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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Soili Sollén med  
Jan Olov Lampinen som ersättare. 
_ _ _ _  
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§80  Yttrande - ansökan enligt miljöbalken för 
uppförande och drift av maximalt 18 vindkraftverk 
vid Nylandsbergen, Sundsvalls kommun 
(MN-2012-00044-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen inte ger tillstånd för 
verken 5, 6 och 7 med hänsyn till att riskerna för fågellivet i 
Norsktjärnen samt för att Navarns naturvärden påverkas negativt, 
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen uppmanar bolaget att ta 
fram alternativa placeringar av verken 1, 2, 3, 4 för att undvika 
påverkan på de naturvärdesklassade områdena, 
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen uppmanar bolaget att ta 
fram alternativa placeringar av verken 17, 18 och 19 för att undvika 
påverkan på de naturvärdesklassade områdena samt minska intrånget 
från vägdragningen, 
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen uppmanar bolaget att ta 
bort vägen mellan verk 9 och 10 för att minska intrånget vid det 
naturvärdesklassade området väster om den planerade vägen, 
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen uppmanar bolaget att ta 
bort vägen mellan verk 11 och 12 för att minska intrånget på det 
naturvärdesklassade området öster om den planerade vägen,  
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen uppmanar bolaget att följa 
Sveriges ornitologiska förenings rekommendationer om 
skyddsavstånd till känsliga fågelarter, 
 
att föreslå att miljöprövningsdelegationen beaktar miljönämndens 
övriga synpunkter i samband med prövningen, 
 
att översända miljönämndens yttrande till 
miljöprövningsdelegationen. 
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Ärendet 
Eolus Vind AB har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för att uppföra 18 vindkraftverk till länsstyrelsen. 
Miljönämnden har möjlighet att yttra sig över ansökan före 12 
november 2012. Genom att miljöprövningsdelegationen har i 
uppdrag att korta handläggningstiderna blir det svårt för 
miljönämnden att hantera den här typen av yttranden på vanligt sätt. 
Konkret innebär det att ärendet delas ut på arbetsutskottet utan att 
ledamöterna får tid att läsa yttrandet i förväg. 
 
Etableringen omfattar 18 vindkraftverk som till stor del är placerade 
inom ett område som är utpekat som lämpligt i ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen ”Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun” 
antagen av kommunfullmäktige 16 april 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-26, Yttrande - ansökan enligt 

miljöbalken för uppförande och drift av maximalt 18 
vindkraftverk vid Nylandsbergen, Sundsvalls kommun 

 Bilaga Tillståndsansökan Nylandsbergen.pdf 
 Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 
 Bilaga 00_Komplettering_Tillståndsansökan.pdf 
 Bilaga 09_Naturinventering.pdf 
 Bilaga 20_Komplettering2.pdf 
 Bilaga 3_Samråd_LSTs_synpunkter.pdf 
 Bilaga 3_Samråd_Myndigheter.pdf 
 Bilaga 3_Samråd_Allmänheten.pdf 
 Bilaga Delegationsbeslut MN komplettering  2011.pdf 
 Bilaga Fladdermusinventering.pdf 
 Bilaga Fågelanalys.pdf 
 Bilaga 11_Fragmenteringsanalys.pdf 
 Bilaga 3_Foto_Bryggtjärn.jpg 
 Bilaga 3_Foto_Jonsbo.jpg 
 Bilaga 3_Foto_Nora56.jpg 
 Bilaga 3_Foto_Nyland.jpg 
 Bilaga Buller 1.pdf 
 Arbetsutskottet protokoll 2012-10-30, § 57. 
_ _ _ _ 
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§81  Mål- och resursplan för miljönämnden 2013 
(MN-2012-00015-6) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta mål- och resursplan (MRP) för miljönämnden 2013. 
 
att skicka MRP 2013 till kommunstyrelsen för kvittering. 
 
att uppdra till miljödirektören att upprätta verksamhetsplan för 
miljökontoret enligt MRP 2013 och tillställa den miljönämnden för 
kvittering på januarisammanträdet 2013. 
 
 
Ärendet 
Miljönämnden har i inriktningsbeslut upprättat förslag till mål för 
nämndens verksamhet för 2013. På uppdrag av nämnden har 
miljökontoret tagit fram förslag till komplett plan som stämmer 
överens med inriktningsbeslutet och som kompletterats med 
indikatorer för uppföljning samt förslag till budget. 
 
Yrkande och överläggning 
Jan Olov Lampinen yrkar på tillägg till Mål- och resursplan;  
”Förslag från Socialdemokraterna 
 
Mål och Resursplan 2013 för Miljönämnden 
Socialdemokraterna anser att den till Miljönämnden förslagna Mål 
och resursplan för miljönämnden behöver kompletteras. Nedan följer 
förslag till förändring utifrån Miljönämndens skrivelse daterad  
2012-10-22. 
 
Mål för miljönämnden. 
Socialdemokraternas ramjustering innebär att mer medel tillförs 
miljökontoret då ramen justeras uppåt. 
 
Samhällsbyggnadsprocessen näringsliv och arbete; Miljönämnden 
mål och indikatorer. Insatser inom området bidrar till målbilden 
Norrlands huvudstad med stärkt konkurrenskraft och ett växande 
näringsliv som skapar fler arbeten och en ökad tillväxt vilket bidrar 
till en hållbar utveckling för Sundsvall ett Sundsvall där 
arbetslösheten minskar och befolkningen ökar. 
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I vårt socialdemokratiska budgetförslag tillför vi också resurser till 
parklyftet som ska stimulera till att tillgängligöra och rusta upp våra 
grönytor och utemiljöer i Sundsvall. Ambitionerna för att göra 
Sundsvall tillgängligt och attraktivt måste vara fortsatt höga om vi 
ska utvecklas. 
 
Matproduktionen tillhör de områden som mest bidrar till kommunens 
klimatpåverkan, därför skall Miljönämnden arbeta för att målet om 
35 % av att mat inom kommunen skall vara ekologisk. 
 
Samhällsbygganden ny skrivning. Stimulera grönt byggande. Med en 
ökad befolkning i världen och en ökad energianvändning i boendet så 
bör kommunen ta initiativet till att förverkliga ett bostadsområde 
eller ett kommunalt objekt för att gestalta och förverkliga ett 
klimatsmart byggande. 
 
Kultur och fritid har tillförts ekonomiska resurser. 
 
2010 blev Sundsvalls kommun bästa friluftskommun. Ditt ska vi nå 
igen genom att arbeta målmedvetet och samverka med föreningslivet. 
Stora möjligheter till friluftliv skapar både bättre välmående för 
medborgarna men det gör också Sundsvall till en attraktivare stad. 
Ett starkt föreningsliv är viktigt för så väl individen som för små och 
stora samhällen. Samtidigt bidrar föreningar på olika sätt till 
förbättrad hälsa, vilket både spar tid och pengar för den enskilde och 
det offentliga. Av denna anledning så vill vi se en ökad utveckling av 
föreningslivet och verksamheter som har som mål att öka integration 
och stärka bostadsområden genom aktiviteter för barn och 
ungdomar. 
 
Vi i Sundsvall behöver också ta ett ansvar för att motverka 
klimatförändringar. Vi socialdemokrater vill se ett Sundsvall som tar 
sitt ansvar lokalt, nationellt, och globalt och på allvar ställer om för 
minskad klimatpåverkan. Det handlar konkret bland annat om: 
 
Minskat oljeberoende 
 
Energieffektiviseringar 
 
Satsningar på kollektivtrafiken, fördubblat resande fram till 2015  
Satsningar på gång och cykelvägar samt förbättringar av vägar  
 
Detta prioriterar vi i vår budget 2013-2014 med plan 2015-2016 
 

Noll tolerans mot ungdomsarbetslöshet” 
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Efter att överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
två förslag, den föreslagna Mål- och resursplan och  
Jan Olov Lampinens tilläggsförslag. 
 
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på den förslagna Mål- 
och resursplan och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till  
Jan Olov Lampinens tilläggsförslag och finner av miljönämnden 
avslår förslaget. 
 
Reservation 
”Socialdemokraterna: Reserverar sig mot beslut för förmån för: Att 
vårt förslag ska inarbetas i MPR 2013 i och med att beslut i 
kommunfullmäktige 2012-06-18 att anta socialdemokraternas MRP 
2013-2014 med plan för 2015-2016.” 
 
Protokollsanteckning 
”Protokollsanteckning från majoriteten: 
Vi har haft en noggrann och öppen process i miljönämnden under tre 
månader i enlighet med den planeringscykel och tidsplan som 
nämnden beslutade enhälligt i juni. Vid nämndens oktobermöte togs 
ett inriktningsbeslut med både processmål och miljönämndsmål. 
Även detta beslut var S med om, utan debatt och utan reservation.  
Detta har sedan legat till grund för förvaltningens förslag till 
indikatorer och verksamhetsbudget som nu ligger för beslut. Det har 
alltså funnits gott om tid och flera mötestillfällen att diskutera MRP-
förslaget under dess framväxt och vi kan konstatera att S inte har 
tagit denna möjlighet. 
De övergripande processmål som finns i den av KF antagna MRP:n 
är redan inarbetade på ett adekvat sätt i miljönämndens MRP. De 
ytterligare mål som S hänvisar till i sitt yrkande överskrider 
miljönämndens uppdrag. Ansvaret att bryta ner dessa mål ligger 
därför inte på miljönämnden utan på kommunstyrelsen och andra 
nämnder.  
Mot denna bakgrund avslår majoriteten S yrkande.” 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-22, Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2013 
 Bilaga MRP1 slutlig 121022.DOC 
 Arbetsutskottets beslut 2012-10-30, § 58. 
 
Uppföljning av beslut 
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Nämndens beslut följs upp i delår 1 och 2 samt vid årsredovisning av 
2013 års verksamhet. 
_ _ _ _ 
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§82  Höjning av taxa för kontroll inom 
livsmedels- och foderlagstiftningens område 2013 
(MN-2012-00041-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att höja taxan för offentlig livsmedels- och foderkontroll i Sundsvalls 
kommun med 2 %, vilket motsvarar en höjning av timtaxan för 
normal offentlig kontroll från 1125 kr till 1147 kr, samt en höjning av 
timtaxan för registrering, godkännande och extra offentlig kontroll 
från 864 kr till 881 kr. 
 
att höjningen ska gälla från 1 januari 2013 
 
Ärendet 
Kommunen genom miljönämnden är kontrollmyndighet för en stor 
del av livsmedelsanläggningarna inom Sundsvalls kommun. 
Kontrollen ska finansieras genom avgifter. 
 
Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2011-12-19 och trädde i 
kraft 2012-01-01. Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 § 130 
att bemyndiga miljönämnden att höja taxan med högst 2 %. 
 
Taxan behöver höjas för att kompensera miljökontorets ökade 
kostnader för datorutrustning, programvaror, hyror, resor, löner, 
material mm.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-18, Höjning av taxa för kontroll inom 

livsmedels- och foderlagstiftningens område 2013 
 Bilaga Livsmedelstaxa.pdf 
 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 59. 
 
Uppföljning av beslut 
Kostnadstäckningsgrad för livsmedelskontrollen redovisas till 
miljönämnden i årsredovisningen. 
_ _ _ _ 
 
 

§83  Höjning av taxa inom strålskyddslagens 
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(1988:220) område för år 2013 
(MN-2012-00036-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att höja taxan inom strålskyddslagens område med 2 %, vilket 
motsvarar en höjning av timtaxan från 864 kr till 881 kr. 
 
att höjningen ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
 
Ärendet 
Miljökontorets verksamhet med tillsyn inom strålskyddslagens 
område är förenad med en taxa. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
taxan och kan bemyndiga miljönämnden att höja taxan upp till en 
viss procentsats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 § 130 att bemyndiga 
miljönämnden att höja taxan med högst 2 %. 
 
Taxan behöver höjas för att kompensera miljökontorets ökade 
kostnader för datorutrustning, programvaror, hyror, resor, löner, 
material mm.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-18, Höjning av taxa inom 

strålskyddslagens (1988:220) område för år 2013 
 Bilaga Strålskyddstaxa.pdf 
 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 60. 
 
Uppföljning av beslut 
Kostnadstäckningsgraden för tillsyn inom hälsoskyddsområdet 
redovisas till miljönämnden i årsrapport. 
_ _ _ _ 
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§84  Höjning av taxa för tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel i Sundsvalls kommun 
för år 2013 
(MN-2012-00037-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att höja taxan för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
med 2 %, vilket motsvarar en höjning av timtaxan från 864 kr till  
881 kr. 
 
att höjningen ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
 
Ärendet 
Miljökontorets verksamhet med tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel är förenad med en taxa. Kommunfullmäktige 
fattar beslut om taxan och kan bemyndiga miljönämnden att höja 
taxan upp till en viss procentsats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 § 130 att bemyndiga 
miljönämnden att höja taxan med högst 2 %. 
 
Taxan behöver höjas för att kompensera miljökontorets ökade 
kostnader för datorutrustning, programvaror, hyror, resor, löner, 
material mm.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-18, Höjning av taxa för tillsyn över 

handel med vissa receptfria läkemedel i Sundsvalls kommun för 
år 2013 

 Bilaga Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel.pdf 

 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 61. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§85  Höjning av taxa enligt lagen (2006:1570) om 
skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa för år 2013 
(MN-2012-00038-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att höja taxan enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa med 2 %, vilket motsvarar en höjning av timtaxan 
från 864 kr till 881 kr. 
 
att höjningen ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
 
Ärendet 
Miljökontorets verksamhet med tillsyn enligt lagen (2006:1570) om 
skydd mot internationella hot mot människors säkerhet är förenad 
med en taxa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 § 130 att bemyndiga 
miljönämnden att höja taxan med högst 2 %. 
 
Taxan behöver höjas för att kompensera miljökontorets ökade 
kostnader för datorutrustning, programvaror, hyror, resor, löner, 
material mm.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-18, Höjning av taxa enligt lagen 

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa för år 2013 

 Bilaga Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa.pdf 

 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 62. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§86  Höjning av taxa för uppdragsverksamhet 
inom miljöområdet för år 2013 
(MN-2012-00039-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att höja taxan för uppdragsverksamhet inom miljöområdet med 2 %, 
vilket motsvarar en höjning av timtaxan från 864 kr till 881 kr. 
 
att höjningen ska gälla från och med 1 januari 2013. 
 
 
Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 § 130 att bemyndiga 
miljönämnden att höja taxan med högst 2 %. 
 
Taxan behöver höjas för att kompensera miljökontorets ökade 
kostnader för datorutrustning, programvaror, hyror, resor, löner, 
material mm.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-18, Höjning av taxa för 

uppdragsverksamhet inom miljöområdet för år 2013 
 Bilaga Taxa för uppdragsverksamhet.pdf 
 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 63. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
 
_ _ _ _ 
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§87  Revisionsrapport miljönämndens 
ansvarsutövande 2012 
(MN-2012-00043-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att uppdra till miljödirektören att till nämnden föreslå aktiva åtgärder 
vid signal om bristande måluppfyllelse i delårsrapport 1 och 2 samt 
årsredovisning. 
 
att uppdra till miljödirektören att beslutade åtgärder, enligt ovan, 
verkställs och återrapporteras till nämnden. 
 
att lägga revisionsrapport om miljönämndens ansvarsutövande till 
handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Revisorerna har granskat miljönämndens ansvarsutövande, det vill 
säga hur nämnden vidtar aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp 
och kontrollera verksamheten. I ärendet föreslås åtgärder enligt de 
rekommendationer som revisorerna lämnar. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-22, Revisionsrapport miljönämndens 

ansvarsutövande 2012 
 Bilaga MN-2012-00043-1 Skrivelse MN AU Påskriven.pdf 

290453_1_1.pdf 
 Bilaga MN-2012-00043-1 Rapport MN AU Påskriven.pdf 

290454_1_1.pdf 
 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 64. 
 
Uppföljning av beslut 
Beslutet följs upp vid kommande årsredovisning och delårsrapporter. 
_ _ _ _ 
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§88  Delegationsbeslut - redovisning 2012-11-07 
(MN-2011-00066-13) 
 
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 2012-09-21--2012-10-18. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2012-10-18, Delegationsbeslut - redovisning 

2012-11-07 
 Bilaga Lista över delegationsbeslut 2012-11-07.pdf 
 Arbetsutskottets protokoll 2012-10-30, § 65. 
_ _ _ _ 
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§89  Meddelanden 
 
 
Länsstyrelsen 
a) Tillstånd för täkt-förädling naturgrus, Swerock AB, Nyland 
2:32.pdf 
b) Information om hantering av prövningsärenden enl 9 kap mb 
 
Miljökontoret/miljönämnden 
c) Egenkontroll i förskolor 
Linn Olson, miljökontoret, berättar om tillsynen som gjorts. 
 
Övrigt 
d) Livsmedelsverkets revision av Sundsvalls kommun 2012-04-13 
färdigmatsområdet.pdf 
e) Livsmedelsprojekt i Västernorrland - Redlighet och spårbarhet.pdf 
 
 
Utfärdande av tre stycken SHIP SANITATION CONTROL 
EXEMPTION CERTIFICATE 
_ _ _ _ 
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§90  Information 
 
 
Andreaz Strömgren informerar om: 
 
- Personalläget 
- Effektiviserad administration 
- Ekonomin 
 
Andreaz informerar även att utvärderingen av pilotprojektet kommer 
upp på nästa nämndssammanträde. 
 
Under miljönämndens information/utbildningstimme berättade Arvid 
Nelehag och Yvonne Sellstedt, miljökontoret, om kosttillskott och 
livsmedelskontroll. 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2012-11-07 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§91  Övriga frågor 
 
Ronny Fröwall undrar om det finns möjlighet till mer utbildning av 
läsplattorna. Andreaz informerar att det finns möjlighet för nämnden 
att lägga sådan utbildning på en utbildningstimme.  
_ _ _ _ 
 
 


