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Tid
Plats

Kl. 10:00 -11:10
KS-salen

Beslutande

Kjell Bergkvist (C)
Leif Nilsson (S)
Soili Sollén (S)
Annelie Ström (S)
Maha Al Haddad (S)
Mikael Gäfvert (M)
Maria Räfsbäck (L)
Mats Hellhoff (SD)

ordförande
v ordförande

Tjänstgörande
ersättare

Maria Antonic (S)
Sara Svensson (KD)
Marcus Hellström (L)

ersätter Jan Olof Bredberg (S)
ersätter Åse Johansson (M)
ersätter Wiltrud Daniels (MP)

Ersättare

Hicham Elkahtib (V)
Magnus Landén (SD)

Övriga

Jenny Johansson
Ylva Jakobsson
Gisela Arnell
Lena Ericsson
Karolina Tornberg
Hanna Spolander
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Protokollet omfattar §§ 22-35

Justeras

Kjell Bergkvist
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Mats Hellhoff
Justerare

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

Miljönämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2018-05-16

2018-05-21

2018-05-23

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos

Sekreterare miljökontoret
Anslaget tas ned tidigast

2018-06-14

Justerandes signatur

Enligt uppdrag (namnteckning)

Namnförtydligande

Gisela Arnell
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Justering
Utöver ordförande ska Mats Hellhoff justera dagens protokoll.
Ersättare är Mikael Gäfvert.
____
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§ 22 Föreläggande om utredning om
bullerbegränsande åtgärder E4 Sundsvall
(MN-2017-00042-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar att förelägga Trafikverket,
organisationsnummer 202100-6297,
att utreda möjliga alternativa väg/spårnära åtgärder, eller andra
åtgärder som reducerar bullret vid källan, för hur det sammanlagda
trafikbullret från E4, Ostkustbanan och väg 562, inom de på bifogad
karta inringade områdena i Bredsand och Skönsmon, ska reduceras
med målsättningen att
 den ekvivalenta ljudnivån inte ska överskrida 55 dBA vid
bostädernas fasad,
 den maximala bullernivån inte ska överskrida 70 dBA
maximal ljudnivå på uteplats.
Utredningen ska innehålla alternativa tekniska lösningar, beräknade
uppnådda bullerbegränsningar, kostnader för åtgärderna samt
beräkning av samhällsekonomisk nytta/kostnad för åtgärderna.
att redovisa resultatet från utredningen till miljönämnden senast
2018-12-01.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 21 och 22§§ miljöbalken och
med hänvisning till 2 kap 2 och 3 §§ miljöbalken.
Ärendet
Miljönämnden förelade 2016-03-02 Trafikverket att för de fastigheter
där det inte redan finns kunskap om bullernivåer, genom beräkningar
eller kontrollmätningar, inventera vilka fastigheter längs ny E4
Sundsvall på sträckan Myre-Skönsmon där det sammanlagda bullret
från ny E4, väg 562 (gamla E4) och järnväg uppnår en ekvivalent
bullernivå vid fasad på eller över 55 dB(A).
Trafikverkets redovisning av bullernivåer utomhus enligt
föreläggandet har inkommit till miljökontoret. Miljönämnden
behöver ta ställning till innehållet i redovisningen.

Justerandes signatur
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Miljönämndens föreläggande 2016-03-02 gällde också buller
inomhus på fastigheterna Dingersjö 54:12, 54:13 och 54:14. Frågor
om buller inomhus hanteras vidare i ett separat ärende.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 16
 Tjänsteskrivelse - MN-2017-00042-1 - Föreläggande om
utredning om bullerbegränsande åtgärder gällande E4 Sundsvall
 Bilaga Miljönämndens beslut 2016-03-02
 Bilaga Karta utredningsområden Utdrag ur Bilaga 17
 Bilaga Mark- och miljödomstolens beslut 2017-06-14
 Bilaga Trafikverkets PM Delrapport E4 Sundsvall 2017-07-05
 Bilaga Bilaga 17 till Trafikverkets PM rapport
 Bilaga Rapport från Miljömedicin i Norr 2018-04-20
Uppföljning av beslut
Trafikverkets utredning redovisas för miljönämnden.
____

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-16

6

§ 23 Ansökan om tillstånd till utrivning av
dammar samt biotopvårdande åtgärder i Stångån
(MN-2018-00024-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tillståndsansökan och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning,
att skicka ansökan till mark- och miljödomstolen samt till
länsstyrelsen,
att uppdra till miljödirektören att återkomma med förslag till
finansiering för återställningsprojektet enligt den kommande domen.
Ärendet
I enlighet med tidigare avsiktsförklaring mellan miljönämnden,
Trafikverket och stadsbyggnadsnämnden ansöker miljönämnden om
tillstånd hos mark-och miljödomstolen för utrivning av dammar och
biotopvårdande insatser i Stångån.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 17
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00024-1 - Ansökan om tillstånd till
utrivning av dammar samt biotopvårdande åtgärder i Stångån.
 Bilaga Protokollsutdrag miljönämnden om avsiktsförklaring
2014-06-11
 Bilaga Påskriven Avsiktsförklaring Stångån 2014-07-07
 Bilaga Tillståndsansökan till MMD
 Bilaga Bilaga 1 Förhandlingsprotokoll
 Bilaga Bilaga 2 Miljönämndens beslut 2014-06-11
 Bilaga Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga Bilaga 4 PM Genomförbarhetsstudie utrivning
 Bilaga Bilaga 5 Åtgärder för förbättrad konnektivitet
 Bilaga Bilaga 6 Tillståndsbedömning av vägbro
 Bilaga Bilaga 8 Flygfoto
 Bilaga Bilaga 7 Sammanställning av genomförda samråd
 Bilaga Bilaga 9 Utdrag ur departementsprotokoll
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga Bilaga 10 PM kulturmiljö
Bilaga Bilaga 11 Elfiskeprotokoll
Bilaga Bilaga 12 Lodning av Stångån
Bilaga Bilaga 13 Naturinventering

Uppföljning av beslut
Domstolens beslut kommer att meddelas miljönämnden.
____

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-16

8

§ 24 Yttrande - samråd detaljplan för del av
Västermalm 1:1
(MN-2018-00025-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att yttra sig till stadsbyggnadskontorets planavdelning med reviderad
tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-16.
Ärendet
Detaljplaneområdet omfattar befintlig parkeringsyta samt gatumark, i
hörnet Rektorsgatan – Rådhusgatan, väster om Kyrkans hus - intill
Bünsowska tjärnen. Detaljplanen syftar bland annat till att möjliggöra
centrumändamål och bostäder. Stadsbyggnadskontoret önskar
yttrande före 2018-05-22, diarienummer SBN-2017-00522 11.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 18
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00025-1 - Yttrande - samråd
gällande detaljplan för Del av Västermalm 1:1, Centrumändamål
och Bostäder väster om kv. Trädgårdsmästaren Västermalm
 Bilaga Remiss samråd
 Bilaga Samrådshandling
 Bilaga Kulturmiljöanalys
 Bilaga Plankarta
____
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§ 25 Yttrande över ansökan om nätkoncession
gällande 130 kV ledning från Öråker till Birsta i
Sundsvalls kommun
(MN-2018-00019-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att yttra sig till Energimarknadsinspektionen enligt tjänsteskrivelse,
daterad 2018-03-28.
Ärendet
E.ON Energidistribution vill få tillstånd för att fortsätta använda ledning
L3 på sträckan från Öråker till Birsta.
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.
Synpunkter från koncernstaben, stadsbyggnadskontoret och kulturoch fritidsförvaltningen finns i detta yttrande. Sundsvall Elnät AB
lämnar ett eget yttrande.
Yttrandet ska lämnas till Energimarknadsinspektionen senast 18 maj
2018 till registrator@ei.se ärende 2008-103562.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 19
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00019-1 - Yttrande över samråd om
koncession för ändring av 130 kV ledning från Öråker till Birsta,
Sundsvalls kommun
 Bilaga Remiss
 Bilaga Ansökan
 Bilaga Komplettering ansökan
 Bilaga Yttrande Jijnjevaerie sameby
 Bilaga Reviderad MKB
 Bilaga Karta
____
Justerandes signatur
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§ 26 Yttrande över Havs- och
vattenmyndighetens samrådsförslag till nationell
havsplanering
(MN-2018-00012-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att yttra sig till koncernstaben enligt tjänsteskrivelse, daterad
2018-05-09,
att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp hur nämndens yttrande
har beaktats när Havs- och Vattenmyndigheten beslutat om Havsplan
för Bottniska viken.
Ärendet
Sundsvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig över ett
samrådsförslag till havsplanering med avgränsning av
miljöbedömning. Det område som berörs av havsplaneringen är inte
området närmast kusten utan den del som hör till Sveriges
ekonomiska zon och svenskt territorilahav från 1852 m (en nautisk
mil) utanför den svenska baslinjen. Ärendet bereds av koncernstaben.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 20
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00012-1 - Yttrande över Havs- och
vattenmyndighetens samrådsförslag till nationell havsplanering
 Bilaga Remiss
 Bilaga Samrådshandling
____
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§ 27 Yttrande över samrådsunderlag för ändring
av verksamheten vid Östrands massafabrik, Timrå
kommun
(MN-2018-00020-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-09, som
miljönämndens yttrande till SCA.
Ärendet
SCA Graphic Sundsvall AB (bolaget) har tillstånd enligt miljöbalken
att producera 1 100 000 ton blekt sulfatmassa och CTMP vid
Östrands massafabrik. Bolaget planerar att bygga ett bioraffinaderi
som delvis ska integreras i massafabriken, tillstånd till raffinaderiet är
under prövning. För att kunna genomföra integrering mellan
massafabriken och bioraffinaderiet måste bolaget ansöka om att få
ändra sitt tillstånd för massafabriken, det är samrådsunderlaget för
denna prövning som nu är aktuell.
Bolaget har bjudit in till samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken. Detta
samråd, som handlar om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska
avgränsas, är ett så kallat avgränsningssamråd som är ett steg i den
specifika miljöbedömningen. I samrådet ingår även Sevesofrågor.
Syftet är att samla in synpunkter inför arbetet att ta fram
ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 21
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00020-1 - Yttrande över
samrådsunderlag för ändring av verksamheten vid Östrands
massafabrik, Timrå kommun
 Bilaga Inbjudan till samråd
 Bilaga Samrådsunderlag
____
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§ 28 Yttrande över remiss - strategi för
jämställdhetsintegrering
(MN-2018-00015-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen daterad 2018-03-21 som
miljönämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Koncernstaben har remitterat Strategi för jämställdhetsintegrering till
samtliga nämnder i kommunen.
Överläggning
Mats Hellhoff (SD) yrkar på följande tillägg till miljökontorets
förslag. ”CEMR-deklarationen tar även upp att motverka
diskrimineringsgrunderna ”politisk och annan åskådning”. Detta
saknas helt i strategin om jämställdhetsintegrering och strategin
behöver därför kompletteras.
Jag yrkar därför att även denna diskrimineringsgrund tas upp i
strategin.”
Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns
två förslag, miljökontorets förslag och Mats Hellhoffs (SD) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
miljönämnden beslutar enligt miljökontorets förslag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 22
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00015-1 - Yttrande över remiss strategi för jämställdhetsintegrering
 Bilaga Missiv, remiss - strategi för jämställdhetsintegrering
 Bilaga Remissutgåva, Strategi för jämställdhetsintegrering
Uppföljning av beslut
Miljönämnden kommer att meddelas när kommunfullmäktige har
fattat beslut om strategin.
____
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§ 29 Granskning av nämndernas hantering av
delegation
(MN-2018-00016-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2018-03-21, som
miljönämndens svar på revisorernas skrivelse,
att omedelbart justera paragrafen och överlämna skrivelsen till EY.
Ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat
nämndernas hantering av delegation.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 23
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00016-1 - Granskning av
nämndernas hantering av delegation
 Bilaga Påskrivet missiv granskning av nämndernas hantering av
delegation 2017
 Bilaga Rapport granskning av nämndernas hantering av
delegation 2017
____
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§ 30 Yttrande – revidering av
landsbygdsprogrammet
(MN-2018-00021-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2018-05-09, som
miljönämndens svar till kommunstyrelsen.
Ärendet
Sundsvalls landsbygdsprogram ska revideras och därför ges
miljönämnden möjlighet att lämna synpunkter på programmet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 24
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00021-1 - Yttrande - revidering av
landsbygdsprogrammet
 Bilaga Remissmissiv - revidering av landsbygdsprogrammets
handlingsplan 2021
 Bilaga Landsbygdsprogram-2021-Sundsvalls-kommunPopulärversion
 Bilaga Bilaga 1 - Handlingsplan för landsbygdsprogrammet
Uppföljning av beslut
Miljönämnden kommer att få det reviderade landsbygdsprogrammet
för kännedom när det är beslutat.
____
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§ 31 Metodstöd för utformning av
kompetensförsörjningsplan 2018
(MN-2018-00018-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna den bifogade kompetensförsörjningsplanen och skicka
den till koncernstaben.
Ärendet
Varje nämnd ska upprätta en kompetensförsörjningsplan som sedan
ska sammanställas i en kommungemensam plan för att klara
framtidens kompetensförsörjning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 25
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00018-1 - Metodstöd för utformning
av kompetensförsörjningsplan 2018
 Bilaga Metodstöd SLUTLIGT 180302
 Bilaga Mall metodstöd
 Bilaga Brutto Kompetensplanering
 Bilaga Rutin för outrorutin
 Bilaga Introduktionsmall
 Bilaga Metodstöd IRUP
Uppföljning av beslut
Ingen särskild uppföljning
____
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§ 32 Delegationsbeslut - redovisning maj 2018
(MN-2017-00055-5)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga dem
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 2018-02-24.
Följande personalärenden har tagits under perioden.
2018-03-13 Beslut om anställning och lön
2018-04-16 Beslut om två visstidsanställningar
2018-04-16 Beslut om förlängd sjuklön
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2018-05-08-§ 26
 Tjänsteskrivelse - MN-2017-00055-5 - Delegationsbeslut redovisning maj 2018
 Bilaga Nordic Carbide ny version 2018
 Bilaga Samrådsyttrande
 Bilaga Yttrande granskningsutlåtande Tunadalsspåret
 Bilaga Yttrande - samråd planerat biotopskyddsområde Boda 9_3
 Bilaga Beslut om årlig tillsynsavgift, Sköns Prästbord 1_68
 Bilaga Yttrande över överklagan av villkor, Tunadal 1_1
 Bilaga Delegation av miljönämndens beslutanderätt
 Bilaga Beslut om avslag ytvatten
 Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut –
maj 2018
____
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§ 33 Meddelanden maj 2018 - ärenden för
kännedom
(MN-2017-00052-3)
Ärendet
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter,
kommunfullmäktige med mera. Dessa redovisas i bilagor.


Tjänsteskrivelse - MN-2017-00052-3 - Meddelanden april 2018 ärenden för kännedom
 Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-26 § 25
valärenden
 Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-26, § 28
 Bilaga Rapport avslutat tillsynsprojekt Drakfastigheters bygg och
rivningsprojekt 2017
 Bilaga Beslut avseende återtagande av tillsynsansvar
____
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§ 34 Information från förvaltningen
Hanna Spolander informerar om
- tillsyn på kosmetiska produkter
Natur- och friluftsplanen är nu tagen av kommunfullmäktige och
delas ut till ledamöterna.
____
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§ 35 Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

