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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Kjell Forslund med Soili Sollén som ersättare.
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§51 Mål- och resursplan för miljönämnden 2013:
Inriktningsbeslut
(MN-2012-00015-3)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att uppdra till miljönämndens ordförande att utifrån nämndens
diskussion ta fram förslag till budget och mål för nämndens mål- och
resursplan 2013.
att uppdra till miljönämndens ordförande att redovisa förslag till
mål- och resursplan 2013, exklusive indikatorer för måluppfyllelse,
vid miljönämndens oktobersammanträde.

Ärendet
Miljönämnden har antagit en planeringscykel för arbetet med
nämndens mål- och resursplan. Tidsplanen är skapad för att säkra en
möjlighet för kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsplanen
innan planen träder i kraft. Enligt planeringscykeln ska nämnden i
september besluta om att uppdra till ordföranden att ta fram förslag
till inriktningsbeslut vad gäller budget och verksamhetsmål.
Beslutsunderlag
• Tjänsteslai velse 2012-08-14, Mål- och resursplan för
miljönämnden 2013: Inriktningsbeslut
• Bilaga MN-2011-00039-8 Mål och resursplan 2012.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 35.
Uppföljning av beslut
Inriktningsbeslut för nämndens mål- och resursplan 2013 fattas på
sammanträdet i oktober för att slutligen fastställas i november 2012.
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§52 Yttrande - begäran om tillstyrkan avseende
lokalisering av vindkraft vid Jenåsen, Sundsvalls
kommun
(MN-2012-00031-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 26 som med
sin placering medför risk för negativ påverkan på bebyggelsen i
Nolby och ligger utanför utpekat område lämpligt för storskalig
vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan,
att tillstyrka övriga verk i ansökan och att uppmana länsstyrelsen att
bevaka de övriga synpunkter som framgår av yttrandet i ett senare
skede i miljöprövningen,
att överlämna yttrandet till avdelningen för strategisk planering på
stadsbyggnadskontoret.

Ärendet
Länsstyrelsen miljöprövningsdelegation har fått en ansökan från
Svenska Vindbolaget om att etablera en vindkraftspark vid Jenåsen.
Enligt miljöbalken kan tillstånd endast ges om kommunen tillstyrker
ansökan. Avdelningen för strategisk planering på
stadsbyggnadskontoret bereder ärendet på uppdrag av koncemstaben
och miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig.
Etableringen omfattar 26 vindkraftverk som till största del är
placerade inom att område som är utpekat som lämpligt för storskalig
vindkraft, genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen "
Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun" antagen av
kommunfullmäktige 16 april 2012.
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Yrkanden och överläggning
Efter en inledande diskussion begärs ajournering.
Ordförande öppnar mötet och återupptar förhandlingarna.
Birger Hjörleifsson(MP) yrkar på avslag till miljökontorets förslag
till beslut och har ett eget förslag till beslut;
"att föreslå kommimen att avstyrka etableringsområde 26 som med
sin placering medför risk för negativ påverkan på bebyggelsen i
Nolby och ligger utanför utpekat område lämpligt för storskalig
vindkraft i det tematiska tillägget till översiktsplan,
att tillstyrka övriga verk i ansökan och att uppmana länsstyrelsen att
bevaka de övriga synpunkter som framgår av yttrandet i ett senare
skede i miljöprövningen,
att överlämna yttrandet till avdelningen för strategisk planering på
stadsbyggnadskontoret."
Sedan överläggningen avslutat konstaterar ordförande att det finns
två förslag. Miljökontorets förslag och Birger Hjörleifssons (MP)
förslag.
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag till miljökontorets
förslag och finner att miljönämnden avslår förslaget.
Ordförande ställer därefter frågan om bifall eller avslag till Birger
Hjörleifssons (MP) förslag och finner att miljönämnden bifaller
Birger Hjörleifssons (MP) förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-08-28, Yttrande - begäran om tillstyrkan
avseende lokalisering av vindkraft vid Jenåsen, Sundsvalls
kommun
• Bilaga Begäran - Vindkraft vid Jenåsen.pdf
• Bilaga Ansökan enligt miljöbalken Jenåsen.PDF
• Bilaga Komplettering miljöbalken ansökan Jenåsen.PDF
• Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning Jenåsen.PDF
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 36.
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§53 Yttrande - begäran om tillstyrkan avseende
lokalisering av vindkraft vid Kråktorpet
(MN-2012-00032-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområdena 33 och 34
utanför utpekat område som lämpligt för storskalig vindkraft och som
med sin placering riskerar att påverka Natura 2000/naturreservatet
Lovik- Storflons naturvärden,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 29 och 30 som
med sin placering riskerar att påverka Natura 2000/naturreservatet
Lovik- Storflons naturvärden samt Eriksmyrornas naturvärden,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 55 som med
sin placering riskerar att påverka naturvärden kring Eriksmyrorna och
sumpskogen väster om Eriksmyrorna,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 28 som med
sin placering bryter horisonten från Natura 2000-området samt
minskar möjligheten för fåglar att ta sig in och ut i området,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 36 som är
placerat på ett mycket nära avstånd till Lovik-Storflon och därmed
riskerar markbundna värden i det skyddade området,
att tillstyrka övriga verk i ansökan och att uppmana länsstyrelsen att
bevaka de övriga synpunkter som framgår av yttrandet i ett senare
skede i miljöprövningen,
att överlämna yttrandet till avdelningen för strategisk planering på
stadsbyggnadskontoret.

Ärendet
Länsstyrelsen miljöprövningsdelegation har fått en ansökan från
Svenska Vindbolaget om att etablera en vindkraftspark vid
Kråktorpet. Enligt miljöbalken kan tillstånd endast ges om
kommunen tillstyrker ansökan. Avdelningen för strategisk planering
på stadsbyggnadskontoret bereder ärendet på uppdrag av
koncernstaben och miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig.
Justerandes signatur
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Etableringen omfattar 52 vindla-aftverk som till stor del är placerade
inom att område som är utpekat som lämpligt genom ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen " Vindlaaftens möjligheter i Sundsvalls
kommun" antagen av kommunfullmäktige 16 april 2012.
Yrkanden och överläggning
Birger Hjörleifsson(MP) yrkar på avslag till miljökontorets förslag
till beslut och har ett eget förslag till beslut;
"att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområdena 33 och 34
utanför utpekat område som lämpligt för storskalig vindkraft och som
med sin placering riskerar att påverka Natura 2000/naturreservatet
Lovik- Storflons naturvärden,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 29 och 30 som
med sin placering riskerar att påverka Natura 2000/naturreservatet
Lovik- Storflons naturvärden samt Eriksmyrornas naturvärden,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 55 som med sin
placering riskerar att påverka naturvärden kring Eriksmyrorna och
sumpskogen väster om Eriksmyrorna,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 28 som med sin
placering bryter horisonten från Natura 2000-området samt minskar
möjligheten för fåglar att ta sig in och ut i området,
att föreslå kommunen att avstyrka etableringsområde 36 som är
placerat på ett mycket nära avstånd till Lovik-Storflon och därmed
riskerar markbundna värden i det skyddade området,
att tillstyrka övriga verk i ansökan och att uppmana länsstyrelsen att
bevaka de övriga synpunkter som framgår av yttrandet i ett senare
skede i miljöprövningen,
att överlämna yttrandet till avdelningen för strategisk planering på
stadsbyggnadskontoret."
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Sedan överläggningen avslutat konstaterar ordförande att det finns
två förslag. Miljökontorets förslag och Birger Hjörleifssons (MP)
förslag.
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag till miljökontorets
förslag och finner att miljönämnden avslår förslaget.
Ordförande ställer därefter frågan om bifall eller avslag till Birger
Hjörleifssons (MP) förslag och finner att miljönämnden bifaller
Birger Hjörleifssons (MP) förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-08-28, Yttrande - begäran om tillstyrkan
avseende lokalisering av vindkraft vid Kråktorpet
• Bilaga Begäran - Vindkraft vid Kråktorpet.pdf
o Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning Kråktorpet.PDF
• Bilaga Samrådsredogörelse Kråktorpet.pdf
• Bilaga Tillstånd miljöbalken ansökan Kråktorpet.PDF
• Bilaga Yttrande, samråd Kråktorpet.PDF
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 37.
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§54 Yttrande - samråd kring förslag till
reservats bes I ut och skötselplan för Norra
Stads berg et
(MN-2012-00023-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att ge förslaget till naturreservat på Norra Stadsberget beröm för att
vara väl genomarbetat med dokumentering av de värden som finns i
området samt motiv till beslut och bestämmelser
att inte har något att invända mot förslaget till reservatsbeslut,
reservatsbestämmelser och skötselplan

Ärendet
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har begärt
miljönämndens synpunkter på ett förslag till naturreservat och
skötselplan för Norra Stadsberget. Avsikten med förslaget är att
skapa ett kommunalt naturreservat som skyddar områdets naturkultur och rela-eationsvärden samtidigt som tillgängligheten till natur
och friluftsområdet behålls. Norra Stadsberget är ett tätortsnära
grönområde som är lättillgängligt med en spännande och varierad
flora. Här finns stigar, motionsspår, friluftsmuseum, servering och
vandrarhem.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-06-13, Yttrande - samråd kring förslag till
reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget
• Bilaga Norra Stadsberget - Från istid till nutid
(samrådsförslag) .pdf
• Bilaga Reservatsbeslut och skötselplan (samrådsförslag).pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 38.
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§55 Yttrande över remiss - ansökan om tillstånd
för täkt och förädling av naturgrus, Swerock AB,
Indals-Nyland 2:32
(MN-2012-00026-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att
Swerock AB ansökan om uttag och förädling av 268 000 ton
naturgrus inom fastigheten Nyland 2:32 tillstyrks.
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att
tillståndstiden ska gälla under högst 6 år.

Ärendet
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har, för miljönämndens
yttrande, översänt Swerock AB ansökan om att under 10 år få
tillstånd att bryta ut 268 000 ton naturgrus med ett maximalt årligt
uttag på 100 000 ton.
Beslutsunderlag
• Tjänsteslai velse 2012-07-10, Yttrande över remiss - ansökan om
tillstånd för täkt och förädling av naturgrus, Swerock AB, IndalsNyland 2:32
• Bilaga Remiss.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 39.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§56 Yttrande - ansökan om tillstånd till uttag och
förädling av berg och morän, S C A Skog AB,
Loviken 1:9
(MN-2012-00027-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att SCA Skog
AB ansökan om tillstånd till uttag och förädling av 199 900 ton fast
berg och morän samt mottagande av rena jord- och schaktmassor
inom fastigheten Loviken 1:9 tillstyrks,
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation yrka på att ett
kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast två
månader efter att ett beslut vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet ska
bland annat reglera kontroll av eventuell materialtransport mot sjöar
och vattendrag samt kontroll och tömning av trummor och
sedimenteringsbassänger.

Ärendet
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har, för miljönämndens
yttrande, översänt SCA Skog AB ansökan om att under 20 år få
tillstånd att bryta ut 199 900 ton fast berg och morän med årligt uttag
överskridande 25 000 ton. Andelen morän utgör ca 10 % av den
ansökta mängden. Bolaget önskar även få tillstånd att ta emot rena
jord- och schaktmassor som skall återvinnas i processen. Dessa
massor uppkommer vid underhåll och byggande av skogsbilvägar i
närområdet.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Tjänsteslai velse 2012-07-18, Yttrande - ansökan om tillstånd till
uttag och förädling av berg och morän, SCA Skog AB, Loviken
1:9
» Bilaga Remiss.pdf
• Bilaga Bilagor.pdf
• Bilaga Karta.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 40.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Uppföljning av beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut i ärendet redovisas till
miljönämnden.
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§57 Yttrande - tillstånd till uttag och förädling av
fast berg och morän, Norrnäs 1:1
(MN-2012-00030-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att SCA Skog
AB ansökan om tillstånd till uttag och förädling av 199 000 ton fast
berg och morän inom fastigheten Norrnäs 1:1 tillstyrks.
att till miljöprövningsdelegationen yrka på att ett kontrollprogram
ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast två månader efter att ett
beslut vunnit laga kraft.

Ärendet
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har, för miljönämndens
yttrande, översänt SCA Skog AB ansökan om att under 20 år få
tillstånd att bryta ut 199 000 ton fast berg och morän med årligt uttag
överskridande 25 000 ton. Andelen morän utgör ca 10 % av den
ansökta mängden. Bolaget önskar även få tillstånd att ta emot rena
jord- och schaktmassor som skall återvinnas i processen. Dessa
massor uppkommer vid underhåll och byggande av skogsbilvägar i
närområdet.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-08-13, Yttrande - tillstånd till uttag och
förädling av fast berg och morän, Norrnäs 1:1
• Bilaga Remiss.pdf
• Bilaga Karta.pdf
• Bilaga Områdeskarta.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 4 1 .
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Uppföljning av beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut i ärendet redovisas till
miljönämnden
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§58 Yttrande - ansökan om tillstånd till utökad
produktion av fettkemiska produkter, Akzo Nobel
Surface Chemistry AB, Stockviksverken,
Dingersjö 3:41
(MN-2012-00028-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att yrka på att ett nytt tillstånd ska ha tagits i bruk inom två år efter
det att tillståndet vunnit laga kraft,
att miljönämndens yrkanden om villkor för utsläpp till vatten, energi,
dagvatten och förorenad mark revideras i enlighet med
miljökontorets förslag, samt
att i övrigt vidhålla synpunkterna i yttrande 2012-01-18

Ärendet
Akzo Nobel Surface Chemistry ansöker om nytt tillstånd för utökad
produktion av kemiska produkter på fastigheten Dingersjö 3:41, Övre
fabriken vid Stockviks industriområde. Bolaget har tagit del av
remissinstansernas yttranden över ansökan och redovisat hur man
ställer sig till de inkomna synpunkterna.
till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt senast den 31
augusti 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
SUNDSVALLS
KOMMUN
Miljönämnden

SaininanträdesSdatum

'•1

2012-09-05

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-08-03, Yttrande - ansökan om tillstånd till
utökad produktion av fettkemiska produkter, Akzo Nobel Surface
Chemistry AB, Stockviksverken, Dingersjö 3:41
• Bilaga Akzo Nobel ansökan.pdf
• Bilaga Bilaga till nämndsbeslut september 2012.doc
• Bilaga Yttrande - ansökan om nytt tillstånd för produktion av
fettkemiska produkter, Akzo Nobel Surface Chemistry AB,
Dingersjö 3:41
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 42.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Uppföljning av beslut
Miljödomstolens dom i målet redovisas till miljönämnden.
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§59 Yttrande - Ansökan om tillstånd till
verksamhet, Eka Chemicals AB, Stockvik 4:1
(MN-2012-00029-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att yrka på att tillsynsmyndigheten bemyndigas föreskriva villkor
med anledning av bolagets utredning i detta ärende och kommande
redovisningar avseende diffus spridning av klorat och kromat till
mark
att yrka på ett villkor om att periodisk besiktning av golv,
golvrärrnor, golvbeläggningar och pumpgropar med mera ska
genomföras vart tredje år. Besiktningen ska utföras av sakkunnig
inom området. Program för besiktningen ska tas fram i samråd med
tillsynsmyndigheten.

Ärendet
Eka Chemicals AB har till milj ödomstolen lämnat in redovisning av
utredningsvillkor kring diffusa utsläpp av klorat och kromat till mark.
Miljönämnden Sundsvalls kommun ges möjlighet att lämna ett
yttrande över utredningen och de förslag bolaget lämnar med
anledning av utredningen. Yttrande ska vara inlämnat senast den 6
september 2012.
Beslutsunderlag
o Tjänsteskrivelse 2012-08-02, Yttrande - Ansökan om tillstånd till
verksamhet, Eka Chemicals AB, Stockvik 4:1
• Bilaga Eka Chemicals ansökan.pdf
• Bilaga Karta.png
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 43.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Uppföljning av beslut
Miljödomstolens beslut redovisas till miljönämnden.
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§60 Yttrande - ansökan om att ingå i
förvaltningsområdet för finska språket
(MN-2011-00027-4)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att överlämna miljökontorets skrivelse till koncernstaben
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga nämnder
angående ett förslag från nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration (NAVI) om att Sundsvalls kommun
ska ansluta sig som förvaltningsområde för finska språket.
Yrkande och överläggning
Soili Sollén yrkar på avslag till miljökontorets förslag och har ett eget
förslag med endast en att-sats;
"att kommimen skall ansöka hos regeringen senast 1 april 2013 om
att få ingå i förvaltningsområdet för finska språket".
Sedan överläggningen förklarats avslutad konstaterar ordförande att
det finns två förslag, miljökontorets förslag och Soili Solléns (S)
förslag.
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag till miljökontorets
förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer därefter frågan om bifall eller avslag till
Soili Solléns förslag och finner att miljönämnden avslår förslaget.
Votering begärs av oppositionen. Ordförande föreslår följande
propositionsordning. JA för miljökontorets förslag och NEJ för
Soili Solléns förslag.
Rösttotalen utföll 6 JA, 5 NEJ.
Miljönämndens beslut blev således förslaget från miljökontoret.
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Reservation
Soili Sollén (S), Jan Olov Lampinen (S), Kjell Forslund (S),
Lena Sjöberg (S) och Anneli Ström (S) reserverar sig.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-07-06, Yttrande - ansökan om att ingå i
förvaltningsområdet för finska språket
• Bilaga E-post.pdf
• Bilaga Skrivelse NAVI.pdf
• Bilaga § 55 Beslut NAVI.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 44.
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§61 Föreläggande med anledning av anmälan
om att uppföra vindkraftverk vid Österro 2:7
(Långmyran)
(MN-2012-00022-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap
9§ och 19§, samt med hänvisning till 2 kap, 2§ och 3§, förelägga
Svenska Vindbolaget
att detta beslut om föreläggande gäller under förutsättning att
stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för verksamheten.
att verksamheten ska bedrivas enligt inlämnad anmälan inldusive
kompletteringar, om inte annat följer av nedanstående
försiktighetsmått.
att redovisa till miljönämnden, senast tre månader före byggstart, hur
upplevda störningar för boende ska begränsas under byggtiden.
att begränsa buller från verksamheten under byggskedet så att den
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider
begränsningsvärdena:
60 dBA vardagar kl. 7 - 19, 50 dBA vardagar kl. 1 9 - 2 2
50 dBA lördagar, söndagar och helgdagar 7 - 19, 45 dBA övrig tid.
att redovisa till miljönämnden, senast tre månader före byggstart, hur
man planerar att dra vägar och placera vindkraftsverken på ett sätt
som inte försämrar livsmiljön för hotade arter.
att planera och anlägga fundament, ledningar, vägar, vägtrummor så
att natur- och kulturvärden inte skadas. Samråd ska ske med berörda
myndigheter senast tre månader före byggstart.
att lämna förslag till kontrollprogram till miljönämnden senast tre
månader innan det första vindkraftverket tas i bruk,
att ljudnivån från vindkraftverk i drift begränsas så att den
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider
begränsningsvärdet 40 dBA.
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att ljudnivån från verksamheten begränsas så att den ekvivalenta
ljudnivån utomhus vid kärnområdet för friluftsliv, med Klippstugan
som mätplats, inte överskrider begränsningsvärdet 40 dBA.
att utreda och presentera olika alternativa lösningar för
hinderbelysningen så att bästa möjliga tillgängliga teknik kan väljas.
Utredningen ska redovisas för tillsynsmyndigheten minst sex
månader innan anläggningsarbetena påbörjas.
att redovisa för tillsynsmyndigheten olika alternativ som bolaget kan
vidta för att minska risker med nedfallande is minst sex månader
innan anläggningsarbetena påbörjas.
att verksamheten bedrivs så att ingen bostad utsätts för mer än åtta
timmar faktisk skuggtid per år.
att rotorbladen utformas så att reflexer inte uppstår.

Ärendet
Svenska Vindbolaget vill bygga sex vindkraftverk på Långmyran
beläget 5 - 7 1cm nordväst om Sundsvalls tätort. Verksamheten är
anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och klassas enligt bilagan till
nämnda förordning som 40.100, två eller flera vidkraftverk som står
tillsammans (gruppstation). Parallellt med miljöprövningen prövas
bygglovsfrågan av stadsbyggnadsnämnden.
Svenska Vindbolaget inkom 2011-07-08 med en anmälan om att
uppföra sex vindkraftverk på Långmyran beläget 5 - 7 km nordväst
om Sundsvalls tätort.
Anmälan har sedan kompletterats av sökanden under juli och augusti
2012, där antalet verk har minskats från sex till fem.
De fem verken kommer att få en totalhöjd på max 150 meter och den
planerade årsproduktion av elektricitet beräknas uppgå till ungefär
5,5 GWh per vindla-aftverk.
Förutom att bygglov krävs för verksamheten, är den även
anmälningspliktig enligt 21 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och klassas enligt bilagan till
nämnda förordning som 40.100, två eller flera vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation).
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Tjänsteslai velse 2012-08,30, föreläggande med anledning av
anmälan om att uppföra vindkraftverk vid Österro 2:7
(Långmyran)
• Bilaga Miljöanmälan Långmyran.pdf
• Bilaga Kompletterande remissvar KFN-2011 -00476-3 .pdf
• Bilaga Beslut SBN.2012-00050-l.pdf
• Bilaga Länsstyrelsen yttrande Långmyran.docx
• Bilaga Yttrande MN-2011 -00067-1 .pdf
• Bilaga Synpunkter boende.pdf
• Bilaga Yttrande Timrå kommun.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-06-05, § 27.
• Miljönämndens beslut 2012-06-13, § 40.
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 45.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§62 Miljönämndens beredskap vid extraordinära
händelser
(MN-2012-00016-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna plan för miljönämndens beredskap vid kriser och
extraordinär händelser,
att upphäva plan för miljönämndens beredskap vid kriser och
extraordinära händelser beslutad i juni 2010 (§ 51),
att till säkerhetschefen redovisa reviderad plan.

Ärendet
Kommunfullmäktige har under våren 2010 fastställt en plan för
hantering av extraordinära händelser samt höjd beredskap i
Sundsvalls kommun. Fullmäktige gav samtidigt nämnder och
bolagsstyrelser i uppdrag att senast 2010-08-01 redovisa sin plan för
hantering av extraordinära händelser samt höjd beredskap för
krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-08-20, Miljönämndens beredskap vid
extraordinära händelser
• Bilaga Beredskapsplan 120503.doc
• Bilaga Beredskapsplan 100526.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 46.
Uppföljning av beslut
Planen gäller tills vidare och följs upp med praktiska övningar i
krishantering tillsammans med räddningstjänsten, kommunens
krisledning och andra myndigheter. Vid en kris där
Imsledningsgruppen träder i kraft ska allt som sker dokumenteras och
när förvaltningschefen avslutar krisledningsgruppens arbete ska
händelsen avrapporteras till miljönämnden.
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§63 Nominering till miljönämndens miljöäpple
2012
(MN-2012-00024-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att nominera följande tre företag till miljönämndens miljöäpple 2012:
Bostadsrättsföreningen Credit, Vasa bryggeri och Kaisa-Marja.
att delegera till miljönämndens ordförande att utse en vinnare av
miljöäpplet.

Ärendet
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett
miljöpris varje år. Priset kallas Miljöäpplet och är ett äpple i trä gjort av
Ulf Palo. Det 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 Sundsvall och som på
eget initiativ satsar på miljöfrågor. Priset kommer att delas ut på
Sundsvall Business Award 20 september 2012. Miljönämnden
nominerar tre företag som sedan deltar på galan. Vinnaren av
miljöäpplet utses på galan.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-07-09, Nominering till miljönämndens
miljöäpple 2012
• Bilaga Nominering Brf Credit.pdf
• Bilaga Kompl till nominering BRF Credit.pdf
• Bilaga Nominering MittMedia Print.pdf
• Bilaga Nominering Vasa Bryggeri, Juste Design, Sundsvalls
Tidning.pdf
• Bilaga Nominering Kajsa Marja.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 47.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§64 Nominering till miljönämndens stipendium
2012
(MN-2012-00025-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att utse Klätterklubben Expedition Altitud som vinnare av
miljönämndens stipendium 2012.
Ärendet
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett
stipendium varje år. I år kommer stipendiet att delas ut i samband
med Skogens dag vid Sidsjön 9 september.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-07-09, Nomineringar till miljönämndens
stipendium 2012
• Bilaga 14a - Nominering klätterklubb Expedition Altitud.pdf
• Bilaga 14b - Nominering av Lotte Nord.pdf
• Bilaga 14c - Nominering av personal avd 7, Skottsundsbackens
älderbo.pdf
• Bilaga 14d - Nominering Grevbäckens forskola.pdf
• Bilaga 14e - Nominering Alva Söderström.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 48.
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§65 Delegationsbeslut - redovisning 2012-09-05
(MN-2011-00066-10)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och att lägga den
till handlingarna.

Ärendet
Beslut fattade på delegation av miljönämnden ska anmälas till
nämnden. Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut under
tiden 2012-05-22—2012-08-15.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2012-08-16, Delegationsbeslut - redovisning
2012-09-05
• Bilaga Lista över delegationsbeslut 2012-09-05.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 49.
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§66

Meddelanden

Högsta Domstolen
a) Högsta Domstolens beslut Lubban
Östersunds Tingsrätt, mark- och milj ödomstolen
b) Deldom MoMdomstolen EKA Chemicals
c) MoMdomstolens dom, ansökan om utdömande av vite
d) MoMdomstolens dom, fastställande av slutliga villkor Sundsvalls
hamn
Kommunfullmäktige
e) §130 Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016
Miljökontoret/miljönämnden
f) Anmälan om misstanke om brott, Norddepot AB
g) Rapport från Fastighetsägarprojektet 2010
h) Sammanställning tillgänglighetsutbildning 2012
i) Yttrande utredningsvillkor, Ångcentralen
Koncernstaben
j) § 129 Delårsrapport januari-april 2012 för kommunen och
kommunkoncernen

Utfärdande av fem stycken SHIP SANITATION CONTROL
EXEMPTION CERTIFICATE
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Information

Ingen information gavs.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.
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§69 Bidrag till Naturskyddsfonden 2012
(MN-2012-00033-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att utbetala ett engångsbelopp till Naturskyddsfonden på 15.000 kr
för år 2012.
att tillskottet finansieras via nämndens anslag för politisk
nämndsverksamhet.

Ärendet
Naturskyddsfonden har begärt ett tillskott till Naturskyddsfonden på
60.000 kr årligen. Ordföranden i nämnden föreslår att miljönämnden
tillskjuter 15.000 kr men bara för år 2012.
Jäv
Per-Magnus Forsberg (M), Jan Olov Lampinen (S), Lena Sjöberg (S)
och Jan-Olof Tedebrand anmäler jäv, deltar inte i handläggningen av
ärendet och lämnar rummet.
Yrkande och överläggning
Kjell Bergkvist (C) yrkar på avslag till Birger Hjörleifssons förslag
till beslut och har ett eget förslag till beslut;
"att utbetala ett engångsbelopp till Naturskyddsfonden på 15.000 kr
för år 2012.
att beloppet finansieras via nämndens anslag för politisk
nämndsverksamhet. "
Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns
två förslag. Birger Hjörleifssons (MP) förslag och Kjell Bergkvists
(C) förslag.
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Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag till Birger
Hjörleifssons (MP) förslag och finner att miljönämndens avslår
förslaget.
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till sitt eget
förslag och finner att miljönämnden beslutar enligt Kjell Bergkvists
(C) förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteslaivelse 2012-08-28, Bidrag till Naturskyddsfonden 2012
» Bilaga Behov av tillskott 60 000 kr per år till Sundsvalls
Naturskyddsfond.doc
• Bilaga Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond
Årsredovisning 2011 .doc
• Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 50.
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