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Beslutande Birger Hjörleifsson (MP) ordförande 
 Per-Magnus Forsberg (M) v ordförande, jäv § 39 
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 Christina Eriksson (M)  
 Maria Räfsbäck (FP)  
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Protokollet omfattar §§  35- 44 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Birger Hjörleifsson 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Jan Olov Lampinen 
Justerare 

 
 
 
 

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

Miljönämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2013-06-12   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Gisela Arnell 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Jan Olov Lampinen med Kjell Forslund som ersättare. 
_ _ _ _  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdessdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2013-06-12 4 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

§35  Mål- och resursplan för miljönämnden 2014 
- beslut om tidsplan 
 (MN-2013-00018-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna planeringscykel och tidsplan för nämndens arbete med 
mål- och resursplan för 2014, 
 
att uppdra till miljökontoret att förbereda arbetet enligt 
planeringscykel och tidsplan för att möjliggöra kvittens av nämndens 
mål- och resursplan i kommunstyrelsen samt av miljökontorets 
verksamhetsplan i miljönämnden. 
 
Ärendet 
Koncernstaben har arbetat fram en ny process för arbetet med mål- 
och resursplanen. Den politiska styrningen ska följa en röd tråd från 
kommunfullmäktiges mål till hur förvaltningarna prioriterar sitt 
arbete. Därför ska nämndernas mål- och resursplan kvitteras av 
kommunstyrelsen för att säkra att kommunfullmäktiges mål förvaltas 
av nämnderna. På motsvarande sätt ska förvaltningens 
verksamhetsplan kvitteras av nämnden utifrån mål och prioriteringar 
i nämndens mål- och resursplan. Dessa kvitteringsmoment 
tillsammans med ambitionen att stärka politikens ställning i MRP-
processen, kräver en fungerande tidsplan för nämndens arbete. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Mål- och resursplan för miljönämnden 2014 -  

beslut om tidsplan 
• Tjänsteskrivelse 2013-05-27, Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2014 -  beslut om tidsplan 
• Bilaga Tidsplan MRP 2014 [Kompatibilitetsläge].pdf 
• Bilaga Tidsplan koncern_ht13.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Ärendet följs upp på nämndens september och oktobersammanträde 
då förslag till MRP behandlas. 
_ _ _ _ 
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§36  Mål- och resursplan för miljönämnden 2013 
- delårsrapport 1 
 (MN-2012-00015-10) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att godkänna delårsrapport 1och statusrapport för internkontrollen 
2013 och överlämna dem till kommunstyrelsen, 
 
att uppdra till miljökontoret att vidta åtgärder för att förbättra 
måluppfyllelse inom området livsmedelskontroll, 
 
att uppdra till miljökontoret att delta aktivt i arbetet med 
åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för luft och att 
inom tillsynsarbetet särskilt prioritera detta arbete, 
 
att undersöka möjligheter att förbättra måluppfyllelsen för 
Sundsvalls kommuns deltagande i Uthållig kommun, 
 
att undersöka möjligheten att inom området förorenad mark förbättra 
måluppfyllelsen när det gäller egeninitierade tillsyn, 
 
att acceptera en lägre kostnadstäckningsgrad under verksamhetsåret 
2013 för att klara av att förbättra måluppfyllelsen, givet att målet 
samtidigt klaras för mandatperioden, 
 
att uppdra till miljökontoret att vid delårsrapport 2 redovisa vilka 
åtgärder som har vidtagits och hur det har påverkat måluppfyllelsen, 
 
att lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendet 
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport för tiden fram till och 
med 2013-04-30 utifrån miljönämndens mål- och resursplan (MRP) 
för 2013. Delårsrapporten är utformad enligt koncernstabens mall. 
Till rapporten bifogas en statusrapport för internkontrollen 2013. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Mål- och resursplan för miljönämnden 2013 - 

delårsrapport 1 
• Tjänsteskrivelse 2013-05-27, Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2013 – delårsrapport 1 
• Bilaga 8 Miljönämnd delårsrapport slutlig 130430.doc 
• Bilaga Förvaltningsgemensamma rutiner – indikatorer 
• Bilaga Uppföljning av indikatorer 2013.xls 
• Bilaga Internkontroll delårsrapport 1 2013.pdf 
 
Förslag till uppföljning 
Nästa uppföljning sker i september då nämnden behandlar 
delårsrapport 2. 
_ _ _ _ 
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§37  Reglemente för miljönämnden 
 (MN-2013-00019-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att begära att kommunfullmäktige fastställer reglementet för 
miljönämnden enligt miljökontorets förslag att gälla från och med 1 
januari 2014. 
 
Ärendet 
Miljönämnden behöver se över nämndens reglemente. Reviderat 
reglemente ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Reglemente för miljönämnden 
• Tjänsteskrivelse 2013-05-22, Reglemente för miljönämnden 
• Bilaga REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN 2014-01-

01.doc 
• Bilaga REGLEMENTE MN fastställt KF 2010-06-14.doc 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen särskild uppföljning krävs. 
_ _ _ _ 
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§38  Yttrande samråd, ansökan om tillstånd 
kraftledning för vindkraftparker, Högåsen, 
Hästkullen och Björnlandshöjden samt 
Stockåsbodarna 
 (MN-2013-00015-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att lämna följande synpunkter på samrådsunderlaget: 
1. i första hand ska befintliga kraftledningsgator och vägdragningar 

utnyttjas för kraftledningarna. Det finns ett antal 
kraftledningsgator i nordsydlig riktning som ibland kan följas. 
Nya kraftledningsgator i öst-västlig riktning bör om möjligt 
undvikas. 

2. stor hänsyn behöver visas till våtmarker, bäckar, sjöar, klassade 
naturvärden, bostadsbebyggelse, kulturmiljöer mm. 
Kraftledningarna ska ge så litet intrång i naturmiljön som möjligt 
och de elektromagnetiska fälten vid bostäder måste blir så låga 
som möjligt. 

3. det krävs fortsatta samråd med föreningsliv och myndigheter för 
att hitta acceptabla dragningar efter att olika intressen vägts 
samman. 

4. alternativen A-E i området Hästkullen-Björnlandshöjden-Högåsen 
berör våtmarker med höga naturvärden i Sundsvalls kommun. Här 
krävs en fördjupad naturvärdesbedömning för att avgöra vilket 
alternativ som har minst påverkan på de skyddsvärda våtmarkerna. 

5. när det gäller Stockåsbodarna – Nylandsbergen behövs det mer 
underlag och fältbesök för att bedöma vilket alternativ som är att 
föredra. Alla fem föreslagna alternativ påverkar naturmiljöer eller 
närområden till bebyggelse/kulturmiljö. 
 

att vindkraftsetableringen och koncessionsärendet för 
kraftledningsnätet bör prövas i en samlad process. 
 
att med beaktande av miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö till år 2020, 
som är fastställt av riksdagen och det faktum att 
ledningskoncessionen ges för 40 år, ska kreosotinpregnerade 
ledningsstolpar inte användas på grund av kreosotets dokumenterade 
cancerogena och bioackumulerande effekter.  
 
att nämnden istället förordar markförläggning och 
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stålfackverksstolpar eller stolpar av komposit, i de fall den inte kan 
gå intill befintliga ledningsgator. Detta är speciellt viktigt för 
tvärförbindelserna i öst-västlig riktning. Samförläggning ska 
huvudsakligen ske med befintlig väg- eller ledningsinfrastruktur. 
 
att i övrigt överlämna miljökontorets synpunkter till E.ON för 

beaktande. 
 
Ärendet 
E.ON Elnät Sverige AB har översänt samrådshandlingar för en 
planerad ansökan om tillstånd för att uppföra och driva kraftledningar 
för anslutning av nya planerade vindkraftparker. Samrådet avser dels 
en anslutning av de planerade vindkraftparkerna Högåsen, Hästkullen 
och Björnlandshöjden i Timrå kommun till en stamnätsledning i 
Sundsvalls kommun, dels en anslutning av vindkraftparken 
Stockåsbodarna till samma ledning. Miljönämnden är ansvarig för att 
samordna kommunens synpunkter över tillståndsärenden när det 
gäller kraftledningar. Miljökontoret har gett stadsbyggnadskontoret, 
kultur och fritid, Sundsvall elnät och MittSverige Vatten möjlighet att 
lämna synpunkter. I detta yttrande har alla dessa synpunkter vägts 
samman. Sista dag för yttrande är 2013-06-20. 
 
Yrkanden och överläggning 
Birger Hjörleifsson (mp) yrkar på tillägg av tre att-satser. 
”Att vindkraftsetableringen och koncessionsärendet för 
kraftledningsnätet bör prövas i en samlad process. 
 
Att med beaktande av miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö till år 2020, 
som är fastställt av riksdagen och det faktum att 
ledningskoncessionen ges för 40 år, ska kreosotinpregnerade 
ledningsstolpar inte användas på grund av kreosotets dokumenterade 
cancerogena och bioackumulerande effekter.  
 
Att nämnden istället förordar markförläggning och 
stålfackverksstolpar eller stolpar av komposit, i de fall den inte kan 
gå intill befintliga ledningsgator. Detta är speciellt viktigt för 
tvärförbindelserna i öst-västlig riktning. Samförläggning ska 
huvudsakligen ske med befintlig väg- eller ledningsinfrastruktur.” 
 
Ajournering begärs. 
 
Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
två förslag, miljökontorets förslag och ordförande Birger 
Hjörleifssons (MP) tilläggsyrkande.  
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Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till 
miljökontorets förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till sitt eget 
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Yttrande samråd, ansökan om tillstånd 

kraftledning för vindkraftparker, Högåsen, Hästkullen och 
Björnlandshöjden samt Stockåsbodarna 

• Tjänsteskrivelse 2013-06-11, Yttrande samråd, ansökan om 
tillstånd kraftledning för vindkraftparker, Högåsen, Hästkullen 
och Björnlandshöjden samt Stockåsbodarna 

• Bilaga Anmälan om samråd.pdf 
• Bilaga Samrådsunderlag Nysäter.pdf 
• Bilaga Bilagor kartor mm Nysäter.pdf 
• Bilaga Samrådsunderlag Sundsvall.pdf 
• Bilaga Bilagor kartor mm Sundsvall.pdf 
_ _ _ _ 
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§39  Yttrande samråd, ansökan om tillstånd 
kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-
Storskälsjön-Häbbergshöjden samt Kråktorpet-
Jenåsen 
 (MN-2013-00016-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att lämna följande synpunkter på samrådsunderlaget: 
 
1. I första hand ska befintliga kraftledningsgator, vägdragningar mm 

utnyttjas för kraftledningarna. Det finns ett antal 
kraftledningsgator i nordsynlig riktning som bör användas så långt 
som möjligt. Nya kraftledningar i öst-västlig riktning bör 
undvikas. 

 
2. Stor hänsyn behöver visas till våtmarker, bäckar, sjöar, klassade 

naturvärden, bostadsbebyggelse och kulturmiljöer. 
Kraftledningarna ska ge så litet intrång i naturmiljön som möjligt 
och de elektromagnetiska fälten vid bostäder måste blir så låga 
som möjligt. 

 
3. Det krävs fortsatta samråd med föreningsliv och myndigheter för 

att hitta acceptabla dragningar efter att olika intressen vägts 
samman. 

 
4. När det gäller Nysäter-Jenåsen-Häbbershöjden är en dragning i 

samma korridor som befintlig ledning att föredra. Det krävs mer 
studier för att bedöma på vilken sida ledningen bör dras. Passagen 
av Indalsälven är känslig och behöver studeras närmare för att 
minimera konflikten med allmänna och privata intressen. 

 
5. Stråk 1 på sträckan Nysäter-Jenåsen-Häbbershöjden går mycket 

nära Mosjölund, ett torp tillhörande Gudmundstjärn. 
Gudmundstjärn är ett mycket välbevarat skogshemman och en stor 
turistattraktion. Det är önskvärt att både den gamla och den nya 
ledningen flyttas bort från Mosjölund. 

 
6. När det gäller Kråktorpet-Jenåsen bör E.ON i första hand 

undersöka ett alternativ där man följer befintliga ledningar söderut 
mot Nysäter. Om ett sådant alternativ inte är möjligt behövs 
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fortsatta diskussioner om hur något av de övriga alternativen kan 
förbättras, t ex genom att dra markkabel i sektionen kring 
Indalsälven där påverkan är störst. 

 
att vindkraftsetableringen och koncessionsärendet för 
kraftledningsnätet bör prövas i en samlad process. 
 
att med beaktande av miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö till år 2020, 
som är fastställt av riksdagen och det faktum att 
ledningskoncessionen ges för 40 år, ska kreosotinpregnerade 
ledningsstolpar inte användas på grund av kreosotets dokumenterade 
cancerogena och bioackumulerande effekter.  
 
att nämnden istället förordar markförläggning och 
stålfackverksstolpar eller stolpar av komposit, i de fall den inte kan 
gå intill befintliga ledningsgator. Detta är speciellt viktigt för 
tvärförbindelserna i öst-västlig riktning. Samförläggning ska 
huvudsakligen ske med befintlig väg- eller ledningsinfrastruktur. 
 
att i övrigt överlämna miljökontorets synpunkter till E.ON för 
beaktande. 
 
Ärendet 
E.ON Elnät Sverige AB har översänt samrådshandlingar för en 
planerad ansökan om tillstånd för att uppföra och driva kraftledningar 
på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön-Häbbershöjden samt 
Kråktorpet-Jenåsen. Samrådet avser dels en förstärkning av befintlig 
stamnätsledning Nysäter-Häbbershöjden, dels en anslutning av 
vindkraftsparken Kråktorpet till samma ledning. Miljönämnden är 
ansvarig för att samordna kommunens synpunkter över 
tillståndsärenden när det gäller kraftledningar. Miljökontoret har gett 
stadsbyggnadskontoret, kultur och fritid, Sundsvall elnät och 
MittSverige Vatten möjlighet att lämna synpunkter. I detta yttrande 
har alla dessa synpunkter vägts samman med miljökontorets 
synpunkter. Sista dag för yttrande är 2013-06-20. 
 
Jäv 
Per-Magnus Forsberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. David Svensson (M) går in som ersättare. 
 
Yrkanden och överläggning 
Birger Hjörleifsson (mp) yrkar på tillägg av tre att-satser. 
”Att vindkraftsetableringen och koncessionsärendet för 
kraftledningsnätet bör prövas i en samlad process. 
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Att med beaktande av miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö till år 2020, 
som är fastställt av riksdagen och det faktum att 
ledningskoncessionen ges för 40 år, ska kreosotinpregnerade 
ledningsstolpar inte användas på grund av kreosotets dokumenterade 
cancerogena och bioackumulerande effekter.  
 
Att nämnden istället förordar markförläggning och 
stålfackverksstolpar eller stolpar av komposit, i de fall den inte kan 
gå intill befintliga ledningsgator. Detta är speciellt viktigt för 
tvärförbindelserna i öst-västlig riktning. Samförläggning ska 
huvudsakligen ske med befintlig väg- eller ledningsinfrastruktur.” 
 
Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
två förslag, miljökontorets förslag och ordförande Birger 
Hjörleifssons (MP) tilläggsyrkande.  
 
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till 
miljökontorets förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till sitt eget 
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Yttrande samråd, ansökan om tillstånd 

kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön-
Häbbergshöjden samt Kråktorpet-Jenåsen 

• Tjänsteskrivelse 2013-06-11, Yttrande samråd, ansökan om 
tillstånd kraftledningar på sträckorna Nysäter-Jenåsen-
Storskälsjön-Häbbergshöjden samt Kråktorpet-Jenåsen 

• Bilaga Anmälan om samråd.pdf 
• Bilaga Samrådsunderlag Kråktorpet.pdf 
• Bilaga Kartor Kråktorpet.pdf 
• Bilaga Utpekade intressen Kråktorpet.pdf 
• Bilaga Samrådsunderlag Nysäter.pdf 
• Bilaga Kartor Nysäter.pdf 
• Bilaga Utpekade intressen Nysäter.pdf 
_ _ _ _ 
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§40  Yttrande - betänkande En översyn inom 
Sevesoområdet (SOU 2013-14) 
 (MN-2013-00020-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att nämnden ser det som positivt att det tydligt uttrycks i utredningen 
att tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen inte behöver utföras av samma 
myndighet som annan miljöbalkstillsyn. Det gör att det även 
fortsättningsvis är möjligt för kommuner att ta över tillsynsansvaret 
enligt miljöbalken för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (B-
verksamheter) och löser problemet med oklarhet gällande 
tillsynsansvaret enligt Sevesolagstiftningen för anmälningspliktiga 
och övriga miljöfarliga verksamheter (C- och U-verksamheter), 
 
att tillstyrka den föreslagna förändringen innebärande att 
tillsynsmyndigheterna enligt Sevesolagstiftningen ska samordna 
tillsynen med den tillsyn som sker enligt miljöbalken i den 
utsträckning det är lämpligt. 
 
Ärendet 
Försvarsdepartementet har sänt utredningen ”En översyn inom 
Sevesoområdet” på remiss till Sundsvalls kommun. Remissen har 
överlämnats till miljönämnden för direktbesvarande. Remissvar ska 
ha inkommit till Försvarsdepartementet senast den 19 augusti. 
 
Miljökontoret har haft kontakt med Medelpads 
Räddningstjänstförbund och fått deras synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Yttrande - betänkande En översyn inom 

Sevesoområdet (SOU 2013-14) 
• Tjänsteskrivelse 2013-05-24, Yttrande - betänkande En översyn 

inom Sevesoområdet (SOU 2013-14) 
• Bilaga SOU 2013 14.pdf 
 
Uppföljning av beslut 
Eventuella förändringar i lagstiftningen redovisas till miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§41  Delegationsbeslut - redovisning juni 2013 
 (MN-2012-00056-14) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och att lägga den 
till handlingarna 
 
Ärendet 
Beslut fattade på vidaredelegation av förvaltningschefen ska anmälas 
till förvaltningschefen. Redovisningen avser inlämnade 
delegationsbeslut från föregående anmälan och fram till 2013-05-24. 
 
Miljökontoret har tagit fram en ny modell för att anmäla 
delegationsbeslut. Under 2012 beslutade miljönämnden om en ny 
delegationsordning (2013-01-18 § 7). Nämnden delegerade 
beslutanderätten till ordföranden och till förvaltningschefen, med en 
omfattande rätt till vidaredelegering. Förvaltningschefen ansvarar 
därefter för att godkänna beslut tagna av handläggare som han har 
vidaredelegerat beslutanderätt till. 
 
Av den anledningen redovisas förvaltningschefens och ordförandens 
delegationsbeslut i full text som bilagor. De beslut som har anmälts 
till förvaltningschefen, och godkänts via delegationsbeslut, redovisas 
som en förteckning i bilaga till delegationsbeslutet 
(Delegationsbeslut – anmälan juni) i fråga. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Delegationsbeslut - redovisning juni 2013 
• Tjänsteskrivelse 2013-05-27, Delegationsbeslut - redovisning juni 

2013 
• Bilaga Revidering av beslutsattestanter för miljönämnden.pdf 
• Bilaga Yttrande till länsstyrelsen över överklagat beslut om 

Gärde skjutbana.pdf 
• Bilaga Yttrande till länsstyrelsen, utvidgade 

strandskyddsområden.pdf 
• Bilaga Delegationslista juni 2013.pdf 
• Bilaga Delegationsbeslut anmälan juni 2013.pdf 
_ _ _ _ 
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§42  Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
a) KF § 109 Kompletteringsbudget 2013 
b) KF § 119 Naturvårdsplan för Sundsvalls kommun 
c) KF § 136 Besparingar MRP 2013 samt 2014-2016 
d) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern 
 
Miljökontoret/miljönämnden 
e) Yttrande - Målbilder för god miljöhänsyn 
_ _ _ _ 
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§43  Information 
 
Kim Ottosson informerar om projektet Hårfrisörer. 
 
Andreaz Strömgren informerar om  
Semesterplaneringen 
Chefsbefattningen 
Dom kring täkt i Vapledalen 
Arbetet med naturvårdsplan  
 
Under miljönämndens utbildnings/informationstimme informerade 
Bertil Carlsson från Sundsvall Energi om Biogas i Västernorrland. 
_ _ _ _ 
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§44  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
_ _ _ _ 
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