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Tid Kl. 10:00-11.50 
Plats KS-salen 

 
Beslutande Birger Hjörleifsson (MP) Ordförande §§ 21, 23-31, jäv § 22 

Daniel Lundin (M) jäv § 22 
Maria Algotsson (MP) Ordförande § 22 
Jan Olov Lampinen (S)  
Lena Sjöberg (S)  

Tjänstgörande  Christina Eriksson (M) ersätter Birger Hjörleifsson (MP) § 22 
ersättare David Svensson (M) ersätter Per-Magnus Forsberg (M) 

Åse Johansson (M) ersätter Daniel Lundin (M) § 22 
Maria Räfsbäck (FP) ersätter Jonas Öhrnell (FP) 
Jan-Olof Tedebrand (MP) ersätter Kjell Bergkvist (C) 
Anneli Ström (S) ersätter Kjell Forslund (S) 
Nils Dahlström (S) ersätter Linda Asplund (S) 
Elisabeth Walfridsson (KD) ersätter Olof Eriksson (S) 

 
 

Övriga Carina Sandgren t f miljödirektör 
Lena Ericsson bitr miljöchef 
Gisela Arnell sekreterare 
Ylva Jakobsson miljöplanerare § 30 
Ronnie Nordström biolog §§ 21-22 
Per Hansson miljöinspektör § 23  
Elina Hannus praktikant 
Åsa Östman Söderberg informatör Kommunikation & Marknad 
Sofie Byström § 30 
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Protokollet omfattar §§  21- 31 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Birger Hjörleifsson §§ 21, 23-31 
Ordförande 

Maria Algotsson § 22 
Ordförande 

 
 
Jan-Olov Lampinen 
Justerare 

 
 
Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
 
Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Miljönämnden 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-03-09   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

 
 

Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Gisela Arnell 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Birger Hjörleifsson §§ 21, 23-31 och Maria 
Algotsson §§ 22 justera dagens protokoll utses  
Jan-Olov Lampinen. 
_ _ _ _  
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§21  Yttrande gällande ansökan om tillstånd till 
täkt, Västerlo 5:3, SCA Skog AB 
(MN-2011-00005-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att SCA Skog 
AB:s ansökan om berg- och moräntäkt inom fastigheten Västerlo 5:3 
tillstyrks, 
 
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att tillståndet 
ska vara förenat med ett villkor om att SCA Skog AB ska utreda 
förutsättningarna för att dimensionera dagvattenmagasinen för ett 
flöde som motsvarar ett 100-årsregn, 
 
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation yrka på att 
tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela villkor som kan 
behövas för att förhindra eller motverka materialflykt från 
täktverksamheten.    
 
Ärendet 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har, för miljönämndens 
yttrande, översänt SCA Skog AB:s ansökan om att under 15 år få 
tillstånd till täkt och förädling av 600 000 ton berg och morän inom 
rubricerad fastighet.  
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-03-09, Yttrande gällande ansökan om 

tillstånd till täkt, Västerlo 5:3 
• Bilaga Kartor.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 8. 
 
Uppföljning av beslut 
Miljöprövningsdelegationens beslut i ärendet redovisas till 
miljönämnden. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_ _ _ _ 
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§22  Yttrande över Vindkraftens möjligheter i 
Sundsvalls kommun 
(MN-2011-00006-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att berömma förslaget för att det på ett enkelt sätt klargör 
förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad i kommunen, 
 
att föreslå att processen för hur urval skett av områden för större 
vindkraftsparker beskrivs i kommande utställningsförslag, 
 
att föreslå att temaplanen markerar att ingrepp i resterande stora 
opåverkade områden måste ske med stor varsamhet, 
 
att föreslå att man i temaplanen klargör var gränsen går mellan större 
vindkraftsparker och mindre grupper av vindkraftverk, 
 
att betona vikten av att Natura 2000-områdena Lovik/Storflon och 
Rigåsen skyddas från påverkan så att områdenas funktion kan 
bibehållas, 
 
att föreslå att undantagsområdena utökas med området söder om 
Hasselsjön och Åmingen samt med grundområdena öster om 
Njurundakusten, 
 
att framhålla att temaplanen inte får förhindra en ersättning av 
vindkraftverket på Björkön i Njurunda med ett nytt om detta blir 
aktuellt,  
  
att översända yttrandet i sin helhet till stadsbyggnadskontoret. 
 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret önskar miljönämndens synpunkter på 
vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun, ett förslag till 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Avsikten med förslaget är att det 
ska vara vägledande när det gäller etableringar av vindkraftverk i 
kommunen. Stadsbyggnadskontoret önskar miljönämndens yttrande 
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senast 21 mars 2010. I detta yttrande lämnas synpunkter av mer 
principiell natur. Synpunkter av detaljkaraktär kommer att lämnas 
senare direkt till stadsbyggnadskontoret . 
 
Yrkande och överläggning 
Christina Eriksson (M), David Svensson (M), Åse Johansson (M), 
Maria Räfsbäck (FP), Maria Algotsson (MP) och Jan-Olof Tedebrand 
(MP) yrkar på ett tillägg av en att-sats till miljökontorets förslag. 
” att framhålla att temaplanen inte får förhindra en ersättning av 
vindkraftverket på Björkön i Njurunda med ett nytt om detta blir 
aktuellt”. 
 
Jan-Olov Lampinen (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag och 
yrkar avslag på tilläggsyrkandet.  
 
Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
två förslag, ett huvudförslag och ett tilläggsyrkande. 
 
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag på 
miljökontorets förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag på 
tilläggsyrkandet och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-03-08, Yttrande över Vindkraftens 

möjligheter i Sundsvalls kommun 
• Bilaga Vindkraftens möjligheter.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 9. 
 
Jäv 
Birger Hjörleifsson (MP) och Daniel Lundin (M) anmäler jäv och 
deltar inte i den beslutsmässiga handläggningen av ärendet. Ersätts av 
Christina Eriksson (M) och Åse Johansson (M). 
 
Reservation 
Annelie Ström (S), Jan-Olov Lampinen (S), Nils Dahlström (S) och 
Lena Sjöberg (S) reserverar sig mot beslutet om bifall till 
tilläggsyrkandet till förmån för miljökontorets förslag. 
_ _ _ _ 
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§23  Samråd avseende detaljplan för Bergsåkers 
gård, Bergsåker 17:4 samt en del av 17:1 
(MN-2011-00010-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att framföra följande synpunkter på 
planförslaget: 
 
att exploatören bör förlänga bullervallen både mot söder och norr för 
en ökad bullerdämpning, 
 
att tillfartsvägen kompletteras med gång- och cykelväg eller trottoar 
och att träd och växtlighet sparas så lång som möjligt, 
 
att det utförs en beräkning av magnetfältet för dagens situation och 
för tänkbara framtida kapacitetsökningar i ledningsnätet, 
 
att skyddsavståndet till närliggande hästhållning säkerställs till att bli 
så stort som möjligt och minst 100 m, 
 
att stadsbyggnadskontoret bör överväga om det går att lämna mer av 
den moränsluttning som delar området som naturområde i 
detaljplanen, 
 
att fortsatta undersökningar och saneringar av markföroreningar ska 
genomföras i samråd med miljökontoret. 
 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har översänt ett samrådsförslag till detaljplan 
för bostadsbebyggelse vid Bergsåkers gård till miljönämndens 
synpunkter. På den öppna åkermarken i områdets nordvästra del 
planeras småhusbebyggelse medan det skogsklädda höjdpartiet i 
sydost planeras för varierande hustyper – både småhus och 
flerfamiljshus. Yttrande ska vara lämnas senast 10 mars 2011. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-03-02, Samråd avseende detaljplan för 

Bergsåkers gård, Bergsåker 17:4 samt en del av 17:1 
• Bilaga Samrådshandling Bergsåkers gård.pdf 
• Bilaga § 102, Yttrande till detaljplan Bergsåkers gård.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 10. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_ _ _ _ 
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§24  Mål- och resursplan för miljönämnden 2011 
(MN-2011-00003-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta förslaget till mål- och resursplan (MRP) för 2011 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige tog beslut om mål- och resursplan (MRP) för 
2011-2012 med plan för 2013-2014 den 20 december 2010. MRP 
anger övergripande processmål för huvudprocesserna, särskilda 
uppdrag för processer och nämnder samt ramarna för 
resursfördelning mellan nämnderna. Utifrån fullmäktiges fastställda 
mål och tilldelade resurser ska miljönämnden utarbeta MRP för 2011. 
Nämndens plan ska innehålla egna mål utifrån de fullmäktige 
fastställt. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-03-02,  Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2011 
• Bilaga Mål- och resursplan 2011 
• Ämnesområdenas arbete under 2011 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 11. 
 
Uppföljning av beslut 
Uppföljning av mål- och resursplanen sker genom månadsrapporter, 
delårsrapporter och årsredovisning. 
_ _ _ _ 
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§25  Uppföljning av miljökontorets 
arbetsmiljöplan 2010 
(MN-2011-00009-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen av arbetsmiljöarbetet 2010 till handlingarna. 
 
 
Bakgrund 
Miljönämnden fattade 2008 beslut om arbetsmiljöplan för återstående 
del av mandatperioden. Av planen framgår vilka områden som ska 
följas och redovisas till miljönämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-02-18, Uppföljning av miljökontorets 

arbetsmiljöarbete 2010 
• Bilaga Arbetsmiljöplan 2008.doc 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 12. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§26  Sammanträdesplan för miljönämnden 2011 - 
ändring av sammanträdestid 
(MN-2010-00073-3) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att behålla de sammanträdestider som togs i december 2010 och att 
till hösten se över sammanträdestiderna för 2012. 
 
 
Ärendet 
På miljönämndens sammanträde den 19 januari framkom önskemål 
om att flytta nämndens sammanträden till eftermiddagen. Ordförande 
föreslog att nämnden kan diskutera detta på nämndens sammanträde 
den 9 februari och eventuellt fatta beslut om ändring av 
sammanträdestid. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-02-02, Sammanträdesplan för 

miljönämnden 2011 - ändring av sammanträdestid 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-02, § 13. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§27  Delegationsbeslut - redovisning 2011-03-09 
(MN-2010-00080-5) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Beslut fattade på delegation från miljönämnden ska anmälas till 
nämnden. Delegationsbesluten redovisas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-02-15, Delegationsbeslut - redovisning 

2011-03-09 
• Bilaga Lista över delegationsbeslut 2011-03-09.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 14. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§28  Föreläggande med vite om kompletterande 
redovisning av radonmätning och åtgärder, 
Lucksta 1:68, 1:69 och 1:85 
(MN-2011-00008-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 26 kap 9, 19 och 22 §§ samt 2 kap 3 § i miljöbalken 
(1998:808) förelägga Christina Andersson och Sten Dahlberg, 
fastighetsägare till fastigheterna Lucksta 1:68, Lucksta 1:69 och 
Lucksta 1:85 följande:  
 
1. Radonmätning* ska göras i alla lägenheter där det är 
dokumenterat att det finns blå lättbetong, d.v.s. lägenheterna på 
fastigheterna Lucksta 1:69 och Lucksta 1:85, totalt 12 lägenheter. 
Detta ska ske under oktober till december 2011. Mätdoserna ska 
placeras ut, tas ned och skickas iväg tillsammans med 
miljökontoret. Miljökontoret ska anges som kopiemottagare av 
mätprotokollen. 
 
2. Radonmätning* ska göras på fastigheten Lucksta 1:68 enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Detta ska ske 
under oktober till december 2011. Mätdosorna ska placeras ut, 
tas ned och skickas iväg tillsammans med miljökontoret. 
Miljökontoret ska anges som kopiemottagare av mätprotokollen. 
 
3. Senast den 31 januari 2012 ska ovanstående mätningar 
redovisas till miljökontoret tillsammans med förslag på åtgärder 
ifall radonhalterna visar sig överstiga 200 Bq/m3.  
 
Åtgärderna ska vara av sådant slag att de: 
- Långsiktigt får ned radonhalten under 200 Bq/m3 i alla 
lägenheter 
- Kan utföras under våren 2012 och verifieras med uppföljande 
radonmätning* under hösten 2012 
- Inte påverkar inomhusmiljön för de boende negativt genom 
exempelvis drag och kyla 
 
att med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förelägga att förena var 
och en av punkterna 1-3 med ett vite på 10 000 kr. 
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Detta ger sammantaget ett vitesbelopp på 30 000 kr om inte 
föreläggandet efterlevs.  
 
* Med radonmätning menas en mätning där årsmedelvärde 
anges. Uppskattning av årsmedelvärde baseras på mätning över 
en mätperiod av minst två månader under samma mätsäsong (1 
oktober – 30 april). Om möjligt bör man mäta under längre tid. 
En mätperiod på tre månader rekommenderas. Mätningen ska 
göras med en metod som ger mätvärden med en mätosäkerhet 
som uppgår till högst 10 % vid 200 Bq/m3

 (relativ 
standardosäkerhet, täckningsfaktor k=1). Mätning ska ske enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av 
radon i bostäder.  
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-02-21, Föreläggande med vite om 

kompletterande redovisning av radonmätning och åtgärder, 
Lucksta 1:68, 1:69 och 1:85 

• Bilaga Sammanställning radon Sjövägen 13 (Bilaga 1).pdf 
• Bilaga Övriga upplysningar (Bilaga 2).pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01, § 15. 
 
Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till miljönämnden. Tala 
om i brevet vilket beslut ni vill överklaga, varför och på vilket sätt ni 
tycker att beslutet ska ändras. Skicka också med handlingar som 
styrker din uppfattning.  
 
Brevet ska ha kommit till miljönämnden senast tre veckor från den 
dag ni fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.  
 
Om miljönämnden inte ändrar sitt beslut skickar miljönämnden 
brevet med överklagandet vidare till den myndighet som ska granska 
beslutet. I de flesta fall är det länsstyrelsen som granskar 
miljönämndens beslut. 
 
Vill ni veta mer om hur man överklagar, kontakta  
 
Miljökontoret 
Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall 
Telefon 060-19 11 77, fax 060-61 44 37 
E-post miljonamnden@sundsvall.se 
_ _ _ _ 
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§29  Meddelande 
 
 
a) Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
b) Beslut gällande förlängning av tid för igångsättning av miljöfarlig 
verksamhet vid Tunadals sågverk på fastigheten Tunadal 1:1 i 
Sundsvalls kommun 
 
Miljökontoret 
c) Miljökontorets resultat från kontroll av restauranger vid gemensam 
myndighetstillsyn, MYSAM, 28 januari 2011 
d) Utvärdering miljönämndens utbildningsdagar 2011 
e) Livsmiljöbokslutet 2010 – svar på frågor MK 2011-02-07 
f) Sundsvalls kommuns synpunkter angående kompletteringar i 
ärende rörande uppförande av 19 vindkraftverk vid Nylandsbergen, 
Sundsvalls kommun 
 
Kommunfullmäktige 
g) § 56 Valärenden 
_ _ _ _ 
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§30  Information  
 
Information från Carina Sandgren 
Personalfrågor 
- Andreas Strömgren, ny miljödirektör 2 maj har varit och besökt oss, 
- rekrytering av registrator klar, 
- rekrytering av ny Agenda-21 samordnare ska påbörjas, nuvarande 
går i pension, 
- MRP uppdraget om tillsättande av ny tjänst påbörjas då 
miljödirektören tillträtt. 
 
- Kustplanen beslutad i kommunfullmäktige. 
 
- Kommunstyrelsens samarbete med Ulundi i Sydafrika kring 
avfallsfrågor. 
 
- Vid jäv ska man som ledamot varken delta i överläggningen eller 
beslutet av ett ärende. Däremot kan man lyssna på en föredragning av 
ärendet. 
 
Konferenser 
- Green Highway, Södra Berget 30 mars, Jan-Olov Lampinen och 
Lena Sjöberg från oppositionen deltar, majoriteten återkommer med 
besked. 
- PBL-utbildning, KF-salen 7 april, Lena Sjöberg, Jan-Olov 
Lampinen och Anneli Ström från oppositionen deltar, majoriteten 
återkommer med besked. 
- FAH, Stockholm 12-13 april, Jan-Olov Lampinen och Kjell 
Bergkvist deltar. 
 
Information från Lena Ericsson 
- Länsstyrelsen gör revision 23-24 mars. Där miljökontorets 
miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll granskas. 
 
- Miljödomstolens beslut om att avvisa miljönämndens överklagande 
gällande Laggarbergstäkten, Timrå kommun. 
 
Övrigt 
Sofie Byström, stadsbyggnadskontoret informerar om slutrapporten 
transportrådgivning. 
 
Under miljönämndens informationstimme informerar Ylva Jakobsson 
om indikatorer. 
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_ _ _ _ 
 

§31  Övriga frågor 
 
 
Kjell Bergkvist väcker fråga på arbetsutskottet om effekter av 
skogsbruket. Miljökontoret kontaktar Skogsstyrelsen om att komma 
och informera på nämnden. 
_ _ _ _ 
 
 


