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Kl  09.45 – 12.10 Tid 
Plats Korstaverket, Humlegården 
Beslutande Sverker Ottoson (mp) ordförande 
 Jan-Olof Lampinen (s) vice ordförande 
 Kjell Forslund (s) jäv § 112 
 Åsa Ulander (s)  
 Jan-Olof Tedebrand (mp) tjänstgörande ersättare 
 Maria Algotsson (mp)  
 Tomas Östman (m)  
 Margareta Engström (m) tjänstgörande ersättare 
 Lena Almén (fp)  
 Kjell Bergkvist (c)  
 Jonas Öhrnell (fp) tjänstgörande ersättare 
 Berit Olsson (s) tjänstgörande ersättare § 112 
    
Ersättare Hanna Häggström (c)  
    
Övriga Stig Johansson miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Lena Ericsson bitr miljöchef 
 Jan-Erik Nyby miljöinspektör § 109-110 
 Per Hansson miljöinspektör § 111, 113 
 Malin Dahlgren praktikant 
 Bo Byström kommunrevisor 

 

Protokollet omfattar §§ 108 -- 120 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Gisela Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Tomas Östman 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla                         betygar Gisela Arnell. 
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§ 108 Justering 
 
Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justera dagens protokoll utses 
Tomas Östman. 
 
– – – –  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2007-10-17 3 
 

 
 
Dnr 2007-1950, Böle 1:1 
 

§ 109 Yttrande över planprogram för "Sörnacksta", 
del av Böle 1:1 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 

som yttrande till stadsbyggnadskontoret översända 
miljökontorets skrivelse i ärendet men med följande tillägg: 
 
miljönämnden anser att det noga skall övervägas vid planering 
av nya bostadsområden om kommunal fjärrvärme kan dras fram 
inför etablerandet vilket vi anser mycket angeläget och att i de 
fall anslutning till kommunens huvudnät för fjärrvärme inte är 
tekniskt eller ekonomiskt möjlig, framhålla vikten av att lokala 
fjärrvärmenät anordnas enligt de intentioner som anges i Agenda 
21 dokumentet samt Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls 
kommun. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt planprogram enligt 
rubricerade. 
 
Området kan i en detaljplan rymma ett villaområde med 50 hus. En 
idéskiss finns från Myresjöhus AB som visar 53 småhustomter. 
 
Yrkande och överläggning 
(mp), (s), (m), (fp) och (c) har gemensamt ett tilläggsyrkande 
”Miljönämnden anser att det noga skall övervägas vid planering av 
nya bostadsområden om kommunal fjärrvärme kan dras fram inför 
etablerandet vilket vi anser mycket angeläget och att i de fall 
anslutning till kommunens huvudnät för fjärrvärme inte är tekniskt eller 
ekonomiskt möjlig, framhålla vikten av att lokala fjärrvärmenät 
anordnas enligt de intentioner som anges i Agenda 21 dokumentet samt 
Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun.” 
 
Sedan överläggningen förklarat avslutad konstaterar ordförande att 
finns det två förslag. Miljökontorets förslag och ett gemensamt 
tilläggsförslag från (mp), (s), (m), (fp) och (c).  
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Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag till miljökontorets 
förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag på (mp), (s), 
(m), (fp) och (c) tilläggsförslag och finner att miljönämnden bifaller 
tilläggsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-10. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 68. 
– – – – 
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Dnr 2007-1949, Böle 1:1 
 

§ 110 Yttrande över planprogram för tre 
delområden i södra delen av Böle by vid 
Klissvägen och Bölevägen, del av Böle 1:1 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret översända 

miljökontorets skrivelse i ärendet men med följande tillägg: 
 
Miljönämnden anser att det noga skall övervägas vid planering 
av nya bostadsområden om kommunal fjärrvärme kan dras fram 
inför etablerandet vilket vi anser mycket angeläget och att i de 
fall anslutning till kommunens huvudnät för fjärrvärme inte är 
tekniskt eller ekonomiskt möjlig, framhålla vikten av att lokala 
fjärrvärmenät anordnas enligt de intentioner som anges i Agenda 
21 dokumentet samt Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls 
kommun. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt planprogram enligt 
rubricerat. 
 
Planområdet utgörs av tre avskilda delområden som nås på olika sätt 
från befintligt vägnät. 
 

- Område 1 kan rymma 4 nya småhus. 
- Område 2 kan rymma högst 8 småhus 
- Område 3 skulle kunna rymma 12 småhus men kan även ges ett 

annat innehåll exempelvis förskola eller flerbostadshus. 
 
Yrkande och överläggning 
(mp), (s), (m), (fp) och (c) har gemensamt ett tilläggsyrkande 
”Miljönämnden anser att det noga skall övervägas vid planering av 
nya bostadsområden om kommunal fjärrvärme kan dras fram inför 
etablerandet vilket vi anser mycket angeläget och att i de fall 
anslutning till kommunens huvudnät för fjärrvärme inte är tekniskt eller 
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ekonomiskt möjlig, framhålla vikten av att lokala fjärrvärmenät 
anordnas enligt de intentioner som anges i Agenda 21 dokumentet samt 
Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun.” 
 
Sedan överläggningen förklarat avslutad konstaterar ordförande att 
finns det två förslag. Miljökontorets förslag och ett gemensamt 
tilläggsförslag från (mp), (s), (m), (fp) och (c).  
 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag till miljökontorets 
förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag på (mp), (s), 
(m), (fp) och (c) tilläggsförslag och finner att miljönämnden bifaller 
tilläggsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-10. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 69. 
– – – – 
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Dnr 2005-2332, Myre 1:24 
 

§ 111 Yttrande över program till detaljplan för Myre 
centrum, Myre 1:24 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yttra sig till stadsbyggnadskontoret enligt miljökontorets förslag.
 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har översänt ett program till detaljplan för Myre 
centrum till miljönämnden för yttrande.  Planen avser att skapa 
möjlighet till att utveckla Myre till en modern vägrastplats intill E4. 
Anläggningen ska bl a innehålla energistation, uppställning för 
långtradare, hotellanläggning och ett företagscentrum. Myre centrum 
innehåller idag en större enplansbyggnad med verksamheter, en större 
yta för parkering, ett antal förrådsbyggnader och en bensinstation. 
Området består i övrigt mest av jordbruksmark och saknar detaljplan.   
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-17. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 70. 
– – – – 
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Dnr 2007-1919, Stockvik 4:1 
 

§ 112 Yttrande till miljödomstolen i mål M 15-00 
gällande Expancel mikrosfärer i 
Stockviksverken; Prövotidsfrågor utsläpp till 
luft 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

till miljödomstolen uttala 
 
miljönämnden avstyrker de av bolaget föreslagna slutliga 
villkoren för utsläpp till luft 
 
att miljönämnden yrkar på att följande villkor fastställs: 
 
1. Utsläpp till luft från tillverkning av mikrosfärer får för 
nedanstående föroreningar som rullande tremånaders riktvärden 
och vid angivna produktionsnivåer inte överstiga följande 
mängder. 
 
Produktion Expancel, 
ton/år 

< 4000 >4000  

Isobutan + isopentan + 
isooktan 

20 ton/år 40 ton/år 

Vinylidenklorid 1,2 ton/år 2,3 ton/år 
Akrylnitril + 
metakrylnitril 

0,6 ton/år 1,0 ton/år 

Metylmetakrylat 0,4 ton/år 0,8 ton/år 
 
Motsvarande utsläpp till luft får som gränsvärde inte överstiga 
följande mängder. 
 
Isobutan + isopentan + isooktan 48 ton/år 
Vinylidenklorid 2,8 ton/år 
Akrylnitril + metakrylnitril 1,2 ton/år 
Metylmetakrylat 1,0 ton/år 
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2. Vid eventuell installation av reningsutrustning för reduktion 
av utsläppen till luft ska samråd ske med tillsynsmyndigheten. 
 
3. Produktionen av mikrosfärer, inklusive skötsel och drift av 
eventuell reningsutrustning för reduktion av utsläppen till luft, 
ska bedrivas på sådant sätt att utsläppen till luft minimeras. 

 

Bakgrund 
Casco Products AB fick 2001-03-29 tillstånd till produktion av högst 
12000 ton per år Expancel mikrosfärer. Frågan om slutliga villkor för 
utsläpp till luft sköts upp för att bolaget skulle genomföra vissa 
utredningar. Prövotiden har vid flera tillfällen förlängts och innehållet i 
utredningsvillkoret förändrats. Nu aktuellt är en redovisning enligt 
punkt 2 i deldom 2006-07-06: 
 
”2. Den fortsatta utredningen U2 skall särskilt redovisa möjligheten till 
reduktion av utsläpp av föroreningar med hjälp av andra 
reningstekniker än direkt förbränning. Redovisningen skall belysa 
möjlig reduktion av utsläppen för tänkta metoder samt kostnader för 
investering och drift för respektive reningsåtgärd som underlag för 
skälig avvägning enligt 2 kap miljöbalken syftande till att nå en rimlig 
nivå på utsläppen till luften.” 
 
Eka Chemicals AB har lämnat in en redovisning med förslag till 
slutliga villkor till Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. 
Redovisningen bilfogas som bilaga 1. Miljönämnden ges möjlighet att 
yttra sig med anledning av redovisningen och bolagets förslag. 
 
Miljönämnden har flera gånger tidigare yttrat sig med anledning av 
prövotidsfrågor för utsläpp till luft. Miljökontorets skrivelse i samband 
med yttrandet i november 2005 innehåller bakgrund och bedömningar 
som är aktuella och relevanta även i detta ärende.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-11. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 71. 
 

Jäv 
Kjell Forslund (s) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 
Berit Olsson (s) ersätter Kjell Forslund i detta ärende. 
– – – – 
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Dnr 2007-1775.421 
 

§ 113 Yttrande över förslag till samverkan för 
luftövervakning i Västernorrland 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till arbetsgruppen för luftövervakning uttala att miljönämnden 

stödjer ett fortsatt deltagande i det regionala luftvårdssamarbetet 
och förslaget till finansiering och ansvarsfördelning. 

 

Bakgrund 
En arbetsgrupp i länet med representanter från vägverket, länsstyrelsen, 
kommuner och energikontoret har tillsammans arbetat fram ett förslag 
till luftvårdssamarbete i länet. I förslaget ingår att kommunerna även i 
fortsättningen i huvudsak ansvarar för luftmätningarna men att de 
samordnas och sammanställs i länet inom ramen för luftvårdssam-
arbetet. I och med detta kan kvaliteten öka samtidigt som den totala 
kostnaden för mätningar minskar. Förslaget har fått kommunernas stöd 
i samråd under 2006. I förslaget ingår också en strategi för luftöver-
vakning som fördelar ansvaret för luftövervakning mellan kommunerna 
och myndigheter.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-09-24. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 72. 
– – – – 
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Dnr 2007-1890.009 
 

§ 114 Stadsvision Sundsvall 2007-2037 - 
miljönämndens redovisning av hur 
Stadsvisionen ska införlivas 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yttra sig till kommunstyrelsen och stadsbyggnadskontoret enligt 

miljökontorets förslag. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges beslutade 26 februari 2007 att uppdra till de olika 
nämnderna och bolagen att redovisa hur  Stadsvision Sundsvall kan 
integreras i verksamheten. Redovisningarna ska sammanställas av 
stadsbyggnadskontoret innan de behandlas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-01. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 73. 
– – – – 
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Dnr 2007-2154.409 
 

§ 115 Medfinansiering av projektet Arena för 
miljödriven regional utveckling - en 
vidareutveckling av Miljölänet 
Västernorrland. 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastlägga att medfinansiering av projektet Arena för miljödriven 

regional utveckling ska ske med 750 000 kronor kontant och 
500 000 kronor i arbete fördelat under tre år. 

 

Bakgrund 
Projektet Miljölänet Västernorrland har varit verksamt under perioden 
2004-2007. Sundsvalls kommun har varit medfinansierande part i 
projektet och bland annat arbetat med delprojekt när det gäller 
utbildning för företag om egenkontroll, kartläggning av förutsättningar 
för ett miljönätverk för företag samt utveckling av gemensamma 
miljömålsindikatorer. Nu avslutas projektet Miljölänet Västernorrland. 
 
Diskussion mellan länsstyrelsen, landstinget och kommunerna har förts 
om att samla länet i ett nytt projekt med namnet Arena för miljödriven 
regional utveckling. Syftet med projektet är att fördjupa arbetet kring 
miljödriven tillväxt och förena olika aktörer till större insatser.  
 
Politiska överläggningar har skett mellan läns- och kommunledning 
samt miljönämndens ordförande om kommunens deltagande i 
vidareutvecklingen av Miljölänet Västernorrland. 
 
Länsstyrelsen har gjort ansökan om bidrag ur EG:s strukturfonder (mål 
2) för projektet.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-10. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 74. 
– – – – 
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§ 116 Yttrande över ansökan om ändring av 
tillstånd för Kubikenborg Aluminium AB 

 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ändring av tillstånd för Kubikenborg 

Aluminium AB 
 

Bakgrund 
Kubikenborg Aluminium AB har ansökt hos miljödomstolen om 
ändring av tillståndet för bolagets aluminiumverk. Man vill ha 
möjlighet att producera maximalt 145 000 ton per år och samtidigt 
gjuta 165 000 ton per år, varav maximalt 75 000 ton utifrån kommande 
aluminium. Detta är en ändring av nu gällande tillstånd såtillvida att 
gjutning av utifrån kommande aluminium kan öka från 20 000 ton till 
75 000 ton. Samtidigt minskar dock den egna produktionen. 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2007-10-09. 
* Arbetsutskottets beslut 2007-10-10, § 76. 
– – – – 
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§ 117 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
- Beslut med anledning av anmälan om att starta pelletstillverkning på 
fastigheten Rävsund 1:338 samt beslut om avgift 
 
- Föreläggande Preem Haga, Sundsvall, Oxen 3 
 
- Yttrande över ansökan om förlängning av prövotid, Stena Recycling 
AB 
 
- Permanenting av provdrift betr krossning av brännbart avfall ÅVC 
Johannedal, Huggsta 1:160 
 
- Beslut att rättelse ska vidtas på bekostnad av Bert Bredberg, rörande 
åtgärder för att begränsa skador på miljön 
 
- Ufärdande av 5 st råttcertifikat på båtar 
 
Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon i 
inomhusluft 
Bindsulan 6 J Andersson 
Fanbyn 5:48 I och P-O Persson 
Lackeraren 1 B & A Nordin 
Nedansjö 5:32 B Olsson 
Nolby 5:401 R och M Bergman 
Sörfors 18:1 B och H Eriksson 
Tuna-Ängom 8:47 P Öhrberg och M Ekblom Öhrberg 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Baggen 2  Tvättbjörnen Förvaltning AB 
Fiskaren 20  HSB i Sundsvall Brf Skiftet 
Förmannen 11 Brf Förmannen 
Harmoni 13 HSB i Sundsvall Brf Skiftet 
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Kaggen 3  Brf Berggrunden 
Klökan 1:14 VTG 
Lucksta 1:50 Nordeken AB 
Nacksta 5:26 G Persson AB Lastbilsbolaget 
Nedergård 3:1 Sundfrakt AB 
Näs 7:54  Bostadsrättsföreningen Näs 
Oxsta 1:28  SWAU Maskin AB 
Stabbläggaren 13 Brf Stabbläggaren 
Tunadal 1:1 SCA Timber AB 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt djurskyddslagen 
Granlo 3:322 S Granhammar 
Gångsta 1:2 A Sundman 
 
Beslut om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen 
Granlo 3:322 S Granhammar 
Gångsta 1:2 A Sundman 
 
Beslut om tillstånd att installera värmepump 
Sörfors 14:6 S Larsson 
Nedansjö 2:95 E Hedenström 
Rotvik 2:20 R Ott 
Sundssskogen 1:79 G Schill 
 
Yttrande över förhandsförfrågan om bygglov 
Indals-Säter 1:11 C och M Bonde 
Nedergård 3:1 S-G och K Sundin 
Berge 2:4  Immobilia Fastigheter AB 
Gösta 1:125 L B Hed 
Höge 1:9  Sundsvalls Energi AB 
Juni 6:71  B-O Jansson 
Kungsnäs 1:23 S Bäck 
Ljusta 7:1  Ljusta Produktutveckling AB 
Nolby 3:170 CATV Sundsvall AB 
Sköns Prästbord 1:36 J Granskog 
Sunnansjö 2:63 Taktik Sundsvall AB 
Älva 4:57  A Luthman 
 
Yttrande enligt ordningslagen 
Cenan Ibisevic  Gatuköksvagn förs av hamburg mm 
SBAU/SSK Bandy Gatuköksvagn  
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Yttrande gällande tillfällig alkoholservering 
Proserpina 5 Knaust Elite Hotell 
 
Yttrande gällande alkoholservering 
Stenstaden 1:3 Stadshusverandan 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
Nora 3:25  Får You, gårdsbutik 
Rådmannen 6 Spigot Hill HB, Postorder/Internet 
Buss  Street Aid 
 
Tillfälligt godkännande av livsmedelsanläggning 
Mittgastronomi Utb AB Nordichallen 
 
Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning 
Flata 9:22  Kovlands förskola 
Förmannen 3 Pizzeria Milano 
Ödet 6  Café Brevé 
 
Godkännande av livsmedelsanläggning 
Lidens-Byn 1:11 Bykrogen 
Näs 7:56  Rest och Pizzeria Romans 
Stenstan 1:1 Benis korv- och hamburgare 
Ulvberg 3:20 Skatans Skärgårdspensionat 
Veterinären 6 Rest och Pizzeria Ocean 
Vinsten 1  Waynes Coffee 
Värdshuset 1 Scandic Hotell 
Åsen 1:20  Vättaberget 
 
Tillstånd till eget omhändertagande av urin/latrin 
Allsta 2:54  M Larsson 
Alnö-Näset 1:51 L Nyberg 
Alnö-Vi 3:105 A Smedberg 
Huljen 17:1 M Hampfalls 
 
Bekräftelse av anmälan om ny anloppsanläggning 
Rökland 1:125 Sundsvalls Segelsällskap 
 
Tillstånd för enskild avloppsanläggning 
Alnö-Usland 4:4 O Nylander 
Allsta 1:44  M Holmgren 
Armplågan 1:12, 1:15 B Andersson 
Bjärme 3:26 P Lindblad 
Fagerviken 1:111 K Wålinder 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2007-10-17 17 
 

Fjolsta 4:43 A Olsson 
Juni 6:71  P Jonsson 
Skedlo 2:16 B Berglund 
Svala 2:23  O Sellén 
Vränsta 1:36 P Engblom 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2007-10-17 18 
 

 
 
  
 

§ 118 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
 

1. Biokraftverket i Svartvik  
2. Valärenden 
3. Revisionsrapport – jämförelsetal för 2006 
4. Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. Under tiden 

2007-09-20—2007-10-17 har 6 stycken tillståndsbevis 
utfärdats. 

 – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2007-10-17 19 
 

 
 
  
 

§ 119 Information 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Stig Johansson informerar om: 
- möte med VTG och Ragnsell om anläggning för omhändertagande av 
förorenade massor, 
- miljöpresidiekonferensen i Näsåker 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2007-10-17 20 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 

§ 120 Övriga frågor 
 
Lena Almén (fp) informerar om en inbjudan från Simrishamn och 
internationellt samarbete 29-30 oktober. 
 
– – – – 
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