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Protokollet omfattar §§ 41- 56

Justeras

Birger Hjörleifsson §§ 41-44, 46-56
Ordförande

Per-Magnus Forsberg § 45
Ordförande

Soili Sollén
Justerare

Gisela Arnell
Sekreterare

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

Miljönämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2011-05-11

2011-05-20

2011-05-23

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

sekreterare miljönämnden
Anslaget tas ned tidigast

2011-06-15

Justerandes signatur

Enligt uppdrag (namnteckning)

Namnförtydligande

Gisela Arnell
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Soili Sollén.
____
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§41 Överskridande av miljökvalitetsnormer
(MN-2011-00021-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att ge miljökontoret i uppgift att underrätta Naturvårdsverket om de
inträffade överskridandena av miljökvalitetsnormer i Sundsvall.
Ärendet
Miljökontoret mäter luftföroreningar i centrala Sundsvall. Under
2010 har kontoret mätt kvävedioxid och partiklar intill E4 mitt emot
Kasinot och kvävedioxid intill Skolhusallén. Under början av 2011
har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskridits intill
Köpmangatan och intill E4 centralt i Sundsvall.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-04-26, Överskridande av
miljökvalitetsnormer
• Bilaga Luften i Sundsvall 2010.doc
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 21.
____
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§42 Yttrande över samrådsförslag till detaljplan
för Svartvik Norra, Nolby 7:133 och 7:138
(MN-2011-00020-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar att föreslå
att restriktionerna för markanvändningen kan lyftas fram ännu
tydligare i planförslaget,
att i övrigt överlämna miljökontorets synpunkter till stadsbyggnadsnämnden.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret önskar miljönämndens synpunkter på ett
samrådsförslag till detaljplan för Svartvik Norra, Nolby 7:133 och
7:138. Området har historiskt varit utsatt för omfattande
miljöpåverkan från industriell verksamhet. Området har nu sanerats
ytligt av stadsbyggnadskontoret och avsikten med
detaljplaneändringen är att ändra användningssättet från industrimark
till rekreationsområde.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-04-14, Yttrande över samrådsförslag till
detaljplan för Svartvik Norra, Nolby 7:133 och 7:138
• Bilaga Samrådshandling Svartvik Norra webb 110316.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 22.
Omedelbar justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____
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§43 Yttrande över samrådsförslag till fördjupad
översiktsplan för Alnö
(MN-2011-00024-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att kustplanens intentioner tydligare bör inarbetas i förslaget,
att bullerrestriktionerna för ny bebyggelse på västra Alnö klargör att
befintlig bebyggelse ska finnas kvar i en miljö som klarar fastställda
riktvärden för industribuller,
att kollektivtrafiken ska ges bra förutsättningar och att utbyggnaden
av gång- och cykelvägnätet påskyndas för att göra trafiken till och på
ön mera hållbar,
att planering för tillkommande bebyggelse lokaliseras så att de gröna
stråken bevaras och kan utvecklas och ses som en tillgång för
friluftslivet,
att problematiken med förorenade områden ska belysas ytterligare
och utredas innan detaljplanering sker,
att i övrigt överlämna miljökontorets synpunkter till stadsbyggnadsnämnden.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret önskar miljönämndens synpunkter på ett
samrådsförslag (KS-2011-00174) till fördjupad översiktsplan för
Alnö. Remisstiden pågår till 31 maj 2011.
Enligt direktiven för fördjupad översiktsplan för Alnö ska planen
fokusera på ett antal övergripande frågeställningar som bebyggelse,
skolor, trafik, Alnöbrons kapacitet, vatten och avlopp samt områden
för natur, kultur, rekreation och friluftsliv. Kommunfullmäktige har
under 2010 beslutat om utökat verksamhetsområde för vatten och
avlopp för Alnö.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-05-04, Yttrande över samrådsförslag till
fördjupad översiktsplan för Alnö
• Bilaga Alnö 110329 samrådshandling del1.pdf
• Bilaga Alnö 110329 samrådshandling del 2.pdf
• Bilaga Alnö 110329 samrådshandling del 3.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 23.
____
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§44 Yttrande över program till detaljplan för
Nedre Haga - nya verksamhetsområden, del av
Haga 2:1
(MN-2011-00019-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på
planförslaget
att risker och åtgärder mot risker med att ligga nära en trafikled för
farligt gods måste kartläggas vidare i planprocessen,
att det finns ett behov av åtgärder som medverkar till ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät som knyter ihop
planområdet med Haga/Skönsberg och med angränsande stadsdelar,
att dagvatten behöver omhändertas lokalt eller renas och utjämnas
innan avledning till dagvattennätet,
att det tas fram en historisk beskrivning som kartlägger om det finns
behov av fortsatta markundersökningar inom planområdet.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret önskar miljönämndens synpunkter på ett
program till detaljplan för nya verksamhetsområden i nedre Haga, del
av fastigheten Haga 2:1. Förslaget syftar till att pröva
förutsättningarna för nya verksamhetsområden intill E4 i Haga.
Planområdet ligger på väster sida om E4, mellan E4 och Trafikgatan.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-04-20, Yttrande över program till
detaljplan för Nedre Haga - nya verksamhetsområden, del av
Haga 2:1
• Bilaga Nedre Haga verksamhet Program 2.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 24.
Omedelbar justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____
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§45 Yttrande över program till detaljplan för del
av Norrmalm 2:2
(MN-2011-00022-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på
planförslaget:
att miljönämnden uppskattar förslagets miljöprofil med bostadshus
som ska byggas miljövänligt med teknik som utnyttjar det goda
söderläget,
att stadsbyggnadskontoret i den fortsatta planeringen tar stor hänsyn
till intilliggande grönytor, att nedtagning av träd i grönstråket på
Norrmalm 1:1 och 2:1 förhindras och att de större lövträden inom
planområdet bevaras så långt som möjligt,
att den historiska beskrivningen kompletteras med uppgifter om det
har förekommit oljeanvändning och oljecisterner inom området.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret önskar miljönämndens synpunkter på ett
program till detaljplan för ”Solhusprojektet”, del av Norrmalm 2:2 m
fl. Avsikten med detaljplanen är att den ska skapa möjlighet för
anläggning av ett eller flera bostadshus med ekologisk profil och med
sammanlagt 8-12 lägenheter.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-05-03, Yttrande över program till
detaljplan för del av Norrmalm 2:2
• Bilaga Norrmalm 2_2 Program .pdf
• Bilaga Karta över naturreservat Norra Berget.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 25.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Birger Hjörleifsson i handläggningen av
ärendet och lämnar sammanträdesrummet. Jan-Olof Tedebrand går in
som ersättare.
____

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdessdatum

Sida

2011-05-11

11

§46 Yttrande över samrådsförslag till fördjupad
översiktsplan för resecentrum och järnvägen
genom centrum
(MN-2011-00014-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att framföra att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids
intill planområdet under 2011 och att åtgärder för att minska nivåerna
behöver diskuteras i kommande detaljplanering,
att framföra att de föreslagna åtgärderna i skede 2 med en ny västlig
förbindelse och en nedgrävd järnväg är nödvändiga på sikt för att
förebygga framtida trafikproblem i centrum och därmed också
minska miljöstörningarna från trafiken,
att planförslaget inte är komplett i ett viktigt avseende. Därför
föreslår nämnden att planförslaget kompletteras med åtgärder som
förenklar byten mellan lokalbuss, regionbuss och tåg. Utveckla även
vilken roll den västra stationen kan ha,
att föreslå att planförslaget utreder åtgärder som prioriterar
busstrafiken till och från resecentrum Parkgatan via Köpmangatan,
att betona att det är nödvändigt i ett tidigt skede att förbättra
gångförbindelserna mellan Köpmangatans busshållplats och
resecentrum utifrån tillgänglighet och trygghet,
att föreslå att planförslaget vidareutvecklar problematiken och
möjligheterna som förekomsten av förorenade områden innebär,
att framföra vikten av att miljönämndens yttrande över Västra
länkens utformning 15 februari 2008 § 12 beaktas,
att överlämna miljökontorets yttrande i sin helhet till
kommunstyrelsen.
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Ärendet
Kommunstyrelsen önskar miljönämndens synpunkter på ett
samrådsförslag (KS-2011-00157) till fördjupad översiktsplan för
resecentrum och järnvägen genom centrum. Remisstiden pågår till 23
maj 2011. Förslaget består av ett nytt resecentrum vid nuvarande
järnvägsstation, en mindre station vid Mittuniversitetet och ett förslag
till nedsänkning av järnvägen genom delar av Sundsvalls centrum.
Överläggning
Birger Hjörleifsson (MP), Per-Magnus Forsberg (M), David
Svensson (M), Maria Räfsbäck (FP), Maria Algotsson (MP) och
Kjell Bergkvist (C) yrkar på ett tillägg i tredje att-satsen, ny lydelse
” att planförslaget inte är komplett i ett viktigt avseende. Därför
föreslår nämnden att planförslaget kompletteras med åtgärder som
förenklar byten mellan lokalbuss, regionbuss och tåg. Utveckla även
vilken roll den västra stationen kan ha.”
När överläggningen förklarats avslutat konstaterar ordförande att det
finns två förslag. Miljökontorets förslag och majoritetens
tilläggsförslag.
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag på
miljökontorets förslag och finner att miljönämnden bifaller
miljökontorets förslag.
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till
tilläggsförslaget och finner att miljönämnden bifaller
tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-05-11, Yttrande över samrådsförslag till
fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom
centrum
• Bilaga FÖP ReseC järnvägen Sundsvall samrådshandling.pdf
• Arbetsutskottets beslut 2011-05-03, § 26.
Reservation
Jan-Olov Lampinen (S), Anneli Ström (S), Ronny Fröwall (S), Soili
Sollén (S) och Maha Alhadda (S) reserverar sig mot tilläggsförslaget.
____
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§47 Yttrande över förslag till slutliga villkor för
utsläpp till luft och vatten från Svensk
Petroleumförvaltning AB:s bergrum för bensin på
fastigheten Skönsmon 2:10 i Sundsvalls oljehamn
(MN-2011-00023-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar att meddela Miljöprövningsdelegationen vid
länsstyrelsen i Västernorrlands län
att nämnden tillstyrker att bolaget som slutligt villkor för utsläpp till
luft får villkoret att luft från andningsrör från befintliga bergrum för
bensin ska ledas till gasåtervinningsanläggning,
att nämnden tillstyrker att bolaget som slutligt villkor för utsläpp till
recipient får följande riktvärden, mätta som årsmedelvärden,
alifater > C5-C12
alifater >C12-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
BTEX (bensen, toluen,
etylbensen och xylen)

3 mg/liter
5 mg/liter
3 mg/liter
1 mg/liter
4 mg/liter

Analyser ska utföras med den masspektrometiska metoden GC-MS.
Ärendet
Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrlands län
gav Svensk Petroleumförvaltning AB tillstånd den 14 januari 2009
att lagra och hantera 250 000 ton bensin per år i befintliga bergrum i
Sundsvalls oljehamn. I tillståndet finns villkor som styr stora delar av
verksamheten. Slutliga villkor kunde dock inte sättas för utsläpp av
kolväten till luft och vatten. Bolaget fick därför i uppdrag att utreda
frågorna och redovisa dessa till Miljöprövningsdelegationen senast
31 december 2010 respektive senast 31 december 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdessdatum

Sida

2011-05-11

14

Bolaget lämnade in förslag till slutligt villkor för utsläpp till luft vid
senaste årsskifte. Bolaget lämnade samtidigt in förslag till villkor för
halter av olika kolvätefraktioner i överskottsvatten från bergrum om
vattnet ska ledas ut till recipienten Sundsvallsfjärden. Utredningen av
hur reningen av överskottsvattnet ska utformas pågår och ska
redovisas senast 31 december 2011.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-04-19, Yttrande över förslag till slutliga
villkor för utsläpp till luft och vatten från Svensk
Petroleumförvaltning AB:s bergrum för bensin på fastigheten
Skönsmon 2:10 i Sundsvalls oljehamn
• Bilaga Bilaga 1 Utdrag från tillståndsbeslut 14 januari 2009 för
Svensk Petroleumförvaltning AB, sidorna 1-3.pdf
• Bilaga Bilaga 2A Svensk Petroleumförvaltning ABs redovisning i
uppskjuten fråga U1 Rapport IVL arkivnr U3042.pdf
• Bilaga Bilaga 2B Svensk Petroleumförvaltning ABs redovisning i
uppskjuten fråga U2 Rapport IVL arkivnr U3041.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 27.
Omedelbar justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____
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§48 Ombyggnation av Skatans
avloppsreningsverk, Galtholmen 1:2
(MN-2011-00015-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att anmälan är komplett och att anmälningsplikt enligt 21 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
är fullgjord. Anmälan omfattar ombyggnation av Skatans
avloppreningsverk för mottagande av avloppsvatten från högst 1000
pe samt utökat verksamhetsområde med Lubban, Galtström och
Björn.
att med stöd av 26 kap 9 och 19§§ samt 2 kap 3§ i miljöbalken
(1998:808) förelägger miljönämnden Mitt Sverige Vatten AB att på
fastigheten Galtholmen 1:2 vidta följande försiktighetsåtgärder:

Justerandes signatur

1.

Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse
med vad som angivits i anmälningshandlingarna.

2.

Utsläppspunkten från reningsverket ska flyttas till Bottenhavet,
enligt bild 1 i rapport 2011-03-11, ”Komplettering av anmälan
om omprövning Skatans avloppsanläggning”.

3.

Anläggningen ska drivas så att bästa möjliga reningsresultat
erhålls.

4.

Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet ska som riktvärde
inte överstiga 0,5 mg/l för totalfosfor och 15 mg/l för BOD7
beräknat som medelvärde för kalenderkvartal. Med riktvärde
avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, medför
en skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder
att värdet kan hållas.

5.

Verksamhetsutövaren ska meddela miljökontoret när
verksamheten har tagits i drift.

6.

Ett reviderat kontrollprogram samt recipientkontrollprogram för
verksamheten ska inlämnas till miljökontoret senast sex
månader efter att anläggningen tagits i drift. En fördjupad
utvärdering av resultaten av recipientkontrollen ska utföras av
sakkunnig och ska ske med en periodicitet av 3 år. MittSverige
Utdragsbestyrkande
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Vatten AB ska meddela miljönämnden när ombyggnation har
slutförts.
7. Ledningsnätet som är anslutet till reningsverket ska
fortlöpande ses över och åtgärdas. Åtgärdsplan ska lämnas in
senast sex månader efter att reningsverkets tagits i drift.
Åtgärdsplanen ska revideras med en periodicitet på fem år.
8. Slammet bör i möjligaste mån återföras till kretsloppet.
9. Om olägenheter uppstår till följd av verksamheten ska bolaget
vidta erforderliga skyddsåtgärder så att olägenheterna upphör.
10. Årsrapport ska inlämnas till miljökontoret senast 31 mars
årligen. Av årsrapporten ska framgå hur punkterna i
föreläggandet uppfylls.
11. Ledningsdragning ska ske i samråd med miljökontoret.
att detta beslut ersätter tidigare meddelat beslut gällande
avloppsrening och avloppsutsläpp.
Ärendet
Mitt Sverige Vatten AB har 2010-06-10 inkommit med en anmälan
enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljö- och hälsofarlig
verksamhet och hälsoskydd, om ombyggnation av Skatans
avloppsreningsanläggning på fastigheten Galtholmen 1:2.
Komplettering inkom 2011-03-11 samt 2011-04-15.
Avloppsreningsanläggningen är anmälningspliktig enligt punkten
90.20 (avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för 200-2000
personekvivalenter) i bilagan till miljöbalkens förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige i Sundsvall om ett nytt
VA-verksamhetsområde som omfattar befintlig bebyggelse i Lubban
och Galtström.
I anmälan anges att även Björn ska ingå i det utökade
verksamhetsområdet. Ledningsdragning från Galtström och Lubban
kommer att påbörjas under 2010 och beräknas vara klart för
inkoppling under 2011/2012. För Björn finns ingen tidsplan
framtagen, då beslut ännu inte är fattat i Kommunfullmäktige
beträffande eventuell anslutning av området till Skatans reningsverk.
Bolaget vill dock ha möjlighet att ansluta Björn till aktuellt
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reningsverk i framtiden.
Nuvarande belastning är 150 pe (personekvivalenter) vintertid och
400 pe sommartid. Efter inkoppling av utökat verksamhetsområde
kommer belastningen att bli cirka 300 pe vintertid och 1000 pe
sommartid, vid fullständig utbyggnad.
Befintligt avloppsverk som består av mekanisk, biologisk och kemisk
rening, kommer att kompletteras med ytterligare mekanisk
behandling. Ny utloppsledningen kommer att förläggas i Bottenhavet
vid Galtström. Utsläppspunkten ska placeras 500 meter ut från
hamnen i Galtström på 13 meters djup.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-05-09, Ombyggnation av Skatans
avloppsreningsverk, Galtholmen 1:2
• Bilaga Anmälan skatan (Bilaga 1).pdf
• Bilaga Komplettering Skatan (Bilaga 2).pdf
• Bilaga Inkommet yttrande 2011-05-04.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 28.
____
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§49 Överklagande av
miljöprövningsdelegationens beslut 2011-03-29,
dnr 551-13546-09, tillstånd till bergtäkt, Swerock
AB, Nolby 2:3
(MN-2010-00029-5)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att vidhålla yrkandet i delegationsbeslut 2011-04-14 att Swerock
AB:s ansökan om tillstånd till täkt ska avslås,
att anta förvaltningens skrivelse som nämndens utveckling av talan.
Ärendet
Swerock AB har hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ansökt
om tillstånd att bedriva bergtäkt inom del av fastigheten Nolby 2:3.
Ärendet skickades på remiss till miljönämnden som beslutade vid
sammanträde 2010-05-19 (MN-2010-00029-2) att till länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation uttala att Swerock AB:s ansökan om
tillstånd till bergtäkt på fastigheten Nolby 2:3 skulle avslås
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2011-03-29 att ge Swerock
AB tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt inom del av fastigheten
Nolby 2:3. Tillståndet omfattar uttag av högst 2 miljoner ton berg och
gäller till 2025. Miljönämnden överklagade
miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd genom
delegationsbeslut 2011-04-14, där nämnden begär anstånd med att
utveckla talan till efter miljönämndens sammanträde den 11 maj.
Miljökontoret har i arbetet med förslaget till utvecklad talan samrått
med Lars Fahlberg, Kultur & Fritid, och Daniel Jasek,
stadsbyggnadskontoret.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Överklagande av miljöprövningsdelegationens
beslut 2011-03-29, dnr 551-13546-09, tillstånd till bergtäkt,
Swerock AB, Nolby 2:3
• Bilaga Delegationsbeslut - överklagande av beslut Nolby.pdf
• Bilaga Kartor täkt Nolby.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 29.
Uppföljning av beslut
Miljödomstolens beslut redovisas till miljönämnden.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lena Ericsson, biträdande miljöchef, i
handläggningen av detta ärende och lämnar lokalen.
____
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§50 Mål- och resursplan för miljönämnden 2011
- delårsrapport 1
(MN-2011-00003-3)

Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna rapporten för delår 1 samt överlämna den till
kommunstyrelsen,
att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Miljökontoret har sammanställt en delårsrapport för delår 1 2011 som
ska översändas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten följer upp
verksamheten enligt en kommungemensam mall. I delårsrapporten
finns även miljönämndens antagna indikatorer.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-05-09, Mål- och resursplan för
miljönämnden 2011 - delårsrapport 1
• Bilaga Ekonomisk delårsrapport 1
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 30.
____
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§51 Statens strålskyddsinstituts namnbyte till
Strålsäkerhetsmyndigheten - Redaktionell ändring
av Taxa inom strålskyddslagens område
(MN-2011-00017-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att redaktionellt ändra taxan enligt miljökontorets förslag
Ärendet
Miljönämndens taxa inom strålskyddslagens område behöver ändras
eftersom den beslutande myndigheten inom området har bytt namn.
Miljökontorets förslag innebär en redaktionell ändring av
miljönämndens taxa inom strålskyddslagens område
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-04-18, Statens strålskyddsinstituts
namnbyte till Strålsäkerhetsmyndigheten - Redaktionell ändring
av Taxa inom strålskyddslagens område
• Bilaga Strålskyddstaxa för 2011 förslag till redaktionell
ändring.doc
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 31.
Uppföljning av beslut
Registrator kontrollerar att Miljönämnden har fattat beslut om taxan
samt uppdaterar taxan på intranätet och hemsidan.
____
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§52 Överlämnande av överklagat beslut om
föreläggande med vite om kompletterande
redovisning av radonmätning och åtgärder,
Lucksta 1:68, 1:69 och 1:85
(MN-2011-00008-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att anta miljökontorets skrivelse som sitt yttrande och överlämna
ärendet till länsstyrelsen.
Detta beslut fattas med stöd av 24 och 25 §§ förvaltningslagen.
Ärendet
Miljönämnden har förelagt Christina Andersson och Sten Dahlberg
med vite att göra kompletterande radonmätningar samt åtgärder i
fastigheterna Lucksta 1:68, 1:69 och 1:85.
Beslutet innebär att:
- Radonmätningar ska göras under hösten 2011 i alla lägenheter
där det är dokumenterat att det finns blå lättbetong (12
stycken).
- Radonmätning ska också göras på fastigheten Lucksta 1:68
under hösten 2011 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens
metodbeskrivning.
- Ovanstående mätningar samt förslag på åtgärder ska
redovisas till miljökontoret senast 31 januari 2012.
Christina Andersson och Sten Dahlberg har överklagat beslutet.
Överklagan bifogas i sin helhet. De anger följande skäl till varför de
har överklagat:
•

•
Justerandes signatur

De begärda åtgärderna medför ekonomiska kostnader för
fastighetsägarna. För närvarande är det dåligt med
ekonomiska medel hos fastighetsägarna då förhandlingar om
hyreshöjning pågår med hyresnämnden och höjning av hyran
inte kunnat göras på flera år på grund av hyresgästers
överklagan.
Utifrån ovan givna skäl vill fastighetsägarna skjuta upp
mätningarna med ett år, det vill säga till hösten 2012.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-05-03, Överlämnande av överklagat beslut
om föreläggande med vite om kompletterande redovisning av
radonmätning och åtgärder, Lucksta 1:68, 1:69 och 1:85
• Bilaga Överklagan Lucksta 1-68, 1-69 och 1-85.pdf
• Bilaga MN beslut 2011-00008 föreläggande med vite.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 32.
Uppföljning av beslut
Länsstyrelsens beslut ska rapporteras till miljönämnden.
____
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§53 Delegationsbeslut - redovisning 2011-05-11
(MN-2010-00080-7)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendet
Beslut fattade på delegation från miljönämnden ska anmälas till
nämnden. Delegationsbeslutet redovisas i bilaga.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2011-04-18, Delegationsbeslut - redovisning
2011-05-11
• Bilaga Lista över delegationsbeslut 2011-05-11.pdf
• Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03, § 33.
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning.
____
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Meddelanden

a) Arbetsutskottets protokoll 2011-05-03
Länsstyrelsen Västernorrland
b) Tillstånd enligt miljöbalken till täkt, SCA, Västerlo 5:3
c) Tillstånd enligt miljöbalken till täkt, Swerock, Nolby 2:3
Östersunds Tingsrätt, miljödomstolen
d) Dom, överklagat beslut, tillsynsavgift, B S Bergs fastigheter AB,
Finsta 5:14
e) Dom, överklagat beslut, tillstånd till hamnverksamhet och
oljehantering, Hamn 3:1
Kommunfullmäktige
f) § 103, Valärenden
g) § 118, Överföring av nämndernas resultat 2010 samt
investeringsanslag
h) § 119, Årsredovisning 2010 för Sundsvalls kommunkoncern
Miljökontoret/miljönämnden
i) Projektrapport, rengöring och hygien på gatukök
j) Delegationsbeslut – detaljplan för Norra Kajen, detaljplan 1b
k) Delegationsbeslut - Överklagande – tillstånd till täkt
m) Delegationsbeslut -Miljökontorets förslag till yttrande gällande
mål nr M 6405-10, ansökan om tillstånd till kanal mm.
l) Mål- och resursplan med indikatorer, antagen 9 mars
m) Miljökontorets förslag till yttrande gällande mål nr M 6405-10,
ansökan om tillstånd till kanal mm.
m) Samordnad tillsyn i Sundsvalls kommun
n) Mark- och miljödomstolar bildas den 2 maj 2011
o) Utfärdande av tre stycken SHIP SANITATION CONTROL
EXEMPTION CERTIFICATE
____
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Information

Andreaz Strömgren, ny miljödirektör, presenterar sig.
Carina Sandgren informerar om att hon är tjänstledig från 1 augusti
2011.
____
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Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.
____
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