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Protokollet omfattar §§ 1- 14

Justeras

Birger Hjörleifsson
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Kjell Forslund
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Miljönämnden
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Justeringsdatum

Anslagsdatum

2012-01-18
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Forslund
med Nils Dahlström som ersättare.
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§1
Yttrande - uppförande av sex vindkraftverk
på Långmyran, Österro 2:7
(MN-2011-00067-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att avstyrka att bygglov ges för att etablera vindkraftverk på
Långmyran.

Ärendet
Stadsbyggnadsbyggnadskontoret har begärt ett yttrande från
miljönämnden (ärende BYGG-000757) med anledning av att
Svenska Vindbolaget söker bygglov för sex vindkraftverk på
Långmyran beläget 5 – 7 km nordväst om Sundsvalls tätort.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2011-12-22, Yttrande - uppförande av sex
vindkraftverk på Långmyran, Österro 2:7
 Bilaga Miljöanmälan angående uppförande av vindkraft.pdf
 Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning.pdf
 Bilaga Komplettering till vindkraftärende.pdf
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 1.
____
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§2
Yttrande - ansökan om ändring av villkor i
tillstånd för landbyggnad, SCA Timber AB,
Tunadals sågverk, Tunadal 1:1
(MN-2011-00070-2)
Beslut
Miljönämndens beslutar
att yrka om att Mark- och miljödomstolen ska avslå SCA Timber
AB:s ansökan om ändring av villkor 3 i bolagets tillstånd för
landbyggnad och fastställa villkoret som det lyder i Miljödomstolens
beslut daterat 18 juni 2008.

Ärendet
SCA Timber AB har sedan 18 juni 2008 tillstånd av Mark- och
Miljödomstolen i Östersund att bygga land i Alnösundet vid
Tunadals sågverk samt dumpa muddermassor vid Draget i
Sundsvallsfjärden. Landbyggnaden ska bestå av en sprängstensvall
och innanför denna kommer man att fylla upp med lera, aska,
grönlutslam med mera så att ny fast mark bildas.
Bolaget ansöker nu om att Mark- och Miljödomstolen i Östersund
ska ändra villkor 3 i tillståndet (se bilaga 1). Villkor 3 anger att
arbeten som kan orsaka grumling i vattnet vid anläggandet av
sprängstensbanken ska utföras innanför siltskärmar. Dessutom får
arbetet endast ske under perioden november – april. Samma
tidsbegränsning gäller för att dumpa muddermassor.
SCA Timber AB har inget emot kravet på siltskärmar. Bolaget vill
däremot att begränsningen i tid helt ska tas bort då denna kan
medföra att arbetet, framförallt under hårda vinterförhållanden,
försvåras och dessutom gör att arbetet drar ut onödigt på tiden.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2012-01-09, Yttrande över ansökan om ändring
av villkor i tillstånd för landbyggnad, SCA Timber AB, Tunadals
sågverk, Tunadal 1:1
 Bilaga Ansökan om villkorsändring.pdf
 Bilaga Tyréns Underlag till ansökan.pdf
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 2.
____
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§3
Yttrande - tillstånd till uttag och förädling av
naturgrus inom del av fastigheten Sodalen 3:1
(MN-2011-00063-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uttala att HKV Grus
& Maskin ansökan om fortsatt tillstånd till uttag och förädling av
naturgrus inom del av fastigheten Sodalen 3:1 i Sundsvalls kommun
tillstyrks.
att förorda att miljöprövningsdelegationen meddelar HKV Grus &
Maskin tillstånd under maximalt 5 år
att förorda att tillståndet förenas med samma villkor som i det
senaste gällande tillståndet

Ärendet
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har, för miljönämndens
yttrande, översänt HKV Grus & Maskin ansökan om att under 8 år få
tillstånd att inom del av fastigheten Sodalen 3:1 få bryta, krossa och
lagerhålla 48 000 ton grus, med ett årligt uttag ej överstigande 25 000
ton grus per år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2011-12-29, Yttrande - tillstånd till uttag och
förädling av naturgrus inom del av fastigheten Sodalen 3:1
 Bilaga Karta Sodalen.pdf
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 3.
____
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§4
Yttrande – ombyggnad och drift av
kraftvärmeverk samt uppförande och drift av
biogasanläggning m m, Korstaverket, Korsta 8:10
(MN-2011-00064-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar att till Mark- och miljödomstolen uttala
att miljönämnden tillstyrker att Sundsvall energi ges tillstånd att
bedriva verksamheten enligt förslaget,
att handlingarna ska kompletteras med ett planalternativ som utreder
effekten av att ersätta olja med biobränsle utan ytterligare
elproduktion.

Ärendet
Sundsvall Energi AB söker tillstånd för att dels bygga om det
befintliga kraftvärmeverket till ett biobränsleeldat kraftvärmeverk,
dels uppföra och driva en biogasanläggning. Miljönämnden ska avge
ett yttrande till Mark- och miljödomstolen.
Med den planerade konverteringen av kraftvärmeverket kan
fjärrvärmen i Sundsvall göras i stort sett helt oljefri.
Biogasanläggningen gör det möjligt att genom rötning utnyttja
organiskt avfall för produktion av ett klimatneutralt fordonsbränsle.
Svaveldioxidutsläppen från den samlade verksamheten vid
Korstaverket bedöms minska från ca 140 ton till ca 41 ton per år.
Kväveoxidutsläppen bedöms öka från ca 195 ton till ca 223 ton.
Stoftutsläppen minskar från ca 6,9 ton per år till ca 6 ton per år.
Utsläppen av fossil koldioxid beräknas minska från 133 000 ton till
51 000 ton per år. Det uppstår ett rejektvatten i rötningsprocessen
som kommer att behöva renas med avseende på näringsämnen och
ammoniumkväve.
Produktionen av fordonsbränsle och en möjlig utökning av
fjärrvärmen innebär att utsläppen i samhället av framför allt fossil
koldioxid kommer att minska kraftigt.
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Yrkanden och överläggning
Per-Magnus Forsberg (M) yrkar på en ytterligare att-sats: "att
handlingarna ska kompletteras med ett planalternativ som utreder
effekten av att ersätta olja med biobränsle utan ytterligare
elproduktion"
Jan Olov Lampinen bifaller miljökontorets förslag.
Sedan överläggningen avslutas konstaterar ordförande att det finns ett
huvudförslag, miljökontorets förslag och Per-Magnus Forsbergs (M)
tilläggsförslag.
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag på
miljökontorets förslag och finner att nämnden bifaller miljökontorets
förslag.
Därefter ställer ordförande bifall eller avslag till Per-Magnus
Forsbergs (M) tilläggsförslag och finner att miljönämnden bifaller
tilläggsförslaget.
Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Magnus Forsbergs (M) tilläggsförslag.
Nej-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Med 6 ja-röster för Per-Magnus Forsbergs (M) tilläggsförslag.
och 5 nej-röster för avslag på tilläggsförslaget beslutar miljönämnden
att bifalla Per-Magnus Forsbergs (M) tilläggsförslag.
Reservation
Jan-Olov Lampinen (S), Lena Sjöberg (S), Kjell Forslund (S),
Soili Sollén (S) och Nils Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet
om ytterligare en att-sats.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2012-01-10, Yttrande – ombyggnad och drift av
kraftvärmeverk samt uppförande och drift av biogasanläggning
m m, Korstaverket, Korsta 8:10
 Bilaga Tillståndsansökan om ändrad verksamhet Korstaverket
augusti 2011.pdf
 Bilaga Delegationsbeslut kompletteringsremiss Korsta.pdf
 Bilaga Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 284,
2011-11-28
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 4.
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§5 Yttrande - ansökan om nytt tillstånd för
produktion av fettkemiska produkter, Akzo Nobel
Surface Chemistry AB, Dingersjö 3:41
(MN-2011-00065-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att tillstyrka bolagets ansökan om tillstånd.
att föreslå att tillståndet förenas med villkor för reningsutrustningar,
utsläpp till vatten, utsläpp till luft, energihushållning samt buller,
enligt miljökontorets förslag.
att föreslå utredningsvillkor för utsläpp till vatten av fosfor och
nickel, dagvatten och markföroreningar enligt miljökontorets förslag.

Ärendet
Miljönämnden i Sundsvalls kommun har av Mark- och
miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beretts tillfälle att lämna
yttrande över Akzo Nobel Surface Chemistry AB:s ansökan om
utökat tillstånd för produktionen vid Övre fabriken, Stockviks
industriområde. Ansökan gäller ett nytt tillstånd för produktion av
70 000 ton utlevererad produkt per år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2012-01-11, Yttrande - ansökan om nytt tillstånd
för produktion av fettkemiska produkter, Akzo Nobel Surface
Chemistry AB, Dingersjö 3:41
 Bilaga Ansökan Akzo.pdf
 Bilaga MBK för utökad produktion.pdf
 Bilaga Skrivelse från Alrutz advokatbyrå.pdf
 Bilaga Komplettering Akzo.pdf
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 5
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§6
Miljökontorets verksamhetsplan för 2012
(MN-2011-00060-3)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att miljökontorets verksamhetsplan för 2012 svarar mot
miljönämndens mål- och resursplan för 2012.

Ärendet
Enligt anvisningar för arbetet med mål- och resursplaner i nämnder
och förvaltningar ska förvaltningarnas verksamhetsplaner kvitteras av
ansvarig nämnd. Miljökontoret föreslår att bifogad verksamhetsplan
för 2012 ses som fullgod när det gäller att bryta ner nämndens mål
och prioriteringar inom angivna ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2012-01-02, Miljökontorets verksamhetsplan för
2012
 Bilaga Verksamhetsplan 2012 för kvittering.doc
 Bilaga Ekonomi 2012 Bilaga 1.pdf
 Bilaga KS MRP uttdrag 111223 bilaga 2.pdf
 Bilaga Lista på B-verksamheter bilaga 3.pdf
 Bilaga Lista på C-verksamheter bilaga 4.pdf
 Bilaga Lista på U-verksamheter bilaga 5.pdf
 Bilaga Hälsoskydd med fast avgift bilaga 6.pdf
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 6.
Uppföljning av beslut
Verksamhetsplanen följs upp i samband med delårsrapport 1 och 2
samt vid årsredovisning.
____
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§7
Delegation av miljönämndens
beslutanderätt
(MN-2011-00059-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att fastställa delegation av miljönämndens beslutanderätt enligt
miljökontorets förslag (bilaga 1) att gälla fr.o.m. 2012-03-01.
att fr.o.m. 2012-03-01 upphäva delegation av miljönämndens
beslutanderätt beslutad av miljönämnden 2010-06-16.

Ärendet
Miljökontoret har gjort en översyn av miljönämndens
delegationsordning och föreslår att miljönämnden ska fastställa en ny
version av delegationsordning att gälla från och med 2012-01-01.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2011-11-21, Delegation av miljönämndens
beslutanderätt
 Bilaga Delegationsordning 2012 förslag till MN.doc
 Bilaga Delegationsordning 2012 markerade ändringar.doc
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 7.
Uppföljning av beslut
Delegationsordningen följs upp genom att delegationsbeslut anmäls
till nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla en delegation.
Denna rätt inbegriper dock inte en rätt att ompröva ett redan fattat
delegationsbeslut.
____
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§8
Beslutsattestanter för miljönämnden 2012
(MN-2011-00068-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att fastställa förslaget till beslutsattestanter, ersättare och belopp
enligt bifogad förteckning

Ärendet
Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämnder och styrelser vid
varje mandatperiod utse beslutsattestanter och ersättare till dessa
Attestlistan behöver uppdateras utifrån följande förutsättningar:


Att ny kodplan kommer tas i bruk 2012 i Sundsvalls kommun.
Nya ansvarskoder kommer att gälla.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2011-12-22, Beslutsattestanter för miljönämnden
2012
 Bilaga Beslutsattester 2012.xls
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 8.
Uppföljning av beslut
Beslutet kommer att delges till ekonomiservice för att uppdatera
systemen för fakturagranskning.
____
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§9
Internkontrollpunkter för miljökontoret 2012
(MN-2011-00062-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att utifrån bruttolista 2012 föreslå följande kontrollpunkter:





Nämnden har antagit mål för verksamheten som är beroende av
andra nämnders/förvaltningars aktiviteter för att nå
måluppfyllelse. Det finns risk för bristande måluppfyllelse.
Rutiner för risk- och sårbarhetsarbete samt SOS-alarm måste
fungera väl, annars kan det få allvarliga konsekvenser med
samhällsstörningar och risk för människors liv och hälsa som
följd.
Miljökontoret måste säkra rätt kompetens, dels för att ersätta
vakanser och dels vid bemanning av ordinarie tjänster.

Ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna
varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Som underlag för planen ska nämnden göra en
riskbedömning.
Förslagsvis bör arbetsutskottet föreslå kontrollpunkter där
sannolikheten är stor och där konsekvenserna har bedömts som
allvarliga.
På arbetsutskottets möte 2012-01-10 föreslogs följande punkter:
1. Nämnden har antagit mål för verksamheten som är beroende av
andra nämnders/förvaltningars aktiviteter för att nå
måluppfyllelse. Det finns risk för bristande måluppfyllelse.
2. Rutiner för risk- och sårbarhetsarbete samt SOS-alarm måste
fungera väl, annars kan det få allvarliga konsekvenser med
samhällsstörningar och risk för människors liv och hälsa som
följd.
Dessutom föreslog arbetsutskottet att nämnden beslutar om en
ytterligare kontrollpunkt.
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Yrkande och överläggning
Maria Algotsson (MP) föreslår förutom arbetsutskottet förslag
ytterligare en kontrollpunkt. ”Miljökontoret måste säkra rätt
kompetens, dels för att ersätta vakanser och dels vid bemanning av
ordinarie tjänster.”
Jan-Olov Lampinen (S) föreslår förutom arbetsutskottet förslag
ytterligare en kontrollpunkt ” Stressnivån är hög på miljökontoret.
Åtgärder måste vidtas för att inte förvaltningens prestation ska
försämras.”
När överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns tre
förslag, arbetsutskottets förslag med två punkter. Maria Algotssons
tilläggsförslag och Jan Olov Lampinens tilläggsförslag.
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag för
arbetsutskottets förslag av två punkter och finner att miljönämnden
bifaller förslaget. Därefter ställer ordförande tilläggsförslagen mot
varandra och finner att miljönämnden beslutar enligt Maria
Algotssons (MP) tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2012-01-02, Internkontrollpunkter för
miljökontoret 2012
 Bilaga Bruttolista 2012.xls
 Arbetsutskottets beslut 2012-01-10, § 9.
Uppföljning av beslut
Interkontrollplanen följs upp vid tertial 1 och 2 och rapporteras i
december.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna anser att stress är en arbetsmiljöfråga och vi
anser att det är ett område där politiken är ytterst ansvariga och vi
anser att det bör vara med i internkontrollen. Vi föreslår de tre första
punkterna.
____
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§10 Delegationsbeslut - redovisning 2012-01-18
(MN-2011-00066-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet
Beslut fattade på delegation av miljönämnden ska anmälas till
nämnden. Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut under
tiden 2011-11-18—2011-12-23. Delegationsbesluten redovisas i
bilaga.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2011-12-21, Delegationsbeslut - redovisning
2012-01-18
 Bilaga Lista över delegationsbeslut 2012-01-18.pdf
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 10.
____
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§11 Ändring av fem mötestider för
miljönämndens arbetsutskott 2012
(MN-2012-00002)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att flytta sammanträdestiden för miljönämndens arbetsutskott från
08.30 till 13.00 följande fem datum 2012; 31/1, 28/2, 5/6, 2/10 och
4/12

Ärendet
Strax före jul ändrades mötestiderna för koalitionens
ordförandegrupp och förankringsgrupp.
Nu sammanfaller dessa möten för ordförande Birger Hjörleifsson
med fem av miljönämndens AU-möten. Vid två tillfällen
sammanfaller det med förankringsgrupp som hålls endast var 6:e
vecka och drabbar även Per-Magnus Forsberg.
Yrkande och överläggning
Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Birger Hjörleifssons (MP) förslag.
Nej-röst för avslag på förslaget.
Med 6 ja-röster för Birger Hjörleifssons (MP) förslag och 5 nej-röster
för avslag på förslaget beslutar miljönämnden att bifalla Birger
Hjörleifssons (MP) förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2012-01-10, Ändring av fem mötestider för
miljönämndens arbetsutskott 2012
 Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10, § 11.
Protokollsanteckning
Angående ändrade tider för Miljönämndens arbetsutskott.
Man börjar fundera om politik är till för heltidsarvoderade politiker
eller om man vill ha kvar oss fritidspolitiker.
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Ännu en gång ska sammanträdestiderna ändras, denna gång för att
tiderna inte ska krocka med ordförandegrupp och förankringsgrupp.
Oss veterligen har man 50 %-100 % arvodering beroende på uppdrag
när man är med i dessa grupper och borde kunna planera in dessa
möten lite bättre. Som fritidspolitiker sköter man ett jobb och har
även arbetskamrater att ta hänsyn till så det behövs faktiskt, ifall inte
någon tror det planering inför ledighet, i många fall behövs även
vikarie tas in. När det hoppas fram och tillbaka i mötestiderna så är
det inte bara en person som drabbas utan även arbetskamraterna. Vi
har lite svårt att tänka oss, att ett parti som Moderaterna, som säger
sig stå för ordning och reda, tycker detta är bra.
Lena Sjöberg (S), Jan Olov Lampinen (S), Niklas Högdahl (VP),
Maha Alhaddad (S), Ronny Fröwall (S), Kjell Forslund (S), Jan-Olof
Bredberg (S), Anneli Ström (S), Soili Sollén (S), Nils Dahlström (S)
____
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Meddelanden

a) Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
b) Dom – överklagat avgörande, Nyhamn Energi
Kommunstyrelsen
c) KS 2011-12-05 § 371 Intern kontroll – uppföljning, utvärdering
och rapportering
d) KS 2011-12-05 § 374 Yttrande över socialnämndens svar om
intern kontroll
e) KS 2011-12-19 § 400 Kvittering av nämndens mål och
resursplaner för 2012-01-10
Kommunfullmäktige
f) KF 2011-12-19 § 316 Taxa för kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningens område
g) KF 2011-12-19 § 317 Taxa inom miljöbalkens område

Utfärdande av två stycken SHIP SANITATION CONTROL
EXEMPTION CERTIFICATE

____
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Information

Andreaz Strömgren informerar om:
- årsredovisning
- personalärenden
- uppföljning av strategiskt arbetsmiljöarbete
Birger Hjörleifsson informerar om:
FAH-konferens 27-28 mars
____
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Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.
____
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