maximalt 650 kg per år.”  
 
miljönämnden yrkar om följande kompletterande villkor;   
 
5. Ett tidsatt åtgärdsprogram med anledning av täthetskontroll av 
ofa-ledningar, skall inlämnas till tillsynsmyndighet senast 2005-
12-31. 
 
6. Resultat av kompletterande sedimentprovtagning för kontroll 
av metaller och petroleumföroreningar skall inlämnas till 
tillsynsmyndighet senast 2005-12-31.      
 
7. Fastställande av slutliga villkor för buller, uppskjuts under en 
prövotid, med stöd av 19 kap 5§ punkt 10 miljöbalken. Bolaget 
skall i samråd med tillsynsmyndigheten utreda följande;  
 
C) I vilken omfattning Naturvårdsverkets riktvärden för befintlig 
verksamhet överskrids för nuvarande verksamhet samt för sökt 
verksamhet i det fall åtgärder inte vidtas. Antal tillfällen per år 
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samt antal timmar per år då riktvärden överskrids skall 
redovisas.  
 
D) Förslag till åtgärder samt kostnader för dessa, så att buller vid 
bostäder begränsas till Naturvårdsverkets riktvärden för befintlig 
verksamhet. Bolaget skall redovisa tekniska förutsättningar och 
kostnader för installation av utrustning för landström samt för 
eventuella övriga tänkbara åtgärder.   
 
Under prövotiden och till dess annat bestämts skall följande 
provisoriska villkor gälla  
 
P2. Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov 
till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än; 
 
55 dB(A) vardagar 07.00-18.00 
48 dB(A) nattetid 22.00 – 07.00 
50 dB(A) övrig tid 
 
Momentana ljud nattetid (22-07) får inte överskrida 55dB(A) 
 
Redovisning av utredningsmaterialet samt förslag till slutliga 
villkor skall inlämnas till länsstyrelsen senast ett år efter det att 
tillstånd vunnit laga kraft (datum anges).  
 
8. Ventilbatterier (ställen med flera ventiler), pumpar och andra 
ur läckagesynpunkt känsliga installationer skall vara försedd 
med spillskydd som är anslutna till OFA-systemet. Åtgärderna 
skall vara genomförda senast 2005-12-31.   
 
9. Avfall av olika slag skall uppsamlas och förvaras var för sig 
om det underlättar den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 
Avfallet skall i största möjliga utsträckning upparbetas, 
återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt. 
 
10. En anmälan skall göras till tillsynsmyndigheten i god tid 
innan verksamheten i sin helhet eller delar av denna upphör. 
Anmälan skall innehålla redovisning av hur eventuella 
förorenade områden skall efterbehandlas. 
 
Överlåtande till tillsynsmyndigheten föreslås beträffande att 
föreskriva närmare villkor avseende  
 

• Åtgärder med anledning av inlämnande av åtgärds-
program för OFA-ledningar enligt villkor 5. 
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Bakgrund 
Sundsvalls Hamn AB har inkommit med en ansökan om tillstånd enligt 
9 kap 6 § miljöbalken till fortsatt och utökad hamnverksamhet vid 
Vindskärsudde, fastigheten Skönsmon 2:1. Tillståndet avser en årlig 
hantering av maximalt 750 000 ton petroleumprodukter per år. I 
nuvarande verksamhet hanteras ca 550 000 ton petroleumprodukter per 
år. 
 
Oljehamnens verksamhet har tidigare inte prövats enligt miljöskydds-
lagen eller miljöbalken. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-02-09. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 6. 
– – – – 
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Dnr 2004-1964, Korsta 8:1 
 

§ 7 Yttrande till miljödomstolen över Fortum LPG 
AB:s ansökan om tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken att inom vattenområde i 
Sundsvallsfjärden nedlägga en gasolledning 

Beslut 
Nämnden beslutar att till miljödomstolen uttala 
 
att 
 
att 
 

miljönämnden tillstyrker de av bolaget föreslagna villkoren.  
 
miljönämnden yrkar att följande kompletterande villkor skall 
gälla för verksamheten; 
 
5. Under byggtiden skall grumling kontrolleras. 
 
6. Vid utläggning av gasolledning i ledningsgrav, skall 
ledningen läggas minst 0,6 m ned i sedimenten. Ledningsgraven 
skall återfyllas med nytt material.       
 
7. Avstängningsanordning skall installeras så att vid skada på 
ledningen skall läckagets storlek kunna uppgå till maximalt den 
volym gas som finns i ledningen. 
 
8.Gasolledningen skall märkas ut på sjökort och längs ledning i 
havet. 
 
9. Gasolledningen skall läggas ned inom angivet område i figur 
2 alternativt figur 3 i tillståndsansökan. 
 
10. Grumlande arbeten (byggande av ledning med grävning eller 
vatten-jet) får inte utföras under tiden 1/5 – 30/9.  

 

Bakgrund 
Fortum LPG AB avser att förlägga en gasolledning i Sundsvallsfjärden 
och Alnösundet mellan Tunadalshamnen och Ortvikens pappersbruk. 
Gasolen levereras i dag i vätskefas med lastbilar till Ortvikens 
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pappersbruk där den förångas. Gasolledningen kommer att transportera 
gasol i gasfas med ett övertryck av ca 2 bar, max 4 bar. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-02-09. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 7. 
– – – – 
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Dnr 2003-2614.007 
 

§ 8 Internkontroll miljönämnden 2004 samt 
förslag till revisionsplan för 2005 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga utförd internkontroll till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Enligt nämndens revisionsplan för 2004 ska redovisningskontroll 
utföras avseende hur inköps- och attestregler efterföljs inom 
förvaltningen. Administrativ kontroll har utförts avseende 
förvaltningens rutiner kring ärendehantering, diarieföring m.m. 
 
Miljökontoret har gett Gunnar Kallin på Ks-kontorets ekonomienhet i 
uppdrag att utföra internkontroll av miljökontoret 2004. Gunnar Kallins 
skrivelse bilägges. Utförd kontroll över inköps- och attestbehörigheten 
visar att rutiner och avstämningar är tillfredsställande inom 
förvaltningen. Kontrollen av ärendehantering och diarieföring finns det 
inte heller något att anmärka på. Gunnar Kallin noterar också följande. 
”Med tillfredsställelse kan jag konstatera att uppdaterad 
rutinbeskrivning finns tillgänglig på kontoret samt att ersättare är 
utsedda för en kontinuerlig diarieföring under året. Funktionen är 
m.a.o. inte personberoende”. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-01-20. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 8. 
– – – – 
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Dnr 2003-499.002 
 

§ 9 Beslutsattestanter för åren 2005-2006, 
ändringar 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa förslaget till beslutsattestanter. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens anvisningar till kommunens reglemente för 
attest och utanordning ska nämnder och styrelser vid varje 
mandatperiod besluta om beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
 
Med anledning av att en del förändringar skett under 2004 har en ny 
attestlista tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-01-25. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 9. 
– – – – 
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Dnr 2005-238.400 
 

§ 10 Dokumentplan för miljökontoret 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta den av miljökontoret framtagna dokumentplanen. 
 

Bakgrund 
Miljökontoret har arbetat fram en dokumentplan för miljökontoret. Den 
ersätter ”Arkiveringsplan för hälsovårdsnämnden för Sundsvalls 
kommun, antagen av hälsovårdsnämnden 1982-05-12”. 
Dokumentplanen kommer att uppdateras allt eftersom förändringar 
sker. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets förslag 2005-02-02. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 10. 
– – – – 
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Dnr 2005-240.009 
 

§ 11 Revidering av miljönämndens 
verksamhetsplan för mandatperioden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan. 
 

Bakgrund 
Miljönämnden antog en handlingsplan enligt Sundsvalls Agenda 21 i 
maj 2003, d.v.s. i början av mandatperioden. En verksamhetsplan, som 
mer i detalj angav vad som skulle göras för att nå målen i handlings-
planen, togs fram och beslutades i nämnden under 2004. Planen har 
följts upp senast i november 2004 och diskussioner om vad som ska 
göras under 2005 till följd av resultat av uppföljningen och av budgeten 
för 2005 har förts på kontoret. 
 

Överläggning 
Sverker Ottosson (mp), Kjell Bergkvist (c), Hans Lennart Wormbs (m), 
Lena Almén (fp) och Stefan Norlin (kd) yrkar på ett nytt förslag till 
beslut: 
”Huvudorsaken till att nämndens verksamhetsplan måste revideras är 
den obetänksamma bantningen av nämndens budget. Konsekvenserna 
av detta blir av (för nämnden) kända skäl alltför allvarliga för att 
oppositionen ska kunna stödja den reviderade verksamhetsplanen. 
 
Därför yrkar vi på: 
* att nuvarande verksamhetsplan ska gälla 
* att nämnden till fullmäktige upprepar sin tidigare begäran om utökad 
budgetram”. 
 
Anita Bdioui (s) yrkar avslag på Sverker Ottossons (mp), Kjell 
Bergkvists (c), Hans Lennart Wormbs (m), Lena Alméns (fp) och 
Stefan Norlins (kd) yrkande. 
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Sedan överläggningen förklarats avslutad konstaterar ordförande att det 
finns två förslag till beslut, miljökontorets förslag och Sverker 
Ottossons (mp), Kjell Bergkvists (c), Hans Lennart Wormbs (m), Lena 
Alméns (fp) och Stefan Norlins (kd) yrkande. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
miljönämnden beslutar enligt miljökontorets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-02-09. 
 

Reservation 
Sverker Ottosson (mp), Kjell Bergkvist (c), Hans Lennart Wormbs (m), 
Lena Almén (fp) och Stefan Norlin (kd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
– – – – 
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Dnr 2004-3002.448 
 

§ 12 Angående förnyelse av nätkoncession för 
befintlig 220 kV ledning Stadsforsen – Untra 
(RL8 s 1-5, 7 o 9).  

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att det utkast till miljökonsekvensbeskrivning som beskriver 

konsekvenserna för en förnyelse av koncession för 220 kV 
ledning, på sträckan Stadsforsen – Untra, kan bedömas som 
genomarbetat. Svenska Kraftnät bör dock i underlaget för sin 
ansökan beakta de synpunkter som miljökontoret fört fram.  

 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun har fått för yttrande ett ärende rörande synpunkter 
på ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvens-
beskrivningen är daterad 2004-10-13 och ingår i handlingarna i ett 
ärende om förnyad nätkoncession. Ärendet har behandlats av kommun-
styrelsekontoret och stadsbyggnadskontoret. Dessa förvaltningar har 
inte haft något att erinra i ärendet. Detta innebär att miljönämndens 
synpunkter blir kommunens ståndpunkt. 
 
Det är Svenska Kraftnät som ansöker om förnyad nätkoncession för 
linje hos Energimyndigheten. Koncessionen gäller tillstånd för att driva 
befintlig 220 kV ledning på sträckan Stadsforsen – Untra. Svenska 
Kraftnät har även anhållit om länsstyrelsens yttrande över ett utkast till 
miljökonsekvensbeskrivning och om länsstyrelsens beslut om ett 
bibehållande av ledningen i en oförändrad sträckning och utförande, 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-01-21. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 15. 
– – – – 
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§ 13 Utgår av integritetsskäl 
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§ 14 Utgår av integritetsskäl 
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Dnr 2004-2455, Pan 5 
 

§ 15 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att med stöd av miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 5.6 i bilaga till 

förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska 
Fastighets AB Sundsvall Panflöjten, organisationsnummer 
556650-6431, betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr till 
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2005. Beloppet förfaller 
till betalning detta datum även om detta beslut överklagas, enligt 
30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Fastighets AB Sundsvall Panflöjten, c/o Aberdeen Property Investors 
AB ansvarar för 6 st köldmedieaggregat på fastigheten Pan 5. I 
anläggningen finns sammanlagt 33 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2003 kom in 2004-10-19. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen för 2003 skulle ha inskickats 
senast 31 mars 2004. Fastighets AB Sundsvall Panflöjten, c/o Aberdeen 
Property Investors AB, var vid den tidpunkten ägare till fastigheten och 
ansvariga för att rapporten skickades in.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-01-18. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-02-08, § 14. 
– – – – 
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§ 16 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
 
- Yttrande gällande hantering av brandfarlig vara, dieselanläggning 
Ytterkovland 2:7 
 
- Bedömning av om överklagande inkommit i rätt tid, Njurunda-Västbyn 
1:10 
 
- Bedömning av om överklagande inkommit i rätt tid, Skottsund 9:30 x 4 
 
- Yttrande över förslag till villkor dagvatten Stena Gotthard; Söderåsen 8:2 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken; Finsta 
5:14 
 
- Tillsynsbesök på fastigheten Finsta 5:14 
 
- Yttrande om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken –  
Akzo Nobel Surface Chemistry AB/SBU Expancel, Dingersjö 3:41 
 
- Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon i inomhus- 
luft, Domherren 14 och Kolaren 7 
 
- Anmälan om misstanke mot brott i bestämmelse i miljöbalken, 
Barkskeppet 1 
 
- Remiss angående dispensansökan om deponering av utsorterat brännbart 
och organiskt avfall för 2005, REKO, Valla 2:10 
 
- Begäran om komplettering av energiutredning, AGA Gas, Stockvik 2:2 
 
- Bränning av avfall, Bredsand 1:1 
 
- Yttrande över rättelse i deldom M 156-02 gällande fortsatt och utökad 
verksamhet vid Blåbergets avfallsanläggning, Valla 2:10  
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- Yttrande i överklagat ärende angående tillstånd till grustäkt inom 
Åh 2:20 och 16:1, Njurunda, Sundsvalls kommun. Mål 3074-04 R7 x 2 
 
- Yttrande över förslag till slutligt villkor för UniTec BioPharma AB:s 
utsläpp av fosfor till Bällsta avloppsreningsverk, Sköle 1:10 
 
- Yttrande över utställningsförslag till detaljplan för Mariestadsvägen, 
Granloholm 
 
- Tillstånd till yrkesmässig djurhållning, Sköns Prästbord 1:55 
 
- Anmälan om tippning av kalk på Ulvberg 5:1 
 
- Återkallelse av beslut om miljösanktionsavgift, Pan 5 
 
- Önskemål om klargöranden, ändringar och kompletteringar av ansökan om 
tillstånd, SCA Timber AB, Tunadals Sågverk, Sundsvalls kommun, Tunadal 
1:1 
 
- Anmälan om fordonstvätt, Vandringsmannen 2 
 
- Yttrande enligt ordningslagen för offentlig tillställning 
Dan Henriksson  Drakbåtsfestival, Å-renset m.m. 
Sundsvalls segelflygklubb  Segelflygning 
Njurunda motorklubb  Isracing och motorkross 
Peab Sverige AB  Pålning och spontning av kaj 
SnoX Daniel Enkvist  Snowcrosstävling 
 
- Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Bacchus 11  Salong Formosa 
Borgmästaren 10  Två Tandläkare Wiklander 
Bredsand 1:1  Realia AB 
Dingersjö 22:1  Stockviks Skidförening 
Ede 31:1  Sydkraft Vattenkraft AB 
Finsta 5:14  Rederi & Schaktmaskiner Nyhlén 

Rylander AB 
Förrådet 4  Sundsvalls kommun, fastighetskontoret 
Huggsta 1:160  Reko Sundsvall AB 
Högsjö 2:19  S Selling 
Gatufesten  Sundsvall Event AB 
Granlo 3:320  BRF Sundsvallshus nr 10 
Hassel 3:3  SCA Skog AB, Medelpads   
  skogsförvaltning 
Korsta 8:1  Imerys Mineral AB 
Korsta 8:1, Tunadal 1:1  Sundsvalls kommun,  
  stadsbyggnadskontoret 
Kv Fryshuset 2  Norrvidden Fastigheter AB 
Kvarsätt 2:61  H Norén 
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Nacksta 5:2  Sundsvalls kommun,  
  stadsbyggnadskontoret 
Neptunus 5  Novum Kompetens- och  
  Datautveckling AB 
Pan 5  Fastighets AB Sundsvall Panflöjten 
Rasåsen 1:56  Trioplast AB 
Sköle 1:73  Sundsvalls kommun, fastighetskontoret 
Sköns Prästbord 2:4  GE Real Estate 
Skönsmon 2:1 x 4  Sundsvalls Hamn AB, Oljehamnen 
Skönsmon 2:1  Nordepot AB 
Skönsmon 2:1  Svenska Statoil AB 
Skönsmon 2:1  Preem Raffinaderi AB 
Skönsmon 2:1  OK-Q8 AB 
Sköns Prästbord 1:79  Swecon Anläggningsmaskiner AB 
Slakteriet 3  Swedish Meats 
Staben 1  Premicare HB 
Stenstaden 1:4  Sundsvalls kommun,  
  stadsbyggnadskontoret 
Stockvik 2:2  AGA gas AB 
Valla 2:10  Reko Sundsvall AB 
Venus 3  Hårmästarna 
Vävskeden 2  Midvac Sanering AB 
Östermalm 1:1 x 2  Euro Maint AB 
 
- Beslut om årlig avgift för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken 
Bacchus 11  Salong Formosa 
Bokhållaren 2  Moccasin Fot och Nagelvård 
Bokhållaren 2  Atlas sjugymnastik 
Glädjen 10  BodyPiercing 
Gäddan 22  EnergiKanalen 
Nyttan 7  Fothälsan 
Sjukhuset 1  Akupunktur Center 
Slätt 1:3  Salong Harmoni Anellena Spa 
Vävskeden 2  Midvac Sanering AB 
 
Bygglov m.m. 
 
- Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens, Ulvberg 3:12; 
E K Kempe 
 
- Yttrande över förhandsbesked inför ansökan om bygglov/ 
bygganmälan 
Klingsta 2:2  P Bergdahl 
Maland 1:15  H och M Lundblad 
Prästbolet 1:87  Pizzeria Rimini 
Rotvik 2:13  P Nordin 
Sjukhuset 1  Landstingsfastigheter 
Västerböle 1:2  L-G Stridh 
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- Yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan 
Alnö-Vi 3:52  K och J Gullfors 
Armplågan 1:165  L Löfqvist 
Båräng 5:6  3G Infrastructure Services AB,  
  River Valley Electric AB 
Fors 15:3  S Fannberg 
Framtiden 1  Sundsvalls kommun, fastighetskontoret 
Fryshuset 2  KB Fryno  
Fröst 1:48  E och K Lundgren 
Förrådet 4  Sundsvalls kommun 
Hovid 3:17  K Becksmo 
Hovid 9:26  P Johansson 
Järvik 6:2  M Klingemo 
Kvarsätt 1:41  V Vestberg 
Linjeförmannen 2,3,4,5,6  HSB:s Brf Bosvedjan i Sundsvall 
Lokföraren 1,2,3  HSB:s Brf Bosvedjan i Sundsvall 
Låssmeden 1  HSB:s Brf Bosvedjan i Sundsvall 
Pottäng 1:14  S E Hedin 
Pottäng 1:27  T Klingered och M Jakobsson 
Skönsmon 3:29  M Litmanen 
Stenstaden 1:13  Norrporten 
Södergård 1:26  L Sjödin 
Värsta 4:1  D Berglund och Y Johansson 
Älva 4:22  3G Infrastructure Services AB 
Österdälje 1:40  C Rolleri 
Östermalm 1:3  U Johansson gm A Hadmyr 
 
Värmepump 
 
- Installation av värmepump 
Högsjö 2:61  S Selling 
Kvarsätt 2:61  H Norén 
 
Livs 
 
- Yttrande gällande alkoholservering 
Lyckan 6  Lyckan bar & restaurang 
Nedansjö 1:13  Nedansjö matstuga 
Neptunus 6  Restaurang Primero 
Njurunda Prästbol 1:87  Bommens restaurang & bar 
Stenstaden 1:3  Stadshusrestaurangen 
Vinsten 1  Harrys 
 
- Yttrande gällande tillfällig servering av alkoholdrycker 
New Moon Events HB  Café Huberget 
Restaurang Oscar  Matfors Folkets Hus 
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- Tillstånd att hantera livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal 
enligt § 16 i livsmedelsförordningen 
Cailj Alifi  Försäljning av varm korv 
Lennart Lindholm  Samarrangemang med KRIS soppstuga 
New Moon Events HB  Servering av mat 2005 och 2006 
 
- Återkallande av godkännande av livsmedelslokal enligt § 44 i livsmedels-
förordningen SFS 1971:807, Stenstaden 1:13 
 
- Godkännande av livsmedelslokal i fordon enligt § 38 i livsmedels-
förordningen (1971:807) och beslut om avgift, regnr SLK 580 
 
- Godkännande av livsmedelslokal enligt 38 § i livsmedelsförordningen 
Hercules 2  Novum Kompentens & Datautv. 
Mars 3  Svea teatern 
Nedansjö 1:13  Nedansjö matstuga 
Nolby 5:290  Restaurang Notvallen 
Norrmalm 3:25  Restaurang Café Gärdegott 
Prästbolet 1:87  Bommens Restaurang o Bar 
Skjulsta 1:16  Stöde Närköp 
Sporren 7  Asianmästare R o K 
Vattjom 2:58  Luddes gatukök 
 
- Yttrande enligt ordningslagen 
Cailj Alifi  Korvförsäljning från vagn 
Bommens Rest & Bar  Uteservering 
Stadsmissionen RIA  Grillning av kolbullar på utegrill 
Sundsvalls Sportfiskeklubb  Fisketävling Alnönappet 
 
- Beslut om att fastställa egenkontrollprogram grundat på 
kritiska kontrollpunkter, Socialtjänsten 
Almedal 19  Almedal 
Alnö Usland 11:1  Alnösol 
Bergsåker 2:9  Björkbacken 
Dingersjö 54:5  Havssundet 
Fyrbåken 5  Hellbergsgården 
Granlo 3:219  Granbackens sjukhem 
Haga 3:50  Dagcenter Balder 
Hillsta 4:168  Ljustagården 
Kvissle 5:3  Tingstagården 
Liden 1:21  Rutgårdens sjukhem 
Liden 3:9   Åströms Mat & Catering 
Lillhällom 1:26  Granlunda 
Sjukhemmet 1   Lindgården 
Sköle 1:65  Tunastrand 
Skörden 2  Kristinelund 
Tuna Ängom 1:72  Thulegården 
Västland 3:4  Knektbackens Dagcenter 
Kvissle 5:3  Äldreboendet Tingsta 
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-Beslut om att fastställa egenkontrollprogram, Socialtjänsten 
Alnö-Usland 6:108  Gruppbostad Kryssarvägen 
Alnö-Vi 18:80  Gruppbostad Bogservägen 
Balder  Gruppbostad Baldervägen 
Bergsåker 6:9  Gruppbostad Kuskvägen 
Bindsulan 11  Gruppbostad Klackvägen 
Bosvedjan 2:49  Gruppbostad Skravlingsvägen 
Böle 1:44  Gruppbostad Bölevägen 
Credit 1  Gruppbostad Östra Långgatan 
Dingersjö 54:13  Gruppbostad Tallvägen 
Fiskalen 10  Gruppbostad Thulegatan 
Granlo 2:64  Gruppbostad Västra vägen 
Granlo 3:219  Gruppbostad Kalmarvägen  
Granlo 3:327  Gruppbostad Umeåvägen 
Granlo 3:328  Gruppbostad Skanörvägen 
Granlo 3:328  Gruppbostad Skanörvägen 
Granlo 3:341  Gruppbostad Kungsbackavägen 
Granlo 3:399  Gruppbostad Linköpingsvägen 
Havren 3  Gruppbostad Axvägen 
Hovid 4:1  Gruppbostad Järviksvägen 
Hovrätten 5  Gruppbostad Åkersviksvägen 
Huggsta 1:169  Gruppbostad Januarivägen 
Knölsta 2:162  Gruppbostad Aprilvägen 
Kvissle 1:130  Gruppbostad  Uttervägen 
Luftvärnet 2  Gruppbostad Bataljonsvägen  
Länsmannen  Gruppbostad Bäckebovägen 
Nolby 1:108  Gruppbostad Affärsgatan 
Nolby 40:1  Gruppbostad Affärsgatan 
Prästgården 9  Gruppbostad Söderborgsgatan 
Rågen 7  Gruppbostad Nackstavägen 
Rännö 8:13  Gruppbostad Rännö 
Sidsjö 2:1  Gruppbostad Paviljongsvägen 
Stammen 1  Gruppbostad Västergatan 
Tuna Ängom 8:186  Gruppbostad Bruksgatan 
Åsta 1:69  Gruppbostad Åstavägen 
Äkrom 5:44  Gruppbostad Lysekilsvägen 
Öde 1:60  Gruppbostad Räbbmogatan 
Municipet 1  Gruppbostad Medborgargatan 
 
- Beslut om årlig tillsynsavgift 
Granlo 3:50  På G butiken 
Hercules 2  Novum Kompetens & Datautv. 
Norrmalm 3:25  Restaurang Café Gärdegott 
 
Avlopp / förmultningstoaletter / slamtömning m.m. 
 
- Enskild avloppsanläggning 
Armplågan 1:165  L Löfqvist 
Berga 4:32  B Andersson 
Fors 15:3  S Fannberg 
Gudmundsbyn 15:2  M Baw 
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Hartung 2:84  D Olsson 
Juni 114:21  A Sjöberg 
Njurunda-Västbyn 1:12  Fyren Fastighets och Bygg AB 
Ovansjö 4:1  M Nyberg och C Wentus 
Ovansjö 1:12  M Backman 
Pottäng 1:14 och 1:15  P Borgryd 
Rännö 1:17  B Wahlter 
Släda 2:2  T Danielsson 
Södergård 1:26  L Sjödin 
Ås 3:2  J Söderholm 
 
- Installation av förmultningstoalett och tillstånd till att ta 
omhand latrin 
Röde 3:30  G Pettersson 
 
- Tillstånd till utökad latrinhämtning 
Fröst 2:67  Gustafsvarfs hamnförening 
 
- Tillstånd till eget omhändertagande av urin/latrin  
Nora 3:29  T Eklund 
Rävsund 1:346  A Mossberg 
 
- Ändrat slamtömningsintervall 
Armplågan 1:54  R-M Hagman 
Järvkvissle 3:42-45  Järkvissle Trollby 
Solberg 6:1  S Eriksson 
Älva 4:170  I Olsson 
 
- Tillstånd till eget omhändertagande av slam 
- Armplågan 1:165  L Löfqvist 
Myckelsjö 1:3  L Sjödin 
 
– – – – 
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§ 17 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
1. Miljönämndens sammanträdesdagar för 2005 
 
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll: 
- Svar på motion: (c) och (fp) om ny demokratiutredning, (c) om 
medborgarförslag, (mp) om rådslag, (s) och (v) om översyn av den politiska 
styrningen 
- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
 
3. Kommunstyrelsekontoret,  
- Översyn av den politiska styrningen m.m. 
 
4. Kommunstyrelsens finansutskott – protokoll 
- Säkerhet i kommunhuset och vid nämndssammanträden 
 
5. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll: 
- Anställningsvillkor för chefer 
 
6. Länsstyrelsens beslut: 
- Föreläggande om komplettering av redovisning inför fastställelse av 
prövotidsvillkor i tillstånd att bedriva täktverksamhet inom fastigheterna 
Västerkolsta 2:1 m fl 
- Föreläggande enligt djurskyddslagen, Sköle 4:88 
- Förbud att ha hand om livsmedelsproducerande djur 
 
7. Östersunds Tingsrätt, miljödomstolen: 
- Skrivelse ang tillstånd till grustäkt inom Åh 2:20 och 16:1, Njurunda 
- Deldom gällande ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad 
verksamhet på Blåberget, Valla 2:10 
- Dom gällande ansökan om att få bedriva bergtäkt inom fastigheterna 
Sörlindsjö 1:10 och Sörfors 14:1 
- Protokoll gällande verkställighetsförordnande grustäkt Åh 2:20 och 16;1 
- Deldom gällande tillstånd till verksamheten vid Ortvikens Pappersbruk 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2005-02-16 32 
 

 
8. Skogsvårdsstyrelsens beslut: 
- Biotopskyddsområde på fastigheten Holms-Västbyn 1:18 
- Biotopskyddsområde på fastigheten Västanå 1:20 
 
9 Svea Hovrätt, miljödomstolen: 
- Föreläggande om begränsningar att nyttja skogsbilväg mellan bergtäkt 
inom Sundsvall Västerkolsta 2:1 m fl fastigheter 
 
10. Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan: Under tiden 2004-12-
15—2004-02-16 har 5 stycken tillståndsbevis och 1 st bevis om anmälan 
utfärdats. 
– – – – 
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§ 18 Information 

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

- Djurärendet i Njurunda 
- Miljödomstolens beslut om Blåberget 
- PAH-studier 
- Seminarium om luftkvalitet inom projektet Hållbara transporter 

 
Carina Sandgren informerar om: 

- Projekt om täkttillsyn hösten 2004 
 
Ylva Jakobsson informerar om: 

- Miljökontorets arbete med miljönämndens mål om Kunskap under 
år 2004 

 
Magdalena Westerberg, arbetspraktikant, informerar om: 

- Informationsmaterial om vattenkvalitet och kalkning av sjöar och 
vattendrag 

 
– – – – 
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§ 19 Övriga frågor 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
att 
 
 
 
att 

utifrån Mn § 17/05 Meddelanden punkt 3 om översyn av den 
politiska styrningen ge nämndens ledamöter möjlighet att lämna 
synpunkter på skrivelsen till arbetsutskottet senast den 8 mars, 
 
punkt 4 under Meddelanden om säkerhet i kommunhuset och vid 
nämndssammanträden ska diskuteras särskilt vid ett annat 
tillfälle, 
 
till FAH:s årsmöte den 19-20 april får 2 från majoriteten och 2 
från oppositionen åka. Intresserade anmäler sig till Gisela Arnell 
senast 11 mars. 

 
– – – – 
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