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Tid
Plats

Kl. 13:00-15:20
KS-salen

Beslutande

Birger Hjörleifsson (MP)
Per-Magnus Forsberg (M)
Wiltrud Daniels (MP)
Kjell Bergkvist (C)
Jan Olov Lampinen (S)
Lena Sjöberg (S)
Kjell Forslund (S)
Soili Sollén (S)

ordförande
v ordförande, jäv § 99

Åse Johansson (M)
Alicja Kapica (M)
Maria Räfsbäck (FP)
Annelie Ström (S)

ersätter Daniel Lundin
ersätter Per-Magnus Forsberg, § 99
ersätter Jonas Öhrnell
ersätter Nils Dahlström

Ersättare

Alicja Kapica (M)
Jan-Olof Tedebrand (MP)
Elisabeth walfridsson (KD)
Ronny Fröwall (S)
Maha Al Haddad (S)
Jan Olof Bredberg (S)

§ 96-98, § 100-105

Övriga

Andreaz Strömgren
Peter Ekström
Anna Näslund

miljödirektör
bitr miljöchef
sekreterare

Tjänstgörande
ersättare
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Protokollet omfattar §§ 96- 105

Justeras

Birger Hjörleifsson
Ordförande

Anna Näslund
Sekreterare

Soili Sollén
Justerare

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

Miljönämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2014-12-03
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 justera dagens protokoll utses Soili Sollén med
Lena Sjöberg som ersättare.
____
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§96 Föreläggande med vite om att åtgärda
brister i bostadsmiljön, Anundgård 3:26
(MN-2014-00017-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att förelägga Lis Staaf, Carl Bondes väg 37, 148 71 Sorunda och
Bernt Blomberg, Hertigarnas stall, Dragonvägen 1, 178 93
Drottningholm, att vid vite av 150 000 kr var för sig eller solidariskt
senast den 31 januari 2015 ordna en fungerande ventilation och byta
ut eller renovera de fönster som är fuktskadade i Benny Östlunds
lägenhet, Anundgård 160, 86041 Liden. Dessutom ska de se till att
Benny Östlund får tillgång till en fungerande tvättstuga. Efter åtgärd
ska luftomsättningen inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme.
Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per
kvadratmeter golvarea eller 4 l/s per person. Allt byggnadsmaterial
som är angripet av mögel ska bytas ut.
att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel
Ärende
Miljökontoret besökte lägenheten 2013-12-06. Lägenheten saknar
ventilation förutom köksfläkten. Det finns ett par tallriksventiler i
taket, men det finns inga tecken på luftrörelser. Ett antal fönsterbågar
i lägenheten är helt mättade av fukt och angripna av mögel.
Den 13 november 2013 skrev miljökontoret ett brev till den som
enligt Benny Östlund var hyresvärd med en beskrivning av de brister
vi uppmärksammats på och begäran om redovisning av en plan för att
åtgärda bristerna. Miljökontoret fick ingen reaktion på det brevet.
Den 1 januari 2014 beslutade miljönämnden via delegation om krav
på åtgärder. Det beslutet riktades till Lis Staaf och Bernt Blomberg
som då var registrerade som fastighetsägare. De meddelade att husen
hade sålts den 24 september 2013. Ett nytt föreläggande riktades till
Aros Fastigheter AB.
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Efter detta beslut har inget konkret hänt. Aros fastigheter påstår att de
försökt komma överens med Benny Östlund, men han har inte haft
möjlighet att tillfälligt bo på annan ort. Några lediga lägenheter fanns
inte i Anundgård, de som Aros fastigheter påstod sig äga skulle snart
hyras ut som asylboende.
Miljökontoret har nu åter informerats om att problemen inte är lösta.
Förutom de konkreta bristerna i lägenheten, har miljökontoret också
fått uppgifter om att strömmen varit avstängd flera månader. Benny
Östlund har numera ett eget elabonnemang, men det finns ingen
ström i tvättstugan. Något asylboende är inte längre aktuellt eftersom
Migrationsverket inte antagit Aros Fastigheters anbud. Enligt
fastighetsregistret är Lis Staaf och Bernt Blomberg fortfarande ägare
till fastigheten, även om de till hyresgästföreningen påstått att de sålt
fastigheten, denna gång den 12 augusti 2014.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Föreläggande med vite om att åtgärda brister i
bostadsmiljön, Anundgård 3:26
• Tjänsteskrivelse 2014-11-11, Föreläggande med vite om att
åtgärda brister i bostadsmiljön, Anundgård 3:26
• Bilaga Föreläggande Staaf 2014-01-08.pdf
• Bilaga Föreläggande Aros fastigheter 2014-01-20.pdf
• Bilaga Foton.pdf
____
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§97 Föreläggande att redovisa
provtagningsprogram, fastighetsaktiebolaget
Lilium Industri, Högom 3:168
(MN-2014-00060-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 och 22 §§, samt 10
kap. 3 § (i lydelse före 1 aug 2007) miljöbalken (1998:808) förelägga
fastighetsaktiebolaget Lilium Industri med organisationsnummer
556857-7760
att senast 3 månader efter delgivning av detta beslut, till
miljönämnden, redovisa ett provtagningsprogram avseende
markundersökning vid det före detta bolaget Kafak:s
verksamhetsområde på Högom 3:168 för godkännande,
att provtagningsprogrammet ska utformas med syfte att klarlägga
föroreningssituationen i mark avseende trikloretylen och andra
ämnen som bedöms vara relevanta att undersöka.
Ärendet
Miljökontoret har genomfört en ansvarsutredning avseende ansvar
för förorenad mark på fastigheten Högom 3:168 enligt miljöbalkens
bestämmelser. Av ansvarsutredningen framgår det att ansvar kan
utkrävas av fastighetsaktiebolaget Lilium Industri (bolaget).
Ansvarsutredningen har kommunicerats med bolaget som har
bestridit ansvar. Bolaget menar att miljökontoret gör en felaktig
tolkning av miljöbalkens bestämmelser. Bolaget har uttryckt att
beslut om föreläggande mot bolaget bör fattas på politisk nivå.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2014-11-25, Föreläggande att redovisa
provtagningsprogram, fastighetsaktiebolaget Lilium Industri,
Högom 3:168
• Bilaga Synpunkter på preliminärt ställningstagande.pdf
• Bilaga Synpunkter på preliminärt ställningstagande Bilagda
handlingar.pdf
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• Bilaga Preliminärt ställningstagande.pdf
• Bilaga Ansvarsutredning.pdf
• Bilaga Synpunkter ansvarsutredning Lilium.pdf
• Bilaga Tekniskt besiktning.pdf
____
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§98 Omprövning av skjutbanan på Gärdeberget,
Gärde 1:47
(MN-2014-00027-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att inte begära att villkoren för Sundsvalls jaktskytteklubbs
anläggning på Gärde 1:47 omprövas.
Ärendet
Sundsvalls Jaktskytteklubb har sedan 1988 tillstånd från länsstyrelsen
förskjutbanorna på Gärdeberget. I villkoren föreskrivs bland annat att
skjutning nattetid inte får ske utan särskilt medgivande och att
ljudnivån som riktvärde inte får överskrida 70 dB(A). Antalet skott
regleras inte i tillståndet.
I samband med beslutet nämns att en f1yttning av banan senare kan
bli aktuell, men det är bara en upplysning om kommunens dåvarande
planer, inte ett villkor eller en förutsättning. Tillståndet är inte
tidsbegränsat.
De senaste åren har miljökontoret fått klagomål från två personer
som störs. Miljönämnden har begärt en bullerutredning, som
Sundsvalls jaktskytteklubb bekostat och genomfört med hjälp av
konsult. I utredningen ges förslag på några mindre åtgärder som kan
minska störningen, men man konstaterar också att verksamheten med
god marginal håller sig inom de villkor som meddelats. Miljökontoret
beslutade därför i mars 2013 (2013-579) på delegation att inte
förelägga om ytterligare skyddsåtgärder. Ärendet överklagades och
har fastställts först av länsstyrelsen, därefter av mark- och
miljödomstolen (2013-2861). Mark- och miljööverdomstolen har
beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Frågan är därmed slutligt
avgjord.
Bengt Carlsson har nu kontaktat miljökontoret med anledning av att
han vill att tillsynsmyndigheten ska utreda möjligheten att begära
omprövning av verksamheten. Han vill ha besked hur miljökontoret
ställer sig till detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdessdatum

Sida

2014-12-03

9

2014-10-02 genomförde miljökontoret ett tillsynsbesök på Gärde
1:47. Vid besöket framkom det att banorna är öppna 09:00-21:00 och
bemannade maj till augusti med uppehåll i juli. Medlemmar har
tillträde till banorna året om. I området anordnas ett par tävlingar per
år. Banorna går även att hyra. Total avlossas ungefär 6000 skott med
kulvapen och 100 000 skott med hagelvapen. Antal skott är
beräkningar utifrån skjutstatistik och inköp av lerduvor. Det framkom
även att Sundsvalls Jaktskytteklubb genomfört bullerdämpande
åtgärder utifrån bullerutredning som genomfördes 2012. Ytterligare
bullerdämpande åtgärder är planerade att vidtas våren 2015.
Bullerdämpande åtgärderna är knutna till älgskyttebanan och innebär
att skjuthuset anpassas och isoleras.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Omprövning av skjutbanan på Gärdeberget,
Gärde 1:47
• Tjänsteskrivelse 2014-10-27, Omprövning av skjutbanan på
Gärdeberget, Gärde 1:47
• Bilaga Skrivelse från Bengt Carlsson, 2014-04-30.pdf
• Bilaga Synpunkter gällande omprövning, 2014-04-30.pdf
• Bilaga Skrivelse från Bengt Carlsson, 2014-06-16.pdf
• Bilaga Skrivelse från Bengt Carlsson, 2014-10-20.pdf
____
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§99 Yttrande - ansökan om nätkoncession,
nybyggnation av 130 kV kraftledning, Kråktorpet
och Nylandsbergen, Sundsvalls kommun
(MN-2014-00052-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att överlämna yttrandet som kommunens yttrande till
Energimarknadsinspektionen
Ärendet
E.On elnät Sverige AB planerar att bygga flera nya 130 kV
kraftledningar för att ansluta planerade vindkraftparker i området
kring Liden. Detta ärende gäller ledningar för att ansluta effekterna
från vindkraftparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen.
Miljönämnden har delegation på att yttra sig i nätkoncessionsärenden
för kommunens räkning.
Jäv
Per-Magnus Forsberg (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Yttrande - ansökan om nätkoncession,
nybyggnation av 130 kV kraftledning, Kråktorpet och
Nylandsbergen, Sundsvalls kommun
• Tjänsteskrivelse 2014-11-06, Yttrande - ansökan om
nätkoncession, nybyggnation av 130 kV kraftledning, Kråktorpet
och Nylandsbergen, Sundsvalls kommun
• Bilaga Remiss.pdf
• Bilaga Ansökan.pdf
• Bilaga Karta.pdf
• Bilaga Teknisk beskrivning.pdf
• Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning.pdf
• Bilaga Naturvärdes- och fågelinventering.pdf
• Bilaga Kompletterande naturvärdesinventering.pdf
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§100 Mål- och resursplan för miljönämnden 2015
(MN-2014-00029-7)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att utifrån nämndens diskussion på verksamhetsplaneringsdagen den
5 november godkänna inriktningen på utkast till mål och resursplan
(MRP) för miljönämnden 2015,
att återremittera förslaget till miljökontoret för att korrigera budget
och uppdragsförteckningen utifrån av fullmäktige fastställd mål och
resursplan,
att överlåta till tillträdande nämnd 2015 att behandla och fastställa
slutlig mål och resursplan för miljönämnden.
Ärendet
Miljönämnden har uppdragit till miljökontoret att ta fram förslag till
mål för nämndens verksamhet för 2015. Miljönämnden behandlar i
detta ärende ett första utkast till ny mål- och resursplan men överlåter
till tillträdande miljönämnd 2015 att behandla och fastställa slutligt
förslag.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Mål- och resursplan för miljönämnden 2015
• Tjänsteskrivelse 2014-11-17, Mål- och resursplan för
miljönämnden 2015
• Bilaga MRP1 förslag 2015 utkast 141118.doc
Uppföljning av beslut
Nämndens mål- och resursplan behandlas av tillträdande nämnd 2015
och förslag till verksamhetsplan för miljökontoret tas fram och
kvitteras i anslutning till den behandlingen.
____
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§101 Internkontroll 2014 för miljökontoret resultat
(MN-2013-00040-10)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna rapporten för uppföljningen av 2014 års internkontroll
enligt miljökontorets redovisning,
att godkänna rapporterna nedsättning av tillsynsavgift och avslutas
ärenden på rätt sätt och rätt tid,
att uppdra till miljökontoret att ta fram checklista för nedsättning av
avgift samt tillse att varje nedsättningsbeslut motiveras,
att uppdra till miljökontoret att säkerställa att styrdokument för att
avsluta ärenden följs för alla ärendetyper,
att för egen del uttala att miljönämnden finner att 2014 års
internkontroll varit tillfredställande,
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
Ärendet
Miljökontoret har i enlighet med det av kommunfullmäktige
fastställda internkontrollreglementet och miljönämndens interna
kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens
ansvarsområde
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Internkontroll 2014 för miljökontoret - resultat
• Tjänsteskrivelse 2014-10-20, Internkontroll 2014 för
miljökontoret - resultat
• Bilaga Avvikelser som nämnderna under året rapporterat till
externa tillsynsmyndigheter.docx
• Bilaga Internkontroll 2014 nedsättning av avgift.docx
• Bilaga Internkontroll 2014 avslutas ärenden på rätt sätt och rätt
tid.docx
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Bilaga Rapport Förvaltningschef.doc
Bilaga Rapport kontrollansvarig nedsättning avgift.doc
Bilaga Rapport avsluta ärenden på rätt sätt och rätt tid.doc
Bilaga Självdeklaration miljökontoret 2014 .xls

Uppföljning av beslut
Internkontrollen följs upp på nytt inom ramen för 2015 års
internkontrollarbete.
____
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§102 Delegationsbeslut - redovisning december
2014
(MN-2013-00050-28)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till
handlingarna.
Ärendet
Beslut fattade på vidaredelegation av förvaltningschefen ska anmälas
till förvaltningschefen. Redovisningen avser inlämnade
delegationsbeslut från föregående anmälan 2014-10-21 och fram till
2014-11-21.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2014-11-24, Delegationsbeslut - redovisning
december 2014
• Bilaga Delegation av miljönämndens beslutanderätt.pdf
• Bilaga Beslut om att överklagan inkommit i rätt tid.pdf
• Bilaga
• Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut dec
2014.pdf
____
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§103 Meddelanden
Mark- och miljööverdomstolen
a) Dom Expancel
Miljökontoret
b) Miljösanktionsavgift, Allokton
c) Miljösanktionsavgift, Bröderna Wallström
d) Miljösanktionsavgift, På G butiken
e) Miljösanktionsavgift, Telenor -Huawei
Kommunfullmäktige
f) KF 2014-10-27 § 16 Delårsrapport januari - augusti 2014 för
g) KF 2014-10-27 § 15 valärenden
____
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§104 Information
Andreaz Strömgren redogör för åtalsanmälan mot Blåberget.
Ordföranden informerar om resultatet av enkäten om utvärdering av
miljönämndens arbete.
____
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§105 Övriga frågor
Jan-Olov Lampinen (S) tackar för tiden inom miljönämnden.
Ordföranden, å nämndens vägnar, tackar Andreaz Strömgren för ett
gott samarbete under mandatperioden.
Andreaz Strömgren tackar nämnden för ett bra engagemang under
mandatperioden och för ordförandens arbete.
____
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