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Kl  10.00 – 12.25 Tid 
Plats Kommunhuset, KS-salen 
Beslutande Sverker Ottosson (v) ordförande 
 Jan-Olov Lampinen (s) vice ordförande 
 Kjell Forslund (s)  
 Lena Sjölén (s) ersätter Kjell Bergkvist 
 Laila Ågren (s) ersätter Åsa Ulander, jäv § 90 
 Jan-Olof Tedebrand (m) ersätter Laila Ågren § 90 
 Erik-Olov Sundkvist (v) ersätter Niklas Högdahl 
 Maria Algotsson (mp)  
 Tomas Östman (m)  
 Margareta Engström (m) §§ 73-77, §§ 79-80 
 Lena Almén (fp)  
 Jörgen Unander (c) ersätter Kjell Bergkvist 
 Elisabeth Walfridsson (kd) jäv § 90 
    
Övriga Stig Johansson miljödirektör 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Anna Hassani Nordqvist  
 Sara Lundgren folkhälsoplanerare 
 Marie-Louise Henriksson  
 Tatjana Larsson miljöinspektör 
 Åsa Hamrin  

 

Protokollet omfattar §§ 73 --96  
 
Justeras 
 
 
 
Sverker Ottosson  Gisela Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
Margareta Engström   Lena Almén 
§§ 73-77, §§ 79-80  § 78, §§ 81-96 
Justerare   Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla                                  betygar Gisela Arnell. 
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§ 73 Justering 
 
Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justera dagens protokoll utses  
Margareta Engström, §§ 73-77, §§ 79-80 och Lena Almén, § 78, §§ 81-96.  
 
– – – –  
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Dnr 2008-157, del av Sidsjö 2:41 
 

§ 74 Yttrande över detaljplan för BoKlokhus vid 
Arthur Engbergs väg – del av Sidsjö 2:41 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
 
 
att 

tillstyrka planförslaget och till stadsbyggnadskontoret uttala att 
nämnden anser att föreslagna lösningar när det gäller buss, bil och 
GC-trafik samt grönstruktur och dagvatten är bra. 
Markföroreningsproblematiken bedöms vara tillräckligt utredd och 
inte utgöra något hinder för att gå vidare med planarbetet. 
 
yttra sig till stadsbyggnadskontoret enligt miljökontorets synpunkter. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har ställt ut förslag till detaljplan för bostads-
bebyggelse av bostadshus, exempelvis s k BoKlok hus, i Sidsjön. 
Planillustrationen består av fem stycken raka hus med fyra lägenheter i varje 
samt tre vinkelhus med sex lägenheter i vardera. Förslaget medger 
byggnation av totalt 38 lägenheter. Utmed Arthur Engbergs väg sparas en 
grön bård i form av naturmark som skydd för boende samt för att bevara en 
del av den skogsmark som omger det f d sjukhusområdet. Miljönämndens 
yttrande emotses senast 22 augusti. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-06. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 47. 
– – – – 
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Dnr 2008-1295, Barkskeppet 1:2 m fl 
 

§ 75 Yttrande över planprogram för kulturhus/teater 
och handelskvarter, Barkskeppet 1, 2 m fl 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

framföra följande synpunkter på programförslaget: 
 
- stadsbyggnadskontoret måste i kommande samrådsförslag 

återkomma med förslag där bussar kan stå uppställda i ett mer 
välventilerat gaturum centralt intill torget/Esplanaden för att 
minska risken för överskridanden av miljökvalitetsnormer. 

 
- en bro över fjärden och en västlig förbindelse över Selångersån 

är nödvändiga åtgärder för att skapa bättre möjligheter till 
förtätning i centrumområdet. 

 
- antalet parkeringsplatser ska hållas nere så långt som möjligt i 

centrum och inte utökas i förhållande till dagsläget. Istället bör 
man utveckla samnyttjandet av befintliga platser i centrum med 
omgivningar. Det viktigaste är att kommunen på många olika sätt 
stimulerar kollektivtrafiken och vidtar åtgärder så att biltrafiken 
till centrum minskar. 

 
- det är nödvändigt att det skapas trygga och säkra miljöer och gc-

vägar i planområdet och att detta redovisas i detaljplanen.   
 
- stråket intill Selångersån ska kompletteras med träd och buskar 

som utvecklar den sterila miljön till ett levande gångstråk. 
 
- en riskanalys för farligt gods ska tas fram i det fortsatta 

planarbetet. 
 
- föroreningssituationen och eventuella åtgärdsförslag för 

markföroreningar ska vara så väl utredda och redovisade i 
detaljplanen att det inte råder tveksamhet till att det är möjligt att 
bebygga området i enlighet med planen. 
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att 

- möjligheterna till energieffektivisering och lokalt producerad 
energi ska utredas vidare. 

 
i övrigt översända miljökontorets synpunkter på planförslaget till 
stadsbyggnadskontoret. 

 

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret har begärt miljönämndens yttrande över ett 
planprogram för kulturhus/teater och handelskvarter, Barkskeppet 1, 2 med 
flera. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för en 
omvandling och förtätning av området. Det femte magasinet i kvarteret 
Barkskeppet kommer enligt förslaget att rivas. De ytor som förslås i 
programmet är 25 000 m2 handel, 12 000 m2 teater, och 15 000 m2 bostäder. 
Samtidigt genomförs en arkitekttävling för ett nytt kulturhus/teater norr om 
kulturmagasinet. Synpunkter på planförslaget skall vara inlämnade senast 
12/9. 
 

Yrkanden 
Jan-Olof Lampinen (s) yrkar bifall till miljökontorets förslag. 
Jan-Olof Tedebrand (mp) yrkar bifall till miljökontorets förslag 
 
Tomas Östman (m), Margareta Engström (m), Jörgen Unander (c), Lena 
Almén (fp) och Elisabeth Walfridsson (kd) yrkar bifall till miljökontorets 
förslag. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-13. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 48. 
 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet de Gröna anser att det finns många åtgärder som ur ett klimat- 
och hållbarhetsperspektiv, för luften i Sundsvall och även 
samhällsekonomiskt är bättre än att bygga en bro över fjärden. Detta har 
miljöpartiet i ett flertal yttranden och remisser tidigare beskrivit och 
hänvisar här för egen del till dessa vad det gäller bro över fjärden. 
– – – – 
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Dnr 2006-1590.448 
 

§ 76 Yttrande angående ansökan om förlängning av 
giltighetstiden av nätkoncession för befintlig 
linje avseende kraftledning Klockarberget-
Viforsen (L 453) 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
att 

till energimarknadsinspektionen uttala att miljönämnden tillstyrker 
den av E.ON Sverige AB ansökta förlängningen av nätkoncessionen 
 
till energimarknadsinspektionen hemställa att E.ON Sverige AB som 
villkor för förlängningen inom 2 år ska ha presenterat förslag på 
åtgärder för att minska magnetfälten till under 0,2uT vid de 
bostadsfastigheter där detta värde överskrids och inom 5 år ha 
vidtagit åtgärderna. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls kommun ombeds av Energimarknadsinspektionen inkomma med 
synpunkter på E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning av 
nätkoncession för linje avseende Klockarberget-Viforsen (L 453).  
Samråd har tidigare skett i enlighet med miljöbalken 6 kap. 4§ genom 
utskick till kommun, länsstyrelse och berörda fastighetsägare. Samråd 
utfördes via ett utskick med en kort beskrivning av verksamheten och karta 
över ledningens sträckning. Miljökontoret lämnade i samband med detta 
utskick sina synpunkter. Sökande har efter detta kompletterat sin ansökan 
med en MKB. Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Ansökan gäller en förlängning av 
nätkoncession för linje för en tid av 40 år. Ansökan gäller för befintlig 
ledningssträckning och befintligt tekniskt utförande. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-28. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 49. 
– – – – 
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Dnr 2008-1639.449 
 

§ 77 Vatten- och avloppsfrågorna på Spikarna 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
 
att 
 
 
 
att 
 
 
 
att 
 

problemen med VA-frågorna för östra delarna av Alnön måste lösas. 
Blir det ingen lösning på denna fråga kommer möjligheterna till att 
utveckla bebyggelsen på denna del av Alnön att kraftigt begränsas, 
 
VA-frågorna för östra Alnön måste få en varaktig lösning med ett 
allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp med MittSverige 
vatten som huvudman, 
 
VA-frågorna på Spikarna måste lösas genom att MittSverige vatten 
går in som huvudman och bildar ett verksamhetsområde för vatten 
och avlopp och att det görs så snabbt som möjligt. 
 
det ska bildas en formell arbetsgrupp med personal från 
stadsbyggnads- och  miljökontoren samt MittSverige Vatten som får 
i uppdrag att omedelbart ta fram underlag för hur VA-frågorna ska 
lösas på östra sidan av Alnön. 

 

Bakgrund 
Stora delar av östra och södra Alnön omvandlas i en allt snabbare takt från 
fritidsbebyggelseområde till året runt boende. Spikarna är ett fritidshus-
område som håller på att permanentas och förtätas. De enskilda vatten- och 
avloppsanläggningarna har genomgående mycket låg standard. 
Miljökontoret genomförde 2005 en inventering som bekostades gemensamt 
av stadsbyggnads- och miljökontoren. Av inventeringen framgår att mer än 
60 % av alla fastigheter som är bebyggda saknar enheter för slamavskiljning 
och efterföljande reningssteg. Dessa avloppsanläggningar uppfyller inte 
dagens krav på rening. En stor del av de återstående anläggningarna 
bedömdes uppfylla tekniska krav, men har på grund av ålder förlorat mycket 
av sin reningskapacitet. 
 
Miljökontorets uppfattning är att området är mycket attraktivt att bebygga. 
Området är ett ”omvandlingsområde” som alltmer övergår till 
åretruntboende. Det finns synpunkter från de boende att det lokalt går att  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 9 
 

lösa VA-frågorna. Miljökontoret delar inte den uppfattningen. Området som 
gränsar till hamnen med ett trettiotal byggnader och bebyggelsen på 
Skorven, med berg i dagen och tunna jordtäcken, är områden som kräver 
gemensamma VA-lösningar.  
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-20. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 50. 
– – – – 
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Dnr 2008-1451.409 
 

§ 78 Miljöäpplet 2008 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska få 

miljöäpplet 2008. Arbetsutskottet tar beslutet den 10 september. 
 

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 organisation-
er som har gjort en särskilt god insats för bättre miljö i Sundsvall 
och som på eget initiativ satsar på miljöfrågor. I år kommer priset 
att delas ut på Sundsvall Business Award 11 september i 
konferenshallen på Södra Berget. 
 
Till årets Miljöäpple är följande företag nominerade: 
 

• Posten Meddelande AB 
• Hotel Baltic 
• Tant Anci och fröken Sara 

 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-04. 
*Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 51. 
– – – – 
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§ 79 Utgår av integritetsskäl 
 
– – – – 
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§ 80 Utgår av integritetsskäl 
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Dnr 2004-1237, Aeolus 5 
 

§ 81 Miljösanktionsavgift för underlåten 
återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Aeolus 5 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Norrvidden Norrland AB, org nr 556230-8212, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.2 i bilaga till förordning  
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 5 000 kr till Kammarkollegiet senast den 
31 oktober 2008. Beloppet förfaller till betalning detta datum även 
om detta beslut överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket 
miljöbalken. 

 

 

Bakgrund 
Norrvidden Norrland AB ansvarar för 7 st. köldmedieaggregat på 
fastigheten Aeolus 5. I anläggningen finns sammanlagt 30,1 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 skulle ha lämnats till 
miljökontoret senast den 31 mars 2008. När årsrapport inte kommit in i rätt 
tid kontaktades företagets Paul Hedberg i maj 2008. Paul Hedberg 
meddelade 20080512 att kontroll ej skett 2007. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-15. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 54. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
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Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 
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Dnr 2006-1654, Granlo 3:50 
 

§ 82 Miljösanktionsavgift för underlåten 
återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Granlo 3:50 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Servicebutiken i Granloholm AB, org nr 556478-4063, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.2 i bilaga till förordning 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 5 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Servicebutiken i Granloholm AB ansvarar för 2 st köldmedieaggregat på 
fastigheten Granlo 3:50. I anläggningen finns sammanlagt 20 kg 
köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 skulle ha lämnats till 
miljökontoret senast den 31 mars 2008. När årsrapport inte kommit in i rätt 
tid kontaktades företagets Mikael Anderson i maj 2008. Han meddelade att 
kontroll ej utförts 2007. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-23. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 55. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
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Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 
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Dnr 2006-1663, Glädjen 4 
 

§ 83 Miljösanktionsavgift för underlåten 
återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Glädjen 4 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att KB Sundsvall Glädjen 4, org nr 969687-5906, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.2 i bilaga till förordning 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 10 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
KB Sundsvall Glädjen 4 ansvarar för 5 st köldmedieaggregat på fastigheten 
Glädjen 4. I anläggningen finns sammanlagt 114,5 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2006 och 2007 skulle ha lämnats 
till miljökontoret senast den 31 mars 2007 och 31 mars 2008. När årsrapport 
inte kommit in i rätt tid kontaktades företagets Urban Simander i maj 2008. 
Han meddelade att kontroll ej utförts de angivna åren. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-24. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 56. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 18 
 

 
Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 19 
 

 
 
Dnr 2004-1695, Stuvaren 2 
 

§ 84 Miljösanktionsavgift för underlåten 
återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Stuvaren 2 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Stuvaren i Sundsvall AB, org nr 556545-3254, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.2 i bilaga till förordning  
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 5 000 kr till Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

 

Bakgrund 
Stuvaren i Sundsvall AB ansvarar för 2 st. köldmedieaggregat på fastigheten 
Stuvaren 2. I anläggningen finns sammanlagt 68 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 skulle ha lämnats till 
miljökontoret senast den 31 mars 2008. När årsrapport inte kommit in i rätt 
tid kontaktades företaget i maj 2008. Peter Clemin meddelade 20080516 att 
kontroll ej skett 2007. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-22. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 57. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 20 
 

 
Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 21 
 

 
 
Dnr 2006-1663, Å 3:6 
 

§ 85 Miljösanktionsavgift för underlåten 
återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Å 3:6 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Nordeken AB, org nr 556296-6209, med stöd av miljöbalken 30 kap 

1 § och punkt 6.5.2 i bilaga till förordning (1998:950) om miljö-
sanktionsavgifter, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr till 
Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. Beloppet förfaller till 
betalning detta datum även om detta beslut överklagas, enligt 30 kap 
5 § andra stycket miljöbalken. 

 

 

Bakgrund 
Nordeken AB ansvarar för 2 st köldmedieaggregat på fastigheten Å 3:6. I 
anläggningen finns sammanlagt 10,5 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 skulle ha lämnats till 
miljökontoret senast den 31 mars 2008. När årsrapport inte kommit in i rätt 
tid kontaktades företagets Mats Andersson i maj 2007. Efter att ha 
kontrollerat omständigheterna meddelade Mats Andersson att årlig kontroll 
inte utförts 2007. Företaget tog genast kontakt med ett kylserviceföretag och 
lät utföra årlig kontroll för 2008. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-30. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 58. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 22 
 

Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 23 
 

 
 
Dnr 2004-318, Högom 3:168 
 

§ 86 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Högom 3:168 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Norrporten Fastighets AB, org nr 556458-6138, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning  
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 1 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Norrporten Fastighets AB ansvarar för 4 st köldmedieaggregat på 
fastigheten Högom 3:168. I anläggningen finns sammanlagt 90,1 kg 
köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Årsrapporten inkom 2008-04-24. 
Rapporten visar att årlig kontroll utförts under 2007, och att anläggningen 
uppfyller kraven i köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-28. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 59. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 24 
 

Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 25 
 

 
 
Dnr 2004-2210, Lövsätt 2:13 
 

§ 87 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Lövsätt 2:13 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Kovland Utveckling AB, org nr 556590-8166, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning  
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 1 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Kovland Utveckling AB ansvarar för 2 st köldmedieaggregat på fastigheten 
Lövsätt 2:13. I anläggningen finns sammanlagt 102 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Sedan miljökontoret kontaktat 
Kovland Utveckling AB 2008-05-12 skickades årsrapporten in och var 
miljökontoret tillhanda 2008-05-20. Rapportern visar att årlig kontroll 
utförts under 2007, och att anläggningen uppfyller kraven i 
köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-23. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 60. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 26 
 

Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 27 
 

 
 
Dnr 2005-1436, Nacksta 5:77 
 

§ 88 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Nacksta 5:77 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Malte Månsson bil i Sundsvall AB, org nr 556054-3885, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 1 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2007. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Malte Månsson bil i Sundsvall AB ansvarar för 2 st köldmedieaggregat på 
fastigheten Nacksta 6:77. I anläggningen finns sammanlagt 21 kg 
köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Sedan miljökontoret kontaktat Malte 
Månsson bil i Sundsvall AB i juni skickades årsrapporten genast in. 
Rapporten visar att årlig kontroll utförts under 2007, och att anläggningen 
uppfyller kraven i köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-25. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 61. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 28 
 

Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 29 
 

 
 
Dnr 2004-2024, Norrmalm 4:2 
 

§ 89 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Norrmalm 4:2 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Beijer Byggmaterial i Sundsvall AB, org nr 556003-6096, med stöd 

av miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 1 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Beijer Byggmaterial i Sundsvall AB ansvarar för 3 st köldmedie-aggregat på 
fastigheten Norrmalm 4:2. I anläggningen finns sammanlagt 25 kg 
köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Sedan miljökontoret kontaktat 
ABAK och Beijer Byggmaterial i Sundsvall AB i maj skickades 
årsrapporten genast in. Rapportern visar att årlig kontroll utförts under 2007, 
och att anläggningen uppfyller kraven i köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-08-15. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 62. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 30 
 

Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 31 
 

 
 
Dnr 2008-248, Trädgårdsmästaren 8 
 

§ 90 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Trädgårdsmästaren 8 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Sundsvalls kyrkliga samfällighet, org nr 252003-7603, med stöd av 

miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning  
(1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en miljösanktions-
avgift på 1 000 kr till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. 
Beloppet förfaller till betalning detta datum även om detta beslut 
överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Sundsvalls kyrkliga samfällighet ansvarar för 4 st köldmedieaggregat på 
fastigheten Trädgårdsmästaren 8. I anläggningen finns sammanlagt 14 kg 
köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Sedan miljökontoret kontaktat 
Sundsvalls kyrkliga samfällighet i maj skickades årsrapporten genast in. 
Rapportern visar att årlig kontroll utförts under 2007, och att anläggningen 
uppfyller kraven i köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-24. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 63. 
 

Jäv 
Laila Ågren (s) och Elisabeth Walfridsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 32 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 
Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 33 
 

 
 
Dnr 2006-251, Vävskeden 2 
 

§ 91 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Vävskeden 2 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att JVA Glass AB, org nr 556662-7807, med stöd av miljöbalken 30 kap 

1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till förordning (1998:950) om miljö-
sanktionsavgifter, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr till 
Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2008. Beloppet förfaller till 
betalning detta datum även om detta beslut överklagas, enligt 30 kap 
5 § andra stycket miljöbalken. 

 

Bakgrund 
JVA Glass ansvarar för 3 st köldmedieaggregat på fastigheten Vävskeden 2. 
I anläggningen finns sammanlagt 50,9 kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Sedan miljökontoret kontaktat JVA 
Glass i maj skickades årsrapporten genast in. Rapportern visar att årlig 
kontroll utförts under 2007, och att anläggningen uppfyller kraven i 
köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-24. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 64. 
 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 34 
 

Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 35 
 

 
 
Dnr 2005-1437, Vävstolen 1 
 

§ 92 Miljösanktionsavgift för för sent inkommen 
rapport från återkommande kontroll av 
köldmedieanläggning, Vävstolen 1 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Ei Invest European Retail Sundsvall AB, org nr 556658-5427, med 

stöd av miljöbalken 30 kap 1 § och punkt 6.5.5 i bilaga till 
förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, ska betala en 
miljösanktionsavgift på 1 000 kr till Kammarkollegiet senast den  
31 oktober 2008. Beloppet förfaller till betalning detta datum även 
om detta beslut överklagas, enligt 30 kap 5 § andra stycket 
miljöbalken. 

 

Bakgrund 
Ei Invest European Retail Sundsvall AB ansvarar för 9 st köldmedie-
aggregat på fastigheten Vävstolen 1. I anläggningen finns sammanlagt 43,4 
kg köldmedier. 
 
Årsrapport för köldmedieanvändningen år 2007 har inte inkommit till 
miljökontoret i tid, innan den 31 mars. Sedan miljökontoret kontaktat 
fastighetsförvaltaren Nordvestor Fastigheter 2008-05-28 skickades 
årsrapporten genast in och var miljökontoret tillhanda 2008-05-28. 
Rapporten visar att årlig kontroll utförts under 2007, och att anläggningen 
uppfyller kraven i köldmediekungörelsen. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2008-07-23. 
* Arbetsutskottets beslut 2008-08-13, § 65. 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 36 
 

 

Om du vill överklaga beslutet 
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till miljönämnden. Tala om i 
brevet vilket beslut du vill överklaga, varför och på vilket sätt du tycker att 
beslutet ska ändras. Skicka också gärna med handlingar som styrker din 
uppfattning.  
 
Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden 
skickar sedan brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska 
granska beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
– – – – 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

    
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 
 

2008-08-20 37 
 

 
 
 
 

§ 93 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Blandat 
 
 - Beslut om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen, Älva 8:1 
 
- Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon i inomhusluft 
-  
 - Beslut om föreläggande angående miljötekniska mark- och 
grundvattenundersökningar, Göken 14 
 
- Anmälan om mindre ändring av verksamheten vid Sättna motorbana under 
sommaren 2008 
 
- Godkännande av nytillkommen avfallstyp, 07 02 99, Blåbergets 
avfallsanläggning, Valla 2:10 
 
- Beslut med anledning av anmälan om mellanlagring av avfall och farligt 
avfall från hushållen vid återvinningscentral Knävland 1:27 samt beslut om 
avgift 
 
- Ändring av föreläggande gällande beslut över anmälan om mellanlagring 
av avfall och farligt avfall från hushållen vid återvinningscentral Knävland 
1:27 samt beslut om avgift 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken gällande 
hantering av särskilt farligt ämne och transport av farligt avfall utan tillstånd 
 
- Upplysning om mark- eller grundvattenförorening + beslut om avgift, 
Östanskär 21:1 
 
- Anmälan om spridning av bekämpningsmedel enligt 11 § SNFS 1997:2 
samt beslut om spridning, Östermalm 1:1 
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- Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten 
Ulvsjön 3:63 samt beslut om avgift, Ulvsjö 3:63 
 
- Yttrande beträffande tillstånd för hantering av brandfarlig vara,  
Vävskeden 4 
 
- Bekräftelse av anmälan om efterbehandlingsåtgärd på fastigheten 
Bacchus 8 samt beslut om avgift, Bacchus 8 
 
- Föreläggande om utredning och/eller åtgärder angående filterspolvatten 
från Maland 
 
- Föreläggande om utredning och/eller åtgärder angående filterspolvatten 
från Njurundahallen 
 
- Föreläggande om utredning och/eller åtgärder angående filterspolvatten 
från Stödehuset 
 
 - Utfärdande av 3 stycken ”råttcertifikat” 
 
Föreläggande om redovisning 
 Alnö-Nysäter 5:1 Tranviken Solaz AB 
Inspektoren 4 Laserhallen 
Vinsten 1 Belle Visage Hud och  
  Kroppsvårdscenter 
 
Yttrande enligt ordningslagen 
Armin Barzega Uteservering 
Axels Nöjesfält Tivoli 
BFT Coffee AB x 3 Uteservering 
Café Afmidor Uteservering 
Chaow Praya River Uteservering 
FAA Trading AB Uppställning av container 
För Folkets Hus & Park Utomhuskonsert 
Jörgen Olsson Uteservering 
Maria Killander Musikarr Trollnatta 
Medelpads tractorpullingkl Motortävling 
Mitt Norden Biståndscenter Modevisning/ Erikshjälpen 
Norrlandsgubbens Bär AB Bär och grönsaksförsäljning 
Pizzeria Mexicana City Uteservering 
På Stan Citybolaget AB Div hästaktiviteter inkl konsert 
Restaurang & Pub Smedjan Pubafton 
Sinazi Rusiti Korvförsäljning 
SSHK Racerbåtkl Karlskoga Tävling för racerbåtar 
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Street Aid Bussen Mobilt Café 
Stöde Idrottsförening Stöde Marknad 
Sundsvalls Event & Gatufest Konsert – Lars Winnerbäck 
Sundsvalls RC klubb Tävling m radiostyrda fordon 
Tomas Persson Motortävling 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen 
Aeolus 5 Vicke Vire nagel och skönhetsklinik 
 
Beslut om avgift enligt djurskyddslagen 
Bilen 4 Djurmagasinet  
 
Beslut om årlig avgift för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken 
Köpingen 2 Akupunktör Lasse Stålnacke 
Tunadal 1:60 Evas QI-terapi 
 
Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Alnö-Usland 2:197 A Sandberg 
Alnö-Usland 13:2 Sundsvalls kommun, Kultur & Fritid 
Anundgård 3:47 Master Bob Collection AB 
Aramis 2 Riksbyggens Brf Aramis 
Armplågan 1:5 Hushållningssällskapet 
Bjärme 1:28 P O Eliasson 
Granlo 3:180 Riksbyggens Brf Selångerhus nr 2 
Granlo 3:63 E.ON Elnät Sverige AB 
Kälsta 4:49 Sundsvalls kommun , Kultur & Fritid 
Loböle 1:90 M-A Wallin Lindblom 
Nolby 5:151 Sundsvalls kommun, Kultur & Fritid 
Norrmalm 3:25 Sporthallsbadet 
Norrmalm 3:25 Sundsvall Arena AB 
Sjukhemmet 1 Sundsvalls kommun, Lindgården 
Sköle 1:73 Sundsvalls kommun, Kultur & Fritid 
Skönsmon 2:1 Svensk Petroleum förvaltning 
Södermalm 1:1 Sundsvall Vatten AB 
Söräng 1:33 D Lind 
Valla 2:10,  Sundsvall Energi AB, Bemyndiganden 
Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Farligt avfall  
  deponi 
Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Lakvatten 
Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Farligt avfall  
  deponi  
Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Samråd etapp 5 
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Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Bemyndiganden  
  kv 2 
Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Blåberget kv 2 
Valla 2:10 Sundsvall Energi AB, Askdispens kv 1 
Vall 2:10 Sundsvall Energi AB, Askdispens kv 2 
Vävstolen 2 Motorcentrum Gejsvagn AB 
 
Inspektionsmeddelande samt beslut om avgift 
Bilen 4 DjurMagazinet 
Högom 3:123 Fresks 
Sköns Prässtbord 1:62 Lantmännen Granngården AB 
Sköns Prästbord 1:91 Hööks Hästsport AB 
Sköns Prästbord 1:92 Plantagen Sverige AB 
Stångom 1:36 Norells Trädgård 
 
Beslut om avgift för livsmedelstillsyn 
Böle 1:87 Atelje Flygande Huset 
Företaget 9 Mötesplats Kupan 
Försöket 1 Esplanaden AB 4150102 
Galtholmen 1:28 Skatans café 
Glädjen 4 Emzed Egenvård 
Glädjen 4 BIM & Body In Motion 
Kårsta 2:10 Kävstabrons Camping 
Ljusta 3:11 Bauhaus Bistro 
Loviken 1:52 Sandnäsbadens Restaurang 
Marieberg 5 Vattenfalls personalmatsal 
Mercurius 12 In Vito 
Netto 5 La Cocina 
Njurunda Prästbol 1:45 Jesses Kiosk 
Nolby 3:248 Fröken Mat 
Sidsjö 2:1 Gårdshuset /Casinot 
Sköns Prästbord 1:14 Emzed Egenvård (Gesällvägen) 
Sköns Prästbord 1:37 COOP Forum Sundsvall 
Sköns Prästbord 2:3 Birsta Pizza & Kebab House 
Stenstan 1:11 Sevgins Gatukök 
Stenstaden 1:1 Barista, uteservering 
Stenstaden 1:1 Åttkanten 
Södermalm 1:65 Dannes Kiosk & Spel 
Ytterkovland 2:12 Kovlandskiosken 
Travrestaurangens tält 
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Beslut om tillstånd att installera värmepump 
Alnö-Usland 2:197 A Sandberg 
Bjärme 1:28 P O Eliasson 
 
Loböle 1:90 M-A Wallin Lindblom 
 
Yttrande över förhandsförfrågan om bygglov/bygganmälan 
Djupdal 1:66 B Holmgren 
Gista 7:1 P Jansson 
Älva 2:5 A Lindstedt 
Älva 2:99 P L Bryner 
 
Yttrander över ansökan om bygglov/bygganmälan 
Aeolus 5 Norrvidden Norrland AB 
Alnö-Näset 1:116 R Söderqvist, S Holmlund 
Bacchus 4 S Björklund Molin 
Brämön 3:1 S Bjerke 
Hallsta 2:15 C Dahlin 
Högom 3:199 Åström Fritid Sundsvall AB 
Juni 114:49 I Adervall 
Klingsta 2:53 M Norberg, Jessica Engstrand 
Knävland 1:27 Reko Sundsvall AB 
Kokaren 1 C C Wu 
Medborgaren 2 P Walldin 
Myssjön 1:1 Relacom AB 
Norrmalm 1:24 Norrvidden Norrland AB 
Norrmalm 3:25 Sundsvall Arena AB 
Proserpina 5 Deab Center AB 
Röde 3:40 J Nilsson 
Rödön 1:8 T Wikström 
Sidsjö 2:1 Sidsjö Fastigheter AB 
Sidsjö 2:41 Sidsjö Fastigheter AB 
Sköns Prästbord 2:4 FramTidsbränseln i Sverige AB 
Släda 3:38 T Olsson 
Släda 3:42 S Bouvin 
Smedsgården 6:20 R Söderberg 
Spaden 2 S W Hammargren 
Staben 6 Industrimiljö AB 
Stenhuggaren 5 Fastighets Norrporten AB 
Valla 2:10 Sundsvalls Energi 
Venus 3 B Almér 
Videsgården 1 K Layuoni 
Österdälje 1:41 J E Mattson 
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Förhandsgranskning av ritning över livsmedelslokal 
Sjukhuset 1 Sundsvalls sjukhus 
 
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd 
Järnvägsstationen 1 Casino Cosmopol 
Lidens-Byn 1:11 Hotell Liden 
Målås 4:5 Birstabaren 
Venus 4 Restaurang Harbit 
Vulcanus 8 Dalton Saloon 
 
Yttrande över ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 
Brandstation rest 6 catering Mattält Selånger marknad 
Bykrogen Stöde Marknad 
HOPKOK rest & catering Selångers IP Lars Winnerbäck 
Restaurang Etage SCA cupen 
Travrestaurangen x 2 Inre hamnen 
Travrestaurangen Härefestivalen 
 
Kompletterande yttrande i ärende rörande alkoholservering 
Netto 5 La Cocina 
 
Godkännande av livsmedelsanläggning – tidsbegränsat 
Waynes Coffee Gatufesten 2008 
Stöde Marknad  
Bykrogen i Fränsta Stöde Marknad 
Travrestaurangens tält x 2 flera ställen inom Sundsvalls kommun 
 
Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning – tidsbegränsat 
Bokhållaren 1 Restaurang Tsaren 
Nyttan 3 Torggatans Sushi 
Nöjet 8 Nya Dragon House 
Sköns Prästbord 1:19 Café Charm Birsta City plan 1 
Sköns Prästbord 1:19 Café Charm Birsta City plan 2 
Sköns Prästbord 2:3 Birsta Pizza & Kebab House 
 
Godkännande av livsmedelsanläggning 
Barkskeppet 1 Burger Time Sweden 
Bilen 1 Willys Ortviken 
Birsta 5:8 Royal Pizzeria 
Dingersjö 3:135 Stockviks Pizzeria 
Försöket 1 Pressbyrån 
Granlo 1:36 Granlo Pizzeria 
Hammarsmedjan 8 Restaurang Bilbiten 
Kaggen 1 Kuben Pizzeria 
Minerva 6 Pizzeria La Spezia 
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Myre 1:24 Kronans Vägkrog 
Njurunda Prästbol 1:45 Jesses Kiosk 
Norrmalm 1:1 Café Gesällen 
Norrmalm 1:24 Restaurang M 
Nyttan 6 City Café 
Patronen 4 Texas Pizzeria 
Rävsund 1:357 Essviks skola 
Sidsjö 2:1 Gårdshuset /casinot 
Skönsmon 1:112 Kuben Grillen 
Södermalm 1:65 Dannes Kiosk & Spel 
Uven 13 Pompei Pizzeria & Restaurang 
Vattjom 2:58 Luddes Gatukök 
Venus 3 Barista 
Ytterkovland 2:12 Kovlands Gatukök & Pizzeria 
Öde 1:16 Pizzeria Apolo 
 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
Marieberg 5 Vattenfall Business Services Nordic 
Röde 2:37 Gisslins Lampor & Presenter 
Sköns Prästbord 1:69 Karamell Lagret 
 
Tillstånd för enskild avloppsanordning med ansluten WC 
Alnö-Usland 4:101, 4:110,  A Jensen 
4:111 
Björkön 1:10 R Kraft 
Hammal 3:9 G Jonsson 
Järvik 1:25 K Bouvin 
Knävland 1:27 Reko Sundsvall AB 
Lillhullsjön 1:25 L Ledin 
Maj 3:24 M & A-E Fernlund 
Norrlindsjö 3:33 M Bäckström Westman 
Oxsta 2:33 C Österman 
Röde 3:40 J Nilsson 
Släda 1:61 A och P Unander 
Skärsätt 1:40 A Åberg 
Solberg 4:73 B Danielsson 
Sättna-Byn 3:19 L Karlsson 
Västeråsen 1:2 P Engberg 
 
Ansökan om eget omhändertagande av slam 
Huljen 20:1 M Söder 
 
Beslut om tillstånd att samkompostera urin och fekalier 
Gösta 1:59 D Carlsén 
Vigge 1:58 K Bergmark 
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Tillstånd för eget omhändertagande av urin/fekalier 
Allsta 1:61 O Wallin 
Björkön 2:43 B Skoglund 
Hallsta 2:15 del av C Dahlin 
Harvom 4:20 T Wernkvist 
Hovid 3:23 P Karlsson 
Njurunda-Ängom 6:32 M Oras 
Silje 2:22 N Jonsson 
Svanäng 1:10 M Karpsäter 
 
Bekräftelse av inkomna handlingar gällande enskilt avlopp 
Alnö-Näset 3:16 M Engström 
 
Tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 
Tuna-Ängom 1:11 Sundsvall Energi AB 
 
Ansökan om ändrad slamtömning 
Alnö-Nysäter 2:61 U Jacobsson 
 
– – – – 
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§ 94 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
1. Yttrande över översikt av väsentliga frågor i Bottenhavets   
 vattendistrikt 
 
2. Åtgärder i vattenmiljöer Sundsvalls kommun 
    
3. Överenskommelse om Sundsvalls kommuns åtagande och ansvar i   
 aktiviteten SAMT inom projekt Arena Miljölänet Västernorrland 
 
4. Östersunds tingsrätt: 
 - Dom gällande hästhållning  
 
5. Länsstyrelsens beslut: 
 - Tillstånd enligt miljöbalken, Lillström 2:26 

- Åtgärder mot trafikbuller, Plösen 16  
- Beslut om sanering av kvicksilverförorenade sediment vid 
Stockviksverken, Akzo Nobel, Stockvik 4:1 

 
6. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll: 
 - Delårsrapport januari-april 2008, kommunkoncernen  

- Mål- och resursplan 2009 med plan för ekonomin 2010-2011  
 - Valärenden   

 
7.  Tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. Mellan 2008-06-18—08-19  

 har 28 tillståndsbevis och 3 bevis om anmälan utfärdats av  
polismyndigheten 

 
– – – – 
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§ 95 Information 

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

- personalfrågor 
- oljeutsläppet i Tunadal 

 
Tatjana Larsson och Åsa Hamrin informerar om VA-inventeringen Lubban-
Galtström. 
 
Under miljönämnden informationstimme berättar Marie-Louise Henriksson, 
Sara Lundgren och Anna Hassani Nordqvist från miljökontoret om arbetet 
med livsmiljöfrågor. 
 
Till FAH:s höstmöte i Umeå 30/9-1/10 har grupperna enats om att skicka 
Kjell Bergkvist (m) från oppositionen och Kjell Forslund (s) från 
majoriteten. 

 
– – – – 
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§ 96 Övriga frågor 
 
Lena Almén (fp) önskar information om legionella på Alnöbadet. 
Stig Johansson berättar om hur kontoret agerat i detta ärende. 
 
– – – – 
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