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Tid Kl. 10:00-11:20  
Plats KS-salen  

 
Beslutande Kjell Bergkvist (C) ordförande 
 Leif Nilsson (S) v ordförande 
 Marie Sjöbom Olsson (S)  
 Kent Larsson (S)  
 Stefan Eriksson (S)  
 Åke Johansson (V) Jäv § 61 
 Jan Erik Iversen (M)  
 Maria Räfsbäck (L)  

 
Tjänstgörande  Margareta Jansson (S) ersätter Felicia Boberg (S) 
ersättare Eva Bergström Edström (M) ersätter Margaretha Engström (M) 
 Eva-Lotta Söderström (SD) ersätter Mats Hellhoff (SD) 
 Lena Svedin (V) ersätter Åke Johansson (V) § 61 
   
Ersättare Magnus Svensson (S)  
 Ylva Bengts (S)  
 Rebecka Mc Neill (C)  
 Lena Svedin (V)  
 Berndt Lennholm (M)  
 Sara Svensson (KD)  
   

 
Övriga Kristin Eriksson miljödirektör 
 Ylva Jakobsson bitr miljöchef 
 Jenny Johansson bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Susanna Tjärnberg registrator 
 Karolina Tornberg miljöinspektör § 61 
 Anna Gidlund miljöinspektör § 69 
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Protokollet omfattar §§ 59-69 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Bergkvist 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Eva-Lotta Söderström 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Eva-Lotta Söderström justera dagens 
protokoll. Ersättare är Jan Erik Iversen. 
 
_ _ _ _  
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§ 59  Yttrande över remiss - Naturvårdsverket 
rapport Kartläggning och analys av utsläpp från 
vedeldning 
 (MN-2019-00033-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2019-08-07, som 
miljönämndens svar till miljödepartementet. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter på 
Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från 
vedeldning. Rapporten innehåller en kartläggning, förslag till 
etappmål för miljömålet Frisk luft samt förslag till åtgärder och 
styrmedel. Miljönämndens remissyttrande ska ha kommit in till 
miljödepartementet senast den 30 september, till 
m.remissvar@regeringskansliet.se samt med kopia till 
johanna.jansson@regeringskansliet.se, märkt M2019/00796/Kl. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 33 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00033-1 - Yttrande över remiss - 

Naturvårdsverket rapport Kartläggning och analys av utsläpp från 
vedeldning 

 Bilaga Microsoft Outlook - PM 
 Bilaga Remissmissiv ved 
 Bilaga Rapport Kartläggning och analys av utsläpp från 

vedeldning 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:johanna.jansson@regeringskansliet.se
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§ 60  Yttrande - Miljöstrategiskt program 2020-
2030 
 (MN-2019-00028-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2019-08-06, som 
miljönämndens remissvar till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Miljöstrategiskt program 2020-2030, till kommunstyrelsen senast den 
30 september. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 34 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00028-1 - Yttrande - Miljöstrategiskt 

program 2020-2030 
 Bilaga Miljöstrategiskt program 2020-

2030_remissversion_april2019 
 Bilaga Missiv 
 Bilaga Protokollsutdrag SEFU 2019-04-16 § 24 
 Bilaga Utredningsuppdrag - Minskad klimatpåverkan april 2019 
 Bilaga Konsekvenser för verksamheterna april 2019 
 Bilaga Målsättningar per nämnd och styrelse april_2019 
 Bilaga E-post 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden kommer att få ta del av det miljöstrategiska 
programmet när kommunfullmäktige har beslutat om den slutliga 
versionen. 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2019-09-11 6 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 61  Överklagande av villkor i dom meddelad 
2019-05-07 gällande Blåbergets 
behandlingsanläggning för avfall, Mål nr M 156-02 
 (MN-2019-00045-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut om slutliga villkor i 
dom 2019-05-07 i mål nr M 156-02, och till Mark- och 
miljööverdomstolen framföra 
 
att villkor 1 i Mark- och miljödomstolens dom bör få följande 
lydelse:  
” 1. Uppsamlat lak- och dagvatten ska överledas till MittSverige 
Vatten & Avfall AB:s avloppsreningsanläggning, Tivoliverket, för 
ytterligare behandling. Provtagning av lak- och dagvattnet ska ske på 
sätt som medger en bedömning av vattnets påverkan på 
Tivoliverket.” 
 
att som begränsningsvärden för lak- och dagvatten som leds till 
Tivoliverket ska miljönämndens förslag till villkor 2 och 3 i 
nämndens yttrande 2019-03-14 fastställas. 
 
att miljönämndens förslag till villkor 4 i nämndens yttrande 2019-03-
14 gällande minskning av lak- och dagvattenmängderna ska 
fastställas. 

Ärendet 
Mark- och miljödomstolen har i dom 2019-05-07 beslutat om slutliga 
villkor för utsläpp av lak- och dagvatten från bolaget Sundsvall 
Energi AB:s verksamhet vid Blåbergets 
avfallsbehandlingsanläggning. Miljökontoret bedömer att villkoren är 
felaktigt och otillräckligt utformade. Domen har överklagats genom 
delegationsbeslut 2019-05-15. Miljönämnden har beviljats uppskov 
med att utveckla talan till den 11 september 2019.  
 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 
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Jäv 
Åke Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller 
beslutet av ärendet och lämnar mötesrummet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 35 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00045-1 - Överklagande av villkor i 

dom meddelad 2019-05-07 gällande Blåbergets 
behandlingsanläggning för avfall, Mål nr M 156-02 

 Bilaga Skrivelse från MSVA 
 Bilaga Dom från MMD 

Uppföljning av beslut 
Mark- och miljööverdomstolens beslut redovisas för miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 62  Yttrande över remiss - Renhållningsordning 
med avfallsplan och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Sundsvalls kommun 2020-
2030 
 (MN-2019-00029-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen daterad, 2019-08-24, som 
miljönämndens yttrande till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om miljönämndens remissvar över förslag till 
reviderad renhållningsordning och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Sundsvalls kommun 2020-2030.  
 
Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 30 september 
2019. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 36 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00029-1 - Remiss - 

Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Sundsvalls kommun 2020-2030 

 Bilaga Missiv_renhållningsordning_april 
 Bilaga Protokollsutdrag 
 Bilaga Avfallsplan2020-2030_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 1_lokala föreskrifter_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 1a_föreskriftsbilaga1_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 1b_ föreskriftsbilaga2_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 2_Nulägesbeskrivning_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 3_uppföljning av mål och 

åtgärder_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 4_Miljömål etc_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 5_ anläggningar för att förebygga och hantera 

avfall_samrådsversion_april2019 
 Bilaga Bilaga 6_Nedlagda deponier_samrådsversion_april2019 
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 Bilaga Bilaga 7_ Miljökonsekvensbeskrivning_ samrådsversion 
april 2019 

 Bilaga Bilaga 8_konsekvenser för verksamheterna - 
avfallsplan_samrådsversion_april2019 

 Bilaga Bilaga 9_Åtgärdslista 
sammanställning_samrådsversion_april2019 

 Bilaga listicon_checkout_user[1] 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i ärendet kommer att meddelas 
miljönämnden. 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2019-09-11 10 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 63  Yttrande över remiss - vägledning om 
överlåtelse av tillsyn 
 (MN-2019-00032-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar  
 
att godkänna tjänsteskrivsele, daterat 2019-07-26, som 
miljönämndens svar till Naturvårdsverket. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har valts ut som remissinstans för en ny vägledning 
om överlåtelse av tillsyn från Naturvårdsverket. Vägledningen syftar 
till att ge tolkningsstöd för de bedömningar som ska göras i samband 
med överlåtelse och återkallande av tillsyn. 
 
Svaret ska skickas senast den 30 september 2019 till 
registrator@naturvardsverket.se, märkt ”Remissvar på vägledning 

om överlåtelse av tillsyn, ärendenr NV-07602-18” 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 37 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00032-1 - Remiss - vägledning om 

överlåtelse av tillsyn 
 Bilaga Microsoft Outlook - PM 
 Bilaga Missiv 
 Bilaga Vägledning överlåten tillsyn remiss 2019 
_ _ _ _ 
 
 
 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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§ 64  Sammanträdesplan 2020 - 2022 för 
miljönämnden och dess arbetsutskott 
 (MN-2019-00037-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplan förföreslagna sammanträdesdagar 
och former för miljönämnden och dess arbetsutskott 2020-2022. 
 

Ärendet 
Miljökontoret har tagit fram förslag till sammanträdesplan för 
miljönämnden och dess arbetsutskott för resterande del av 
mandatperioden, 2020 - 2022. 
 
 2020 2021 2022 
 AU MN AU MN AU MN 
Januari 14 22 12 20 11 19 
Februari 11 19 9 17 8 16 
Mars 10 18 9 17 8 16 
April 7 15 6 14 5 12 
Maj 5 13 4 111 3 11 
Juni 2 10 1 9 312 8 
Juli - - - - - - 
Augusti - - - - - - 
September 8 16 7 15 6 14 
Oktober 6 14 5 13 4 12 
November 3 11 2 10 1 9 
December 1 9 303 8 294 7 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 38 
                                                 
1 MN 11 maj 2021 äger rum på en tisdag då onsdag är dag före helgdag.  
2 Arbetsutskottet för juni 2022 är den 31 maj. 
3 Arbetsutskottet för december 2021 är den 30 november. 
4 Arbetsutskottet för december 2022 är den 29 november. 
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 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00037-1 - Sammanträdesplan 2020 - 
2022 för miljönämnden och dess arbetsutskott 

_ _ _ _ 
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§ 65  Delegation av miljönämndens 
beslutanderätt 
 (MN-2019-00038-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att upphäva Delegation av miljönämndens beslutanderätt, fastställd 
av miljönämnden 2017-03-29 §19,  
 
att fastställa ny Delegationsordning för miljönämnden i enlighet med 
miljökontorets förslag, daterat 2019-08-22, samt  
 
att den nya delegationsordningen ersätter den äldre 2019-10-01. 

Ärendet 
Miljönämndens delegationsordning är en förteckning som visar vilka 
beslutanderätter som miljönämnden gett till politiker och tjänstemän. 
En översyn av hela delegationsordningen har gjorts för att anpassa till 
ny lagstiftning och för att förbättra och tydliggöra styrningen av 
verksamheten.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 39 
 Tjänsteskrivelse - MN-2019-00038-1 - Delegation av 

miljönämndens beslutanderätt 
 Bilaga Delegationsordning MN, förslag 20190822 

Uppföljning av beslut 
När behov uppstår tas förslag till revideringar fram.  
_ _ _ _ 
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§ 66  Delegationsbeslut - redovisning september 
2019 
 (MN-2018-00060-15) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen av delegationsbesluten 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 2019-05-18—

2019-08-09. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2019-09-03 -§ 40 
 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00060-15 - Delegationsbeslut - 

redovisning 2019 
 Bilaga Yttrande lst flytt gasåtervinningsanläggning 
 Bilaga Yttrande över handlingar gällande överklagande MMD 
 Bilaga Yttrande bygglov, mast och teknikbodar för mobiltelefoni 
 Bilaga Yttrande - solcellspark i Birsta strandskydd och 

landskapsnivå m.m. 
 Bilaga Samråd detaljplan Finnkajen 2019 
 Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende Ede 34_4 
 Bilaga MS avgift Hedern Fastigheter, Skönsberg 1_14 
 Bilaga MS avgift Hedern Fastigheter, Läkaren 3 
 Bilaga MS avgift Hedern Fastigheter, Brutto 6 
 Bilaga MS avgift Hedern Fastigheter, Kofoten 19 
 Bilaga MS avgift Hedern Fastigheter, Nöjet 8 
 Bilaga Miljösanktionsavgift, Sveriges Radio, Läkaren 3 
 Bilaga Yttrande till länsstyrelsen, Ede 34_4 
 Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende, Grodan 8 
 Bilaga Yttrande gällande anmälan om vattenverksamhet 
 Bilaga Beslut om att överlämnad överklagat ärende Ede 34_4 
 Bilaga Resultatrapport Rosenborgskajen 
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 Bilaga Yttrande angående dispens från strandskydd, Skravsätt 

1_36 
 Bilaga Yttrande detaljplan Rorgängaren 4 
 Bilaga Yttrande upphäva detaljplan 
 Bilaga Avslag på ansökan om spridning av bekämpningsmedel, 

Sundsvalls Hamn 1_13 
 Bilaga Beslut om att överlämnad överklagat ärende Fors 15_12 
 Bilaga Föreläggande om att vidta åtgärder på Kristna skolan 

Oasen 
 Bilaga Reviderat yttrande strandskyddsdispens, Ljusta 2_16, 

Berge 2_1 
 Bilaga Yttrande bygglov, Hamn 1_87 
 Bilaga Yttrande bygglov, Sjukhuset 3 
 Bilaga Yttrande samråd detaljplan Finnkajen, Stenstaden 1_4 
 Bilaga MS avgift Cafe Charm, bageriet 
 Bilaga Yttrande över ansökan om bygglov, Skönsmon 2_12 
 Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende, Österkolsta 

1_22 
 Bilaga Beslut vidarerdelegering 
 Bilaga Yttranda angående ansökan om bygglov, avstyrkan, 

Skönsmon 2_12 
 Bilaga Yttrande bygglov, Östermalm 1_6 
 Bilaga Redovisning av vidaredelegerade delegationsbeslut 
 Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende Östermalm 

1_6 
_ _ _ _ 
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§ 67  Meddelanden september 2019 - ärenden för 
kännedom 
(MN-2018-00054-10) 
 

Ärendet 
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter,  
kommunfullmäktige, projektrapporter med mera. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - MN-2018-00054-10 - Meddelanden september 
2019 - ärenden för kännedom 

 Bilaga KS 2019-05-13 §117 kvittering av nämndernas och 
bolagensmål och resursplaner 2019 

 Bilaga KF 2019-05-27 § 112 Valärenden 
 Bilaga KF 2019-05-27 §125 Detaljplan för Bergsåker 5_20 mfl 

beslut om antagande 
 Bilaga KS 2019-05-13 § 132 Uppföljning av pensionsstrategi och 

tillhörande riktlinjer 
 Bilaga KF protokoll 2019-05-27 § 124 Uppföljning av 

pensionsstrategi och tillhörande riktlinjer 
 Bilaga KS personalutskott 2019-06-19 § 13 Uppföljning av 

sjukfrånvaro juni 2019 
 Bilaga KS 2019-06-24 §152 Delårsrapport jan-apr kommun och 

kommunkoncern 
 Bilaga KS personalutskott 2019-06-19 § 15 Rapport 

medarbetarenkät 2019 
 Bilaga KF 2019-06-24 §153, Tekniskt omräknad Mål och 

resursplan 2020 
 med plan för 2021-2022 
 Bilaga Miljökontorets slutsatser efter tillsyn på förskolor 2019 
 Bilaga 551-2395-2019 beslut OKQ8 depå sundsvall 
 Bilaga KS 2019-06-10 §158 Styr- och ledningsmodell för 

Sundsvalls kommunkoncern - red änd 
 Bilaga 551-8396-2018 BESLUT Expancel 
 Bilaga Beslut Slutliga villkor 190703 
 Bilaga 551-8422-2018 BESLUT Pergopak 
 Bilaga Beslut att avvisa överklagan(11341187) 
 Bilaga Sammanställning sommarjobbarnas insatser 2019 
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 Bilaga Utvärdering svar 2019 
 Bilaga Östersunds M 462-19 Dom 2019-08-20 
 Bilaga Beslut att avslå överklagandet 
_ _ _ _ 
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§ 68  Information från förvaltningen 
 
 
Kristin Eriksson informerar om 
 

 lagändring 2021, fastighetsnära insamling av förpackningar 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2019-09-11 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 69  Övriga frågor / övrig information 
 
Stefan Eriksson har en fråga gällande några fastigheter i Haga som 
miljökontoret förelagt om åtgärder. Han undrar vad som händer. 
Kristin Eriksson återkommer med svar till nästa nämnd. 
 
Åke Johansson har en fråga om vad som hänt vid Sidsjön. 
Vattennivån har sjunkit. Vad händer under vintern med snökanoner? 
Kristin Eriksson informerar om att det är en länsstyrelsefråga. Kultur 
och Fritid kommer att skicka in en ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet. Återkommer om mer info. 
 
Åke Johansson har en fråga kring yttranden kring strandskyddet, görs 
uppföljning från miljökontoret? Hur ofta tas våra synpunkter tillvara? 
Kristin svarar att miljökontoret för två år sedan kollade hur våra 
beslut om avstyrkan hanterats. I endast tre av elva fall följde 
stadsbyggnadsnämnden miljönämndens avstyrkan om 
strandskyddsdispens. I år kollade miljökontoret om vi får dessa på 
remiss, för 2018 är det 56 dispenser som beviljats, 25 av dessa har 
miljökontoret fått på remiss och av dessa har miljökontoret avstyrkt 
två. 
 
Under miljönämndens informationstimme informerade Karolina 
Tornberg om Blåberget inför studiebesök. 
 
Anna Gidlund informerade nämnden om förbud och föreläggande i 
avloppsfrågor. 
_ _ _ _ 
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