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Tid Kl. 8:00-10.40  
Plats KS-salen  

 
Beslutande Kjell Bergkvist (C) ordförande 
 Leif Nilsson (S) v ordförande 
 Jan Olof Bredberg (S)  
 Annelie Ström (S)  
 Mikael Gäfvert (M)  
 Åse Johansson (M)  
 Maria Räfsbäck (L)  
 Wiltrud Daniels (MP)  
 Arthur Löwinger (SD)  

 
Tjänstgörande Marie Sjöbom Olsson (S) ersätter Soili Sollén (S) 
ersättare Maria Antonic (S) ersätter Maha Al Haddad (S) 
   
Ersättare Kent Larsson (S)  
 Muhammad Nisar Khan (S)  
 Kenneth Challis (V)  
 Sara Svensson (KD)  
 Mats Hellhoff (SD)  

 
Övriga Kristin Eriksson miljödirektör 
 Jenny Johansson bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 44-54 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Bergkvist 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Maria Räfsbäck 
Justerare 

 

 
 

 

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

Miljönämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2017-09-11   
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

  Gisela Arnell 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Maria Räfsbäck justera dagens protokoll. 
Ersättare är Wiltrud Daniels. 
 
_ _ _ _  
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§ 44  Samrådsremiss för ombyggnad av 562/559 
delen Njurundabommen i Sundsvalls kommun 
 (MN-2017-00027-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlämna miljökontorets yttrande, daterat 2017-08-25, till 
Trafikverket 
 

Ärendet 
Trafikverket har gett Sundsvalls kommun möjlighet att yttra sig över 
ett förslag till ombyggnation av väg 562 och 559 som berör 
Njurundabommen. Yttrandet ska skickas till 
investeringsprojekt@trafikverket.se före den18 september 2017. 
Trafikverkets diarienummer är TRV2016-52101. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 31 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00027-1 - Samrådsremiss för 

ombyggnad av 562/559 delen Njurundabommen i Sundsvalls 
kommun 

• Bilaga Samrådsremiss 
• Bilaga Planläggningsbeskrivning 
• Bilaga Sändlista samråd 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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§ 45  Yttrande över ansökan om nätkoncession 
L22, avser 130 kV kraftledning mellan Bandsjö 
och Granlo i Timrå och Sundsvalls kommun 
(2016-1291, 2017-1338) 
 (MN-2017-00017-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att betona för Energimarknadsinspektionen, vikten av att prövningen 
av sträckan L22 gör det möjligt att även förbättra intilliggande 
kraftledningar (L8 och L3) med syfte att minimera ledningarnas 
påverkan på hälsa och miljö, 
 
att i övrigt yttra sig till Energimarknadsinspektionen enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-21. 
 

Ärendet 
Energimarknadsinspektionen ska pröva en ansökan om förlängd 
nätkoncession för E.ON:s kraftledning på 130 kV, mellan Bandsjö-
Granlo, L 22. Sundsvalls kommun har fått tillfälle att lämna ett 
yttrande över ansökan senast 13 september 2017. Yttrandet ska 
skickas till registrator@ei.se dnr 2017-101646. 
 
Kommunens yttrande ska behandla om ledningen är förenlig med 
detaljplaner och områdesbestämmelser samt om ledningen går inom 
tätbebyggt område och berör skolor, förskolor eller annan liknande 
verksamhet. Miljönämnden har fullmäktiges uppdrag att 
sammanställa kommunens yttrande när det gäller nätkoncessioner. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 32 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00017-1 - Remiss - Begäran om 

yttrande över ansökan om nätkocession, Avser 130 kV 
kraftledning L22 mellan Bandsjö och Granlo i Timrå och 
Sundsvalls kommun (2016-1291, 2017-1338) 

• Bilaga 01 Ansökan 
• Bilaga 02 Topografisk karta 
• Bilaga 03 Teknisk beskrivning 

mailto:registrator@ei.se
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• Bilaga 04 Miljökonsekvensbeskrivning 
• Bilaga 05 Samrådsredogörelse 
• Bilaga 06 Länsstyrelsens beslut om bmp 
• Bilaga 07 Översiktskarta 
• Bilaga 08 Intressekarta natur 
• Bilaga 09 Intressekarta natur 
• Bilaga 10 Fågel- och naturvärdesinventering 
• Bilaga 11 Komplettering till ärendet 
_ _ _ _ 
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§ 46  Yttrande över ansökan om nätkoncession 
L23, avser 130kV kraftledning mellan Bandsjö och 
Ortviken i Timrå och Sundsvalls kommun (2016-
1291, 2017-1348) 
 (MN-2017-00018-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att betona för Energimarknadsinspektionen, betydelsen av att 
prövningen av sträckorna L23 och L12 samordnas så att det blir 
möjligt att markförlägga L12 genom hela den tätbebyggda delen av 
Bosvedjan så snart som möjligt, 
 
att i övrigt yttra sig till Energimarknadsinspektionen enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-28. 
 
Ärendet 
Energimarknadsinspektionen ska pröva en ansökan om förlängd 
nätkoncession för E.ON:s kraftledning på 130 kV, mellan Bandsjö- 
Ortviken, L 23. Sundsvalls kommun har fått tillfälle att lämna ett 
yttrande över ansökan senast 13 september 2017. Yttrandet ska 
skickas till registrator@ei.se dnr 2017-101647. 
 
Kommunens yttrande ska behandla om ledningen är förenlig med 
detaljplaner och områdesbestämmelser samt om ledningen går inom 
tätbebyggt område och berör skolor, förskolor eller annan liknande 
verksamhet. Miljönämnden har fullmäktiges uppdrag att 
sammanställa kommunens yttrande när det gäller nätkoncessioner. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 33 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00018-1 – Ans om nätkoncession, 

avser 130kV kraftledning L23 mellan Bandsjö och Ortviken i 
Timrå och Sundsvalls kommun (2016-1291, 2017-1348) 

• Bilaga Remiss inkl bilagor. 
• _ _ _ _ 
 
 
 

mailto:registrator@ei.se
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§ 47  Yttrande över ansökan om förlängd 
nätkoncession L12 avseende 130 kV ledning från 
Granlo till Ortviken 
 (MN-2017-00028-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att förorda alternativ B, som innebär nedgrävning av de delar av 
kommunen som idag har höga magnetfält i närheten av den aktuella 
ledningen samtidigt som barriäreffekter kraftigt minskas, 
 
att godkänna yttandet, tjänsteskrivelse 2017-08-25, och överlämna 
till E. ONs konsult senast den 13 september. 
 

Ärendet 
E. ON har gett Sundsvalls kommun möjlighet att yttra sig i ett 
kompletterande samråd i samband med en ansökan om förlängd 
nätkoncession för E.ONs kraftledning på 130 kV, mellan Granlo och 
Ortviken (L 12). Synpunkterna ska beaktas i det fortsatta arbetet med 
aktuell ansökan och den MKB som ingår som blir en del i ansökan. 
Yttrandet ska lämnas senast 13 september 2017 till 
hanna.markstrom@sweco.se.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 34 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00028-1 - Yttrande över ansökan om 

förlängd nätkoncession L12 avseende 130 kV ledning från Granlo 
till Ortviken 

• Bilaga Samrådsunderlag 
• Bilaga MKB innehållsförteckning 
• Bilaga Bilaga 1 översiktskarta 
• Bilaga Bilaga 2 intressekarta 
_ _ _ _ 
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§ 48  Begäran om utdömande av vite för Två 
bleka kompisar HBs verksamhet med solarium på 
Nybrogatan 17 Sundsvall, VULCANUS 4 
 (MN-2017-00025-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att ansöka om utdömande av vite om 5000 kr för Två bleka kompisar 
HB enligt bifogad skrivelse daterad 2017-08-22, 
 
att skicka ansökan till förvaltningsrätten med kopia till Två bleka 
kompisar HB 

Ärendet 
Rubricerat företag har underlåtit att åtgärda en av punkterna i ett 
föreläggande som förenats med löpande vite (delegationsbeslut 2017-
03-29). Miljökontoret har noterat bristen under fem veckors tid och 
därför bör vite om 5000 kr dömas ut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 35 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00025-1 - Ansökan om utdömande 

av vite för Två bleka kompisar HBs verksamhet med solarium på 
Nybrogatan 17 Sundsvall, fastigheten VULCANUS 4 

• Bilaga E-post 7 februari 
• Bilaga Skrivelse 14 februari 
• Bilaga E-post 13 mars 
• Bilaga Delegationsbeslut 29 mars 
• Bilaga Delgivningskvitto 12 april 
• Bilaga Mottagningsbevis 13 april 
• Bilaga E-post 9 maj 
• Bilaga Noteringar i skrivelse 9 maj 
• Bilaga Handskriven lapp 9 maj 
• Bilaga E-post 30 maj 

Uppföljning av beslut 
Förvaltningsrättens beslut i ärendet kommer att meddelas nämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 49  Yttrande över remiss - gemensamt 
reglemente 
 (MN-2017-00024-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att yttra sig till koncernstaben i enlighet med tjänsteskrivelsen, 
daterad 2017-08-02. 
 

Ärendet 
Koncernstaben har utarbetat förslag till nytt gemensamt reglemente 
för samtliga nämnder. Miljönämnden ombeds, liksom övriga 
nämnder, att yttra sig över remissen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 36 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00024-1 - Yttrande över remiss - 

gemensamt reglemente 
• Bilaga Remiss 
• Bilaga Gemensamt reglemente 

Uppföljning av beslut 
När kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente kommer det 
att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 50  Natur- och friluftsplan för Sundsvalls 
kommun 
 (MN-2017-00026-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till natur- och friluftsplan, 
 
att överlämna förslaget till natur- och friluftsplan till 
kommunfullmäktige för beslut, 
 
att poängtera vikten av att framförallt kommunstyrelsen, men även 
övriga nämnder, avsätter resurser i kommande års MRP, för att 
implementera, följa upp natur- och friluftsplanen, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avsluta det deluppdrag under 
MRP-uppdrag 17 (år 2012) som berör framtagandet av en 
naturvårdsplan.  
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen och miljökontoret har tagit fram ett 
förslag till natur- och friluftsplan för Sundsvalls kommun. Natur- och 
friluftsplanen innehåller övergripande vision, mål, strategier och 
åtgärder.  
 
Till natur- och friluftsplanen hör två bilagor:  
1. Fakta- och planeringsdel. Denna uppdateras och revideras efter 

behov.  
2. Idékatalog med förslag på konkreta åtgärder för de olika 

förvaltningarna att jobba vidare med.  
 
Beslut om planen bör tas av kommunfullmäktige då den berör fler 
nämnder inom kommunen.   
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 37 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00026-1 - Natur- och friluftsplan för 

Sundsvalls kommun 
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• Bilaga Bilaga 1a) Natur- och friluftsplan  
• Bilaga Bilaga 1c) Idékatalog 
• Bilaga Bilaga 1b) Fakta- och planeringsdel 
• Bilaga Bilaga 2 Konsekvensbeskrivning 
• Bilaga Bilaga 3 Sammanfattning av synpunkter samt 

kommentarer 

Uppföljning av beslut 
Återrapportering till miljönämnden efter kommunfullmäktiges beslut 
i ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 51  Delegationsbeslut - redovisning september 
2017 
 (MN-2016-00049-11) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga den till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt gällande delegationsordning beslutat att 
sådana ärenden som förvaltningschef eller ordförande har fattat 
beslut om ska anmälas till nämnden. Förvaltningschefen har i sin tur 
en omfattande vidaredelegering till handläggare som ska godkännas 
av förvaltningschef och sedan skickas till nämnden för kännedom. 
Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från föregående 
anmälan, dvs 2017-05-20 – 2017-08-21. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-05-§ 38 
• Tjänsteskrivelse - MN-2016-00049-11 - Delegationsbeslut - 

redovisning september 2017 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, Hamre 1_36 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning,  Salong 17 - Evas 

Fotfocus, Tara 2 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Cissis Beatybox, 

Vinsten 1 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Donnas Permanent 

Beauty, Tara 2 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Ernies Tatuering & 

Konst, Medborgaren 2 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Grim Tattoos & 

Custom Art, Medborgaren 2 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, hos Salong Pretty 

Please, Vinsten 1 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Salong 17 – Stadiga 

Fötter, Tara 2 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Underlandet 
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Piercalinda, Vinkeln 16 
• Bilaga Beslut om årlig avgift, nedsättning, Underlandet, Vinkeln 

16 
• Bilaga Ökad ersättningsnivå för ämnessamordnare 
• Bilaga Yttrande över dispensansökan brygga, Juni 114_46 
• Bilaga Yttrande över ansökan om förhandsbesked bygglov, 

Skedvik 
• Bilaga Yttrande över ansökan om förhandsbesked bygglov, Nora 

5_2 
• Bilaga Yttrande över ansökan om bygglov, Vävskeden 2 
• Bilaga Yttrande över mindre ändring av vägplan 
• Bilaga Yttrande över ansökan om ändring av villkor, Akzo Nobel 

Surface 
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

sept 2017 
_ _ _ _ 
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§ 52  Meddelanden september 2017 - ärenden för 
kännedom 
(MN-2016-00048-8) 
 
 
Ärendet  
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter, 
fullmäktigebeslut med mera. Dessa redovisas i bilagor. 
 
• Tjänsteskrivelse - MN-2016-00048-8 - Meddelanden september 

2017 - ärenden för kännedom 
• Bilaga §31 Fastställande av riktlinje, kränkande särbehandling, 

trakasserier och di... 
• Bilaga Bidrag till åtgärder 
• Bilaga Beslut om förlängd igångsättningstid för tillstånd till 

demontering av lastbilar m.m 
• Bilaga Föreläggande och samråd nyanläggning av markkabel 
• Bilaga Slutligt beslut Bredsandsbäcken 
• Bilaga Östersunds TR M 1034-16 Dom 2017-06-22 
• Bilaga Länsstyrelsens beslut, överklagande klagomål på buller 

337-17 
• Bilaga § 152 Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls 
• Bilaga § 164 Revidering av bestämmelser om arvoden och 

ersättningar 
• Bilaga § 153 Mål och resursplan 2018 med plan för 2019- 
• Bilaga Sommarjobb Miljökontoret 2017.docx 
• Bilaga FAH Höstkonferens 2017 program 
• Bilaga Erbjudande om att ansöka om medel för 

integrationsinsatser 2018 
• Bilaga Resultat sommaren 2017 
_ _ _ _ 
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§ 53  Information från förvaltningen 
 
 
Kristin Eriksson 

- informerar om den statliga miljötillsynsutredningen som 
precis lämnat sitt förslag till regeringen. 

_ _ _ _ 
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§ 54  Övriga frågor 
 
Marie Sjöbom Olsson har en fråga om råttinvasion i Sundsbruk och 
undrar om vi har hört något om detta. Miljökontoret kollar upp detta. 
 
Kenneth Challis undrar över regeringens utdelning av medel till 
miljösatsningar, hur dessa ska användas. Kjell Bergkvist säger att det 
fortfarande bara är ett förslag och vi får avvakta. 
_ _ _ _ 
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