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Kl 09.45 – 11.45
Kommunhuset, KS-salen
s
Anita Bdioui
v
Niklas Högdahl
s
Lena Sjölén
s
Jan-Olov Lampinen
s
Berit Olsson
s
Laila Ågren
m
Hans Lennart Wormbs
fp
Lena Almén
c
Kjell Bergkvist
kd Stefan Norlin
mp Sverker Ottosson

Ersättare

s
s
m
c
mp

Övriga

Stig Johansson
Carina Sandgren
Gisela Arnell
Per Hansson

ordförande
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Kjell Forslund
Ruzgar Hussaian
Bengt-Arne Lindahl
Hans Forsberg Svensson
Ann-Kristin Sunesson
miljöchef
bitr miljöchef
sekreterare
miljöinspektör

Protokollet omfattar §§ 113 -- 124
Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Lena Almén
Justerare
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2006-09-28 betygar Gisela Arnell.
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§ 113 Justering
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses
Lena Almén.
––––
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Dnr 2006-1575, Sidsjö 2:1

§ 114 Yttrande över program till detaljplan för del av
Sidsjö 2:1 och 2:3
Beslut
Nämnden beslutar
att

yttra sig till stadsbyggnadskontoret enligt miljökontorets förslag.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har översänt ett program till detaljplan för del av
Sidsjö 2:1 och 2:3 till miljönämnden för yttrande. Detaljplanen syftar till
att skapa byggrätter för fem flerfamiljshus, alternativt tre flerfamiljshus
och fyra villor strax öster om Södra Bergets företagsby. Planen syftar
också till att skapa byggrätt för en förskola, befästa en befintlig fastighet
öster om Grevensbäcken, säkerställa parkering och elljusspår samt
breddning av trottoaren på östra sidan av Granmodalsgatan.
Överläggning och yrkanden
Kjell Bergkvist (c) yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag.
”Centerpartiet yrkar på avslag på ändrande av detaljplan för del av
Sidsjön 2:1 och 2:3 för att skydda verksamheten och utvecklingen av
företagsbyn.
Hans-Lennart Wormbs (m), Stefan Norlin (kd) och Lena Almén (fp) yrkar
bifall till Kjell Bergkvists (c) avslagsyrkande.
Jan-Olof Lampinen (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
När överläggningen är klar konstaterar ordförande att det finns två förslag
till beslut, arbetsutskottets förslag och Kjell Bergkvists (c) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2006-08-30.
* Arbetsutskottets beslut 2006-09-05, § 83.
Reservation
Kjell Bergkvist (c), Hans Lennart Wormbs (m), Stefan Norlin (kd) och
Lena Almén (fp) reserverar sig mot förslaget till förmån för Kjell
Bergkvists (c) avslagsyrkande.
––––
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Dnr 2005-1015, Skönsmon 2:98

§ 115 Yttrande till miljödomstolen över ansökan om
tillstånd till ändring av verksamheten vid
Kubikenborg Aluminium AB
Beslut
Nämnden beslutar

Justerandes signatur

att

ansökan bör kompletteras med följande:
• att ansökan också avser tillstånd till att smälta in 20 000 ton
externt material som ren aluminiummetall,
• hur anläggningen uppfyller kraven för BAT i IPPCdirektivet och förordningen om översyn av vissa miljöfarliga
verksamheter,
• en redovisning av förutsättningarna för att ha ett villkor för
högsta antal anodeffekter per dygn,
• vilka möjlighet som finns att minska utsläppen av stoft och
fluorider från gjuteriet,
• en beskrivning av de maximala utsläpp och överskridanden
av villkor som kan ske under ombyggnadsperioden.

att

följande villkorsförslag ändras:
• för mängden totala fluorider till luft bör ett slutligt villkor för
verk 1 fastställas på 0,4 kg/ton som årsmedelvärde. Ett riktvärde som månadsmedelvärde kan sättas något högre. För
verk 2 bör ett provisoriskt villkor gälla fram till att stabil
drift uppnås. Målsättningen bör vara att på sikt nå samma
låga utsläpp som verk 1 har,
• för mängden stoft till luft bör ett slutligt villkor för verk 1
fastställas på 1,0 kg/ton aluminium som årsmedel. Ett riktvärde som månadsmedelvärde kan sättas något högre. För
verk 2 bör ett provisoriskt villkor gälla fram till att stabil
drift uppnås. Målsättningen bör vara att på sikt nå samma
låga utsläpp som verk 1 har,
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för mängden svaveldioxid till luft är företagets förslag till
villkor rimligt för det totala utsläppet men ett något lägre
slutligt villkor bör fastställas för verk 1 medan provisoriska
föreskrifter kan omfatta utsläppen från verk 2,
för utsläpp av fluorider och suspenderat material till vatten är
företagets förslag till villkor för de totala utsläppen rimliga
men slutliga villkor bör kunna fastställas för verk 1 medan
provisoriska föreskrifter kan omfatta utsläppen från verk 2,
för buller bör villkoret kompletteras med riktvärden enligt
Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller i
befintlig miljö på 55 dBA dagtid och 50 dBA kvällstid samt
sön- och helgdag.

följande utredningsvillkor tillkommer:
• bolaget bör senast 1 januari 2008 redovisa hur kvarvarande
läckage av PAH från området ska kunna förhindras,
• bolaget bör senast 1 januari 2008 redovisa hur spridning av
sediment ifrån hamnbassängen ska kunna förhindras.

Bakgrund
Kubikenborg Aluminium AB har inlämnat en ansökan till miljödomstolen om ändring av verksamheten i bolagets aluminiumverk samt till
drift av verksamheten efter förändringen. Ansökan avser ett byte av
processteknik i verk 2 samt en utökning av produktionen från 105 000
ton/år aluminium idag till totalt 145 000 ton/år. Man söker också tillstånd
till att gjuta totalt 165 000 ton/år och att inom ramen för denna kapacitet
smälta in 20 000 ton externt material.
Ombyggnaden av verk 2 kommer att leda till att samma teknik med
förbakade anoder används i både verk 1 och verk 2. Den gamla
Söderbergtekniken där anoderna bakas på plats kommer därmed att fasas
ut helt. Utsläppen av polyaromatiska kolväten (PAH) och vissa
klimatgaser (PFC) kommer i och med ombyggnaden att minska radikalt.
Byggskedet kommer att inledas genom att likriktare, transformatorer,
fluoridåtervinningsanläggning och anodrensning installeras. Detta
kommer enligt planen att ta 10 månader. Sedan kan konverteringen av
ugnar påbörjas. Detta kommer att genomföras under pågående drift och ta
ca 14 månader. Under förutsättning att arbetena kan starta i början av
2007 kommer hela arbetet vara klart i slutet av år 2008.
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Beslutsunderlag
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2006-09-04.
* Arbetsutskottets beslut 2006-09-05, § 84.
––––
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Dnr 2006-1254, Galtholmen 1:2

§ 116 Anmälan om ny avloppsanläggning på
fastigheten Galtholmen 1:2
Beslut
Nämnden beslutar
att

med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9§ och 2 kap 3§ och 5§
samt 26 kap 19§ och 21§ förelägga Sundsvall Vatten AB att
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse
med anmälan.
2. Anläggningen ska drivas så att bästa möjliga reningsresultat
erhålles.
3. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet bör som rikt-värde
inte överstiga 0,5 mg P/l för totalfosfor och 15 mg/l för BOD7
beräknat som medelvärde för kalenderkvartal. Överskrids
riktvärdet mer än tillfälligt åligger det MittSverige Vatten AB att
utreda orsaken och vidta åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.
4. Ombyggnationen ska ske under den tid på året när belastningen är som lägst och i övrigt på sådant sätt att minsta möjliga
påverkan för miljön och människors hälsa uppkommer.
MittSverige Vatten AB ska under ombyggnationen fortlöpande
föra en dialog med tillsynsmyndigheten om vilka skyddsåtgärder
som ska vidtas.
5. Ett reviderat kontrollprogram för verksamheten ska inges till
miljönämnden när anläggningen tas i drift. Sundsvall Vatten AB
ska meddela miljönämnden när ombyggnationen slutförts.
6. Ledningsnätet som är anslutet till reningsverket ska fortlöpande ses över och åtgärdas.
7. Slammet bör i största möjliga mån återföras till kretsloppet.
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8. Om olägenheter uppstår tillföljd av verksamheten ska bolaget
vidta erforderliga skyddsåtgärder så att olägenheterna upphör.

Bakgrund
MittSverige Vatten AB (MSVAB) har 2006-06-02 lämnat in en anmälan
om nybyggnation av avloppsreningsverk, på fastigheten Galtholmen 1:2,
med kompletteringar 2006-08-17 enligt miljöbalkens förordning
(1998:899) om miljö- och hälsofarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avloppsanläggningen är dimensionerad för mer än 25 men högst 2000
personekvivalenter enligt punkten 90.001-2 (bilagan till miljöbalkens
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Det planerade avloppsreningsverket ersätter det befintliga på fastigheten
Galtholmen 1:2. Nybyggnationen medför en förändrad dimensionering
från 240 personekvivalenter (pe) till 500 pe.
Anläggningen ska behandla avloppsvatten från Skatan och leda ut det
renade vattnet i befintlig utloppsledning som mynnar till vattendraget
mellan Galtfjärden, Sjöbodviken och Björköfjärden.
Beslutsunderlag
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2006-08-30.
* Arbetsutskottets beslut 2006-09-05, § 85.
––––
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Dnr 2006-456, Dingersjö 15:113

§ 117 Miljökontorets kommentar på inkommen
överklagan, Dingersjö 15:113
Beslut
Nämnden beslutar
att

vidhålla tidigare beslut i ärendet daterat 2006-04-12, § 62 och
överlämna ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning av det
överklagade beslutet.

Bakgrund
Benny Friberg inkom 2006-07-20 med ett överklagande gällande
miljönämndens beslut angående klagomål på hästhållning på fastigheten
Dingersjö 15:113 daterat 2006-04-12, Mn § 62.
Beslutsunderlag
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2006-08-30.
* Arbetsutskottets beslut 2006-09-05, § 86.
––––
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Dnr 2006-1321.409

§ 118 Miljönämndens stipendium
Ärendet har beslutats av arbetsutskottet § 87 den 5 september 2006.
––––
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Dnr 2006-1321.409

§ 119 Årets "miljöäpple"
Beslut
Nämnden beslutar
att

årets miljöäpple tilldelas Trioplast Sifab AB.

Bakgrund
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett
miljöäpple varje år. Miljöäpplet är ett äpple i trä av Ulf Palo och har delats
ut sedan 1993.
Priset ska ses som en uppmuntran till de företag och organisationer som
har gjort en särskilt god insats för bättre miljö i Sundsval och som på eget
initiativ satsar på miljöfrågor. I år kommer priset att delas ut på Sundsvall
Business Award 14 september .
Till årets ”Miljöäpple” är följande företag nominerade:
• ABB Automation Technologies AB Service
• OK-Q8 depån
• Trioplast Sifab AB
Beslutsunderlag
* Miljökontorets skrivelse 2006-08-29.
* Arbetsutskottets beslut 2006-09-05, § 88.
––––
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Dnr 2005-1866.042

§ 120 Tertialrapport 2, 2006
Beslut
Nämnden beslutar
att

lägga miljönämndens och miljökontorets delårsrapport 2 med
helårsprognos till handlingarna och att översända rapporten till
kommunstyrelsekontoret.

Bakgrund
Ks-kontoret ska för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presentera
två delårsrapporter med prognos för hela året avseende kommunen.
Delårsrapporterna ska innehålla en resultaträkning och en bedömning av
årets utfall samt en jämförelse med utfall för samma tidsperiod 2005 och
föregående års slutliga resultat.
Verksamheternas kostnader och intäkter ska specificeras enligt den
verksamhetsindelning som är gjord i årsredovisningen. Prognosen bör
kommenteras och jämföras med tidigare års budget.
Beslutsunderlag
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2006-09-13.
––––
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§ 121 Delegationsbeslut
Beslut
Nämnden beslutar
att

lägga delegationsbesluten till handlingarna.

- Yttrande över detaljplan för Sköle 1:118 och del av 1:106
- Anmälan om hantering av additiv OKQ8 depå, fastighet
Skönsmon 2:1
- Svar på anmälan om åtgärd för att hantera läckvatten från bergrum och
transportort, Skönsmon 2:1, Sundsvall
- Yttrande angående begäran om återkallande av tillstånd för Skatan
avloppsreningsverk, Galtholmen 1:2
- Uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål på fastigheten
Västland GA 1, 2 och 3.
Yttrande enligt ordningslagen
Bajram Aliji
Granlo fritidsgård
Härelokalens Byggnadsförening
LO Mellersta Norrland
Midälva KFUK-KFUM
Phatchamon Insuc
Sidsjö-Böle IF F 95
Sinazi Rusiti
Socialdemokraterna i Sundsvall
SSU Sundsvall
Sundsvallsmoderaterna

Korvförsäljning
Drakflygningsfest
Musikfestival
Information inför valet
Uppställning av bord m.m.
Gatukök
Loppis samt fikaförsäjning
Korvvagn
Torgmöten m.m.
Valinformation
Valinformation m.m.

Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon
i inomhusluft
Granlo 2:45
Stångom 1:66
Permanent godkännande av livsmedelslokal i fordon
Gatuköksvagn (Bankok 2)
Lyckselevagnen
Registrering av livsmedelsanläggning
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FA Thord Bergman
Häppening Kejtering AB
Sidsjöns Trädgårdscafe

Kiosksortiment, lastbil
Hamnplanen vid golfranchen
Sidsjö 1:12

Godkännande av livsmedelanläggning
Bingen 1
Nacksta pizzeria
Staben 3
Libanesisk Restaurang Meza
Yttrande gällande alkoholservering
Rådmannen 6
Kårhuset
Sidsjö 2:32
Hotell Södra Berget
Yttrande gällande tillfällig alkoholservering
Häppening Kejtering AB
Levade Nobel Horse Gala
Restaurang Brandstation
Countryfestival i Matfors
Restaurang Brandstation
Matfors folkets park
Travrestaurangen AB
Sundsvall Open Trot
Svensk Nöjesutveckling AB
Ladies Only, Nordichallen
Ritningsgranskning
Café Afme dór

Kv Lyckan

Ändrad slamtömningsintervall
Berga 4:59
Berga 6:77

Ingrid Herolf
Ove Persson

Tillstånd till mulltoa
Björkön 2:42

Tomas Karlström

Tillstånd för eget omhändertagande av urin/latrin
Armplågan 1:68
Börje Danielsson
Målsta 5:33
Inger Velander
Dacke 2:76
Carina Nilsson
Täljslätt 1:37
Åke Birberg
Enskild avloppsanläggning
Alnö-Vi 3:45
Armplågan 1:91
Björkön 1:146
Gista 3:38
Hamn 1:106
Hartung 2:52
Kälsta 2:28
Myre 2:20
Släda 2:50
Vigge 2:24
Ön 3:19
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Börje Norbäck
Åsa Kärrestam
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Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken
Armplågan 1:1
SCA Skog AB
Armsjön 1:1
Fastighetskontoret
Baggen 3
ABB Automation Technologies AB
Sodalen 2:2 m fl
SCA Skog AB
Stockviks IF
Yttrande över förhandsbesked för bygglov
Björkön 2:48
John Hansson
Huli 2:6
Håkan Sedin
Yttrande över ansökan om bygglov
Bangården 1
Zenobe AB
Försöket 1
Reitan Servicehandel Sverige AB
Hartung 1:60
Mats Olausson
Huljen 15:1
Relacom AB
Nyttan 7
Fastighets AB Norrporten
Olympen 6
SEB Trygg Liv
Silje 1:16
Leif Fällman
Skälsjön 1:1
TeliaSonora Mobile Networks AB
Solberg 4:65
Tommy Johansson
Sköns Prästbord 1:82
Ateneum i Sundsvall AB
Vattjom 2:42
Hans Idh och Maria Olsson
Värdshuset 5
Gärde Bensin och Bilservice AB
Beslut om tillstånd att installera värmepump
Bjärme 1:32
Olle Norberg
Strömås 1:25
Bengt Johansson
_._._._
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§ 122 Meddelanden
Beslut
Nämnden beslutar
att

lägga meddelandena till handlingarna.

1. Länsstyrelsens beslut:
- Förbud att äga och ha hand om djur
- Avgift för kommunal tillsyn enligt miljöbalken
2. Polisens tillståndsbevis enligt ordningstadgan. Under tiden
2006-08-17 – 2006-09-13 har 7 st tillståndsbevis utfärdats.
––––
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§ 123 Information
Beslut
Nämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Stig Johansson informerar om
- Stadsbyggnadskontorets och miljökontorets samverkansdag
- Arbetsmiljöverkets föranmälda inspektion
- Planeringsdagar för förvaltningen
- Lavundersökning
- Hälsoprofilbedömning
––––
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§ 124 Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes
––––
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