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Justering
Utöver ordförande ska Margareta Engström justera dagens protokoll.
Ersättare är Maria Räfsbäck.
____
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§ 1 Föreläggande om fortsatt utredning av
åtgärder mot bullerstörning för den sammanlagda
statliga infrastrukturen i Bredsandsområdet, E4
Sundsvall
(MN-2020-00012-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna föreläggandet, daterat 2020-01-31, och delge det till
Trafikverket med kopia till berörda fastighetsägare.
Ärendet
Inför fastställandet av arbetsplanen för E4 Sundsvall togs en
miljökonsekvensbeskrivning fram. Miljökontoret framförde i
yttranden att de föreslagna bullerskyddsåtgärderna är otillräckliga för
Bredsand. I miljökonsekvensbeskrivningen anges att ”för boende i
Bredsandsområdet innebär en ny E4 med förslagna åtgärder i
vägområdet (såsom vallar och plank) generellt en bättre ljudmiljö.”
Den bilden förmedlades också på samrådsmöten inför fastställandet
av arbetsplanen. Miljökontoret har sedan ny E4 Sundsvall togs i drift
fått in många klagomål på bullerstörningar. Många boende upplever
en stor besvikelse över att bullersituationen inte blivit bättre.
Ärendet handlar om att förelägga Trafikverket enligt nedanstående
punkter.
1. Utreda åtgärd som innebär att 3,5 meter höga skärmar (eller
högre skärmar om det är tekniskt möjligt) sätts upp på
Tellusbron, på en eller båda sidorna av vägen. Utredningen
ska innehålla teknisk beskrivning, åtgärder som behövs för att
anslutning till befintliga bullervallar och skärmar, redogörelse
för vilken tid som behövs för att genomföra åtgärderna,
beräkningar gällande bullersituationen efter att skärmarna
monterats, samt kostnader och eventuella åtaganden.
2. Utreda åtgärder för att skydda skolgården på Bredsands skola
så att bullernivån blir högst 55 dBA från all statlig
infrastruktur, alternativt andra förbättrande åtgärder för det
fall 55 dBA inte kan uppnås.
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3. Utreda åtgärder för att skydda uteplats vid Brf Strandparken
så att bullernivån blir högst 55 dBA från all statlig
infrastruktur.
4. Utreda åtgärder för att skydda utemiljön på fastigheten
Dingersjö 3:131 så att bullernivån vid fasad eller på uteplats
blir högst 55 dBA från all statlig infrastruktur, alternativt
andra förbättrande åtgärder för det fall 55 dBA inte kan
uppnås.
5. Utreda åtgärder för att skydda utemiljön på fastigheterna
Bredsand 1:7 och Bredsand 2:1 så att bullernivån vid fasad
eller på uteplats blir högst 55 dBA från all statlig
infrastruktur, alternativt andra förbättrande åtgärder för det
fall 55 dBA inte kan uppnås.
Utredningar enligt punkterna 2-5 kan innefatta väg- eller spårnära
åtgärder, fastighetsnära åtgärder, eller andra åtgärder för att minska
buller vilket även innefattar enklare åtgärder för sänkt däcksljud,
mindre bullrande beläggning och sänkt hastighet. Trafikeringen på
den statliga infrastrukturen ska baseras på ett worst-case – scenarium
innebärande trafik prognosår 2030 för E4 eller eventuell ökad
trafikering enligt nyare prognoser, nuläge eller eventuell ökad
trafikering enligt prognoser för ombyggnad av Ostkustbanan, samt
nuläge eller eventuell ökad trafikering enligt prognoser för
ombyggnad väg 562. Utredningarna ska vidare innehålla översiktliga
tekniska beskrivningar, kostnader och åtgärdernas påverkan på
bullerutbredningen.
Resultaten av utredningarna ska, tillsammans med eventuella
åtaganden från Trafikverket, redovisas till miljökontoret senast 4
månader efter att Trafikverket tagit del av beslutet.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (1998:808) 2 kap 1, 2 och 3
§§ samt 26 kap 9, 21 och 22 §§.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 1
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00012-1 - Föreläggande om fortsatt
utredning av åtgärder mot bullerstörning för den sammanlagda
statliga infrastrukturen i Bredsandsområdet, E4 Sundsvall
• Bilaga Föreläggande E4 TrV
• Bilaga Miljönämndens beslut 2018-05-16 § 22
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Bilaga Trafikverkets redovisning 2018-12-11
Bilaga Trafikverkets redovisning 2019-05-17
Bilaga Rapport bullerutredning Väg 562, Nolby–Sundsvalls
resecentrum 2019-05-22
• Bilaga Kompletterande information avseende bullerutredningen i
vägplan för väg 562 Nolby-Sundsvalls resecentrum
• Bilaga Utredning avseende komplettering av bullerskärm vid
Bredsands skola daterad 2020-01-27
____
•
•
•
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§ 2 Yttrande - detaljplan för Rosenborgskajen,
del av Östermalm 1:6 med flera
(MN-2020-00007-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att yttra sig till stadsbyggnadskontoret enligt miljökontorets
skrivelse,
att planförslaget kompletteras med en beskrivning av Grevebäckens
biologiska mångfald
.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har begärt synpunkter på ett förslag till en
detaljplan för Södra kajen (SBN 2017-01352). Miljönämnden har fått
tid till 19 februari 2020 för att lämna sitt yttrande.
Omedelbar justering
Protokollet förklaras härmed justerat.
Protokollsanteckning
Ordförande godkänner följande protokollsanteckning.
Åke Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning.
” Vi vill att de punkter som återfinns i kommentaren från
Miljönämnden dat 2017 också tas hänsyn till vid
stadsbyggnadskontorets fortsatta arbete med att planlägga området
vid Rosenborgskajen:
2. Att stadsbyggnadskontoret utreder hur grönområdet i nordost
också kan utvecklas som rekreations- och naturområde 4. Att man i
den fortsatta plan- och bygglovsprocessen arbetar för att ny
bebyggelse blir energisnål och kretsloppsanpassad
Åke Johansson, Vänsterpartiet
Lena Svedin, Vänsterpartiet”
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Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 2
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00007-1 - Yttrande - detaljplaner för
Rosenborgskajen del av Östermalm 1:6 med flera och för
flytande bostäder Stenstaden 1:4, Södra Kajen
• Bilaga Missiv samråd
• Bilaga MKB samråd
• Bilaga MKB samråd Bilaga 1 Buller
• Bilaga MKB samråd Bilaga 2 Kulturmiljö
• Bilaga MKB samråd Bilaga 3 Risk
• Bilaga MKB samråd Bilaga 4 Luftkvalité
• Bilaga Planhandling samråd
• Bilaga Plankarta A1
• Bilaga Plankarta A3
• Bilaga PM Parkering
• Bilaga PM Trafikalstring
• Bilaga Projekteringsunderlag PM Geoteknik
• Bilaga Historisk beskrivning
• Bilaga Marinarkeologisk utredning
____
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§ 3 Föreläggande om förlängning av vägnära
bullerskydd vid E4 landbron Åmon, E4 Sundsvall,
delen Myre-Skönsmon
(MN-2020-00008-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna vitesföreläggandet till Trafikverket, daterat 2020-01-24,
och delge det till Trafikverket med kopia till boende.
Ärendet
Trafikverket har tagit fram en kompletterande bullerberäkning för
ekvivalent ljudnivå från E4 i området Åmon. Den kompletterande
beräkningen har gjorts med utgångspunkt i att längden på uppförd
bullerskärm söder om landbron är kortare än den bullerskärm som
fastställs i arbetsplan för projektet E4 Sundsvall. Den kompletterande
bullerberäkningen visar på en förlängning av bullerskärmen söderut
ger ett minskat bullerpåslag för vissa fastigheter i Åmon.
Trafikverket avser därför att förlänga bullerskärmen på höger sida
om landbron på en sträcka av ca 60 meter. Trafikverket åtog sig att
utföra skärmen under 2019. Miljökontoret beslutade därför 2019-0424 att bullerskärmen skulle förlängas och att redovisning av
bullerskyddsåtgärden skulle ske senast 2019-11-30.
Vid samtal med Jorun Storeng, Trafikverket, 2020-01-23 framkom
att bullerskärmen inte utförts på grund av att nya uppgifter framkom
att det fanns risk för att den nya skärmen kunde ge reflektioner. En
sakkunnig har kopplats in av Trafikverket som gjort bedömningen att
det inte finns risk för reflektion. Trafikverket har uppskattat att
åtgärden kan utföras under innevarande år 2020.
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Därför föreslås
att förelägga Trafikverket med organisationsnummer 2021006297 att
senast 2020-09-30:
1. Förlänga bullerskärmen på höger sida om landbron i Åmon,
E4 Sundsvall, på en sträcka av 60 meter enligt inskickad
redovisning daterad 2019-01-21.
2. Redovisa att bullerskyddsåtgärden utförts till miljökontoret.
Beslutspunkt 1 är förenad med ett vite om 750 000 kronor och ska
skriftligen lämnas in till miljökontoret senast den 30 september 2020.
Beslutet ska ersätta tidigare beslut daterat 2019-04-23.
Förvaltningens överväganden
Miljökontoret anser att det är rimligt att förlängning av
bullerskärmen på höger sida om landbron i Åmon utförs och att
redovisning om åtgärdens utförande kan redovisas senast 2020-0930. För ytterligare lagstöd och motiv se föreläggandet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 3
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00008-1 - Föreläggande om
förlängning av vägnära bullerskydd vid E4 landbron Åmon, E4
Sundsvall, delen Myre-Skönsmon
• Bilaga E-post från Trafikverket
• Bilaga Vitesföreläggande bullerskärm Åmon Å 429
• Bilaga Bullerutredningskarta 1
• Bilaga Bullerutredningskarta 2
____
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§ 4 Yttrande över remiss - Motion (L) om att
förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas
överväganden vid yttrande inför beslut
(MN-2019-00050-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen
att miljönämnden redan har ansvar för arbetsmiljö och hälsofrågor.
Ärendet
Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över motion (L) om att
förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande vid yttrande
inför beslut.
Remissyttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 27
mars.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 4
• Tjänsteskrivelse - MN-2019-00050-1 - Remiss Motion (L) om att
förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas överväganden vid
yttrande inför beslut
• Bilaga Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i
förvaltningarnas överväganden vid yttrande inför beslut
Uppföljning av beslut
Miljönämnden kommer att meddelas kommunfullmäktiges beslut i
ärendet.
____
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§ 5 Yttrande över remiss - översyn av HRfunktionen
(MN-2019-00054-2)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen daterad, 2020-01-24, som
miljönämndens svar till kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att en översyn av hela
kommunens HR-funktion ska genomföras. Nu har en sådan översyn
genomförts och den innehåller förslag till en förändrad HRorganisation. Alla nämnder har givits möjlighet att yttra sig över
förslaget.
Ärendet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 28 februari.
Omedelbar justering
Protokollet förklaras härmed justerat.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 5
• Tjänsteskrivelse - MN-2019-00054-2 - Yttrande över remiss översyn av HR-funktionen
• Bilaga Remiss översyn av HR-funktionen
• Bilaga Protokollsutdrag
• Bilaga Slutrapport översyn av HR-funktionen_191128
Uppföljning av beslut
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden.
____
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Årsbokslut för miljönämnden 2019

(MN-2018-00052-10)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna årsrapporten av miljönämndens Mål- och resursplan för
2019,
att överlämna årsrapporten till kommunstyrelsen
Ärendet
Miljökontoret har sammanställt miljönämndens årsredovisning för
2019 som ska överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 6
• Tjänsteskrivelse - MN-2018-00052-10 - Årsbokslut för
miljönämnden 2019
• Bilaga KLAR Miljönämnden årsbokslut 2019
• Bilaga 2019 indikatorer MN
• Bilaga Investeringsredovisning 2019
____
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§ 7 Verksamhetsplan (tillsynsplan) för
miljökontoret 2020
(MN-2020-00010-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna Tillsynsplan för miljökontoret 2020, daterad 2020-0130, som miljökontorets verksamhetsplan.
Ärendet
Miljökontorets verksamhetsplan ska kvitteras mot miljönämndens
beslutade verksamhetsplan för 2020 (tidigare benämnd mål- och
resursplan). Det innebär att nämnden ska kontrollera att planen
stämmer överens med beställningen. Verksamhetsplanen utgör tillika
miljökontorets tillsynsplan för 2020.
Förslag till uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp i samband med delår 1, delår 2 samt vid
årsredovisningen för 2020. I övrigt redovisas verksamhetens resultat
löpande vid nämndssammanträden.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 7
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00010-1 - Tillsynsplan för
miljökontoret 2020
• Bilaga Tillsynsplan 2020
• Bilaga MÅL bilaga till behovsutredning slutlig
____
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§ 8 Överföring av resultat för miljönämnden
2019
(MN-2020-00009-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna överföring av resultat för 2019,
att godkänna miljökontorets förslag till användning av eget kapital för
2019,
att överlämna begäran om överföring av resultat och användande av
eget kapital till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att förvaltningarna ska redovisa
överföring av resultat för 2019. Avvikelse mot MRP 2019 ska föras
över till 2020. Beroende av resultatet görs tillägg eller avdrag på
förvaltningens egna kapital. Miljönämnden önskar använda 900 tkr
av tidigare års överskott för två specifika områden under 2020.
Omedelbar justering
Protokollet förklaras härmed justerat.
Förslag till uppföljning
Miljönämnden delges beslutet från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 8
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00009-1 - Överföring av resultat för
miljönämnden 2019
•
Uppföljning av beslut
Miljönämnden delges beslutet från kommunfullmäktige.
____
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Internkontroll för miljönämnden 2020

(MN-2019-00055-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att utifrån bruttolista 2020 välja följande kontrollpunkter till 2020 års
internkontrollplan,
•
•
•

Uppföljning och återrapportering av politiska beslut
Felaktigt utlämnande av handling
Miljönämndens yttrande beaktas vid prövning

Ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnden varje
år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Som underlag för planen ska nämnden göra en riskbedömning.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - § 9
• Tjänsteskrivelse - MN-2019-00055-1 - Internkontroll för
miljönämnden 2020
• Bilaga Bruttolista miljökontoret 2020
• Bilaga Riskbedömning
Uppföljning av beslut
Internkontrollplanen för 2019 följs upp vid tertial 1 och tertial 2 samt
rapporteras i december.
____
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§ 10 Delegation av miljönämndens
beslutanderätt
(MN-2020-00006-1)

Beslut
Miljönämnden beslutar
att upphäva Delegation av miljönämndens beslutanderätt, fastställd
av miljönämnden 2019-09-11 §65,
att fastställa ny Delegationsordning för miljönämnden i enlighet med
förvaltningens förslag, daterad 2020-01-22, samt
att den nya delegationsordningen ersätter den äldre från och med
2020-03-01.
Ärendet
I miljönämndens delegationsordning visas vilka beslutanderätter som
miljönämnden gett till politiker och tjänstemän. Utifrån
förordningsändringar inom livsmedelsområdet uppdateras
delegationsordningen.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - §10
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00006-1 - Delegation av
miljönämndens beslutanderätt
• Bilaga Delegationsordning MN, förslag 2020-01-22
Uppföljning av beslut
När behov uppstår tas förslag till revideringar fram.
____
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§ 11 Delegationsbeslut - redovisning februari
2020
(MN-2020-00003-1)

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 2019-11-16—
2020-01-24.
Följande personalärenden har hanterats under tiden.
21/11-19

Beslut om visstidsanställning jan-mars 2020

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2020-02-11 - §11
• Tjänsteskrivelse - MN-2020-00003-1 - Delegationsbeslut redovisning januari 2020
• Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende, Bergom 2_45
• Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende, Färsta 2_10
• Bilaga Beslut om att överlämna överklagat ärende, Silje 2_50
• Bilaga Beslut om nedsättning av fast årlig avgift, Njurunda
Prolympia
• Bilaga Beslut om nedsättning av fast årlig avgift, Njurunda
Skönhet, Malin
• Bilaga Beslut om nedsättning av fast årlig avgift, Njurunda
Skönhet
• Bilaga Beslut om årlig avgift, Trioplast, Rasåsen 1_56
• Bilaga Föreläggande om att vidta åtgärder, Afra Food, Västland
45_2
• Bilaga Föreläggande om förbud med mera, Njurunda-Västbyn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-19
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1_10, 1_11
• Bilaga Föreläggande om förbud mot fortsatt utfyllnad av avfall,
Österkolsta 1_22
• Bilaga Yttrande avseende samråd, deponering inerta jordmassor,
Maland och Västland
• Bilaga Yttrande detaljplan Finnkajen, Stenstaden 1_4 m fl
• Bilaga Yttrande förhandsbesked bygglov, Fors 4_46
• Bilaga Yttrande förhandsbesked bygglov, Älva 4_15
• Bilaga Yttrande granskningshandlingar väg 562 NolbyResecentrum
• Bilaga Yttrande strandskyddsdispens, Fjolsta 6_1
• Bilaga Yttrande strandskyddsdispens, Fors 4_46
• Bilaga Yttrande strandskyddsdispens, Ortsjön 2_6
• Bilaga Yttrande strandskyddsdispens, Skrängsta 2_51
• Bilaga Yttrande strandskyddsdispens, Veda 1_7
• Bilaga Yttrande tidig dialog, Medborgaren 2
• Bilaga Yttrande över förslag till ny detaljplan, Västland 26_39
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut januari 2020
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Meddelanden februari 2020 - ärenden för
kännedom
(MN-2019-00053-1)

Ärendet
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse - MN-2019-00053-1 - Meddelanden februari
2020 - ärenden för kännedom
Bilaga § 79 Åtgärder för en ekonomi i balans - projektplan
Bilaga § 245 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott 2020 med plan för 2021
Bilaga Östersunds TR M 2217-19 Dom 2019-11-27
Bilaga Avslutat projekt - Pizzerior
Bilaga § 229 Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga
nämnder i Sundsvalls kommun
Bilaga Protokoll KF 2019-11-25 § 230 Valärenden
Bilaga § 231 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag
Bilaga Östersunds TR M 1556-19 Dom 2019-12-11
Bilaga Broschyr jordbrukare
Bilaga PIA drivmedelssprint 2019
Bilaga PIA Energisprint 2019
Bilaga PIA fordonstvättar 2019
Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-12-16 §252
Bilaga Protokollsutdrag PU 2019-12-10 §35
Bilaga Protokollsutdrag PU 2019-12-10 §37
Bilaga Rökfria miljöer fritidsgårdar 2019
Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-12-16 §253
Bilaga 2019-12-16 §254 Taxa enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för 2020
Bilaga § 255 Taxa inom strålskyddslagens område för 2020
Bilaga § 256 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel för 2020
Bilaga Östersunds TR M 2217-19 Dom 2019-11-27
Bilaga Skolornas mottagningskök 2019
Bilaga Tillverkarna
Bilaga §247 Antagande av OPF-KL18_Sundsvall samt
tillämpningsanvisningar
Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Sammanträdesdatum
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Bilaga Beslut att avslå överklagandet(12446351)
Bilaga § 9 Vision för Sundsvall som plats och kommunkoncern
Bilaga § 10 Strategi för arbetet med trygghet och säkerhet i
Sundsvall kommun 2020-2023
• Bilaga FAH 22-23 april 2020.pdf
• Bilaga Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27 § 11
____
•
•
•

Justerandes signatur
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§ 13 Information från förvaltningen
Kristin informerar om
• Förvaltningens arbete med besparingsåtgärder
• Livsmedelsanktioner
Kjell Bergkvist informerar
• Sveriges Eko kommuner Årsmöte 14-13 maj
• Bygglim har gjort en utredning gällande gifttunnorna i
Sundsvallsbukten
____

Justerandes signatur
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§ 14 Övriga frågor / övrig information
Under miljönämndens informationstimme informerar strateg
Henrik Rinstad, kommunstyrelsekontoret om jämställdhet och
mångfald.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

