Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Miljönämnden 13 mars 2013
Sid
Justering .................................................................................................. 3
§19
Yttrande - samråd och information kring förslag till
Översiktsplan Sundsvall 2021 ................................................................ 4
§20
Yttrande över Gansca Deponi AB:s bemötande av yttrande från
länsstyrelsen i Västernorrland och miljönämnden i Sundsvalls kommun
gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till deponiverksamhet
vid Vaple Deponi. ................................................................................... 6
§21

Södra bergets friluftsområde ..................................................... 8

§22
Föreläggande med anledning av klagomål på tågbuller vid
Armsjön, Västbo 2:21 m fl ..................................................................... 9
§23

Delegationsbeslut - redovisning mars 2013............................. 10

§24

Meddelanden ........................................................................... 11

§25

Information .............................................................................. 12

§26

Övriga frågor ........................................................................... 13

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Tid
Plats

Kl. 15:00-16.25
KS-salen

Beslutande

Birger Hjörleifsson (MP)
Daniel Lundin (M)
Jonas Öhrnell (FP)
Maria Algotsson (MP)
Jan Olov Lampinen (S)
Lena Sjöberg (S)
Kjell Forslund (S)
Soili Sollén (S)

Tjänstgörande
ersättare

Christina Eriksson (M)
Jan-Olof Tedebrand (MP)
Ronny Fröwall (S)
Maha Al Haddad (S)

Ersättare

Åse Johansson (M)
Maria Räfsbäck (FP)
Elisabeth Walfridsson (KD)
Maha Al Haddad (S)
Jan Olof Bredberg (S)
Niclas Högdahl (V)

Övriga

Andreaz Strömgren
Gisela Arnell
Per Hansson

Sammanträdessdatum

Sida

2013-03-13

1

ordförande, §§ 19, 21-26, jäv § 20

ordförande, § 20

ersätter Per-Magnus Forsberg (M)
ersätter Kjell Bergkvist (C)
ersätter Nils Dahlström (S)
ersätter Jan Olov Lampinen (S), § 20

§§ 19, 21-26

miljödirektör
seekreterare
§ 19, §§22, § 25

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdessdatum

Sida

2013-03-13

2

Protokollet omfattar §§ 19- 26
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Forslund
med Ronny Fröwall som ersättare.
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§19 Yttrande - samråd och information kring
förslag till Översiktsplan Sundsvall 2021
(MN-2012-00053-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen
att området Granloholmsvägen – Håkanstå (Granloskogen) bevaras
för natur och rekreation, och klassas som kärnområde för stadsnatur,
istället för att delvis bebyggas,
att området Lasarettsvägen bevaras som kärnområde för stadsnatur
istället för att bebyggas,
att området Nackstaskogen-Mårtensro revideras så att den nordöstra
delen av området tas bort som utbyggnadsområde,
att kärnområdet för stadsnatur i Selångersåns närmiljö utökas så att
ingen exploatering sker mellan Tegelvägen och ån,
att utbyggnadsområdet vid Gärdetjärn förses med dagvattenrening,
en grön buffertzon mot Gärdetjärn, bäckarna och Bosvedjebäckens
ravin,
att Södra berget – Omsberget får ett starkare skydd och att hela
området markeras på kartorna som kärnområde stadsnatur och
grönstråk på liknande sätt som i ÖP 2005,
att slutsatserna och utvecklingsförslagen i fokusgruppernas
planeringsunderlag lyfts in tydligare i översiktsplanen som en lösning
på bristerna som tas fram i miljökonsekvensbeskrivningen (sidan 5),
att översiktsplanen tydligare lyfter in kustplanens riktlinjer och
klassade områden i berörda utbyggnadsområden,
att översiktsplanen tydliggör hur områden i planeringsunderlag som
grönplan, skolskogar och skogar med höga sociala värden påverkas
av översiktsplanens förslag,
att översiktsplanens underlagskartor kompletteras med aktuell
kartläggning av potentiellt förorenade områden,
att tydliggöra att naturförutsättningarna inte är ideala för
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deponiverksamhet i Vapledalen och därför bör deponiverksamheten
inte utvecklas vidare där.
att miljökontorets övriga synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet
med översiktsplanen.
Ärendet
Ett nytt förslag till kommunövergripande översiktsplan med
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Miljönämnden har fått
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samrådstiden
som pågår till 31 mars 2013. Synpunkterna kommer att skickas till
kommunstyrelsen (diarienummer KS-2012-00723-1).
Yrkanden och överläggning
Maria Algotsson (MP)yrkar på ytterligare en att-sats. ”att tydliggöra
att naturförutsättningarna inte är ideala för deponiverksamhet i
Vapledalen och därför bör deponiverksamheten inte utvecklas vidare
där.”
Sedan överläggningen avslutats finns två förslag, miljökontorets
förslag och Maria Algotssons (MP) tilläggsförslag.
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till
miljökontorets förslag och finner att miljönämndens bifaller
förslaget. Därefter ställer ordförande frågan om Maria Algotssons
(MP) tilläggsförslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Yttrande - samråd och information kring
förslag till Översiktsplan Sundsvall 2021
• Tjänsteskrivelse 2013-03-05, Yttrande - samråd och information
kring förslag till Översiktsplan Sundsvall 2021
• Bilaga Bilaga bearbetad yj.doc
• Bilaga Remiss.pdf
• Bilaga Planförslag ÖP2021.pdf
• Bilaga Hållbarhetsbedömning m MKB ÖP2021.pdf
• Bilaga Naturen -underlag ÖP2021.pdf
• Bilaga Fritiden -underlag ÖP2021.pdf
• Bilaga Kulturen -underlag ÖP2021.pdf
• Bilaga Tidig dialog ÖP2021.pdf
• Bilaga Broschyr Översiktsplan.pdf
____
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§20 Yttrande över Gansca Deponi AB:s
bemötande av yttrande från länsstyrelsen i
Västernorrland och miljönämnden i Sundsvalls
kommun gällande ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till deponiverksamhet vid Vaple
Deponi.
(MN-2013-00008-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att vidhålla ställningstagandet att avstyrka Gansca Deponi AB:s
yrkande under punkt 12 i ansökan om fortsatt och utökad verksamhet
enligt beslut i tidigare yttrande daterat 2012-10-02,
att vidhålla yrkandet avseende omfattning av tillstånd enligt beslut i
tidigare yttrande daterat 2012-10-02,
att med utgångspunkt från nämndens tidigare yttrande daterat 201210-02, yrka om att tillståndet förenas med villkor enligt
miljökontorets förslag i bilaga 1.
Ärendet
Miljönämnden har av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds
tingsrätt fått i uppdrag att yttra sig över GANSCA Deponi
Aktiebolags bemötande av miljönämndens och länsstyrelsens tidigare
yttrande GANSCA´s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
deponiverksamhet vid Vaple Deponi. inom fastigheten Nolby 6:81.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Yttrande över Gansca Deponi AB:s bemötande
av yttrande från länsstyrelsen i Västernorrland och miljönämnden
i Sundsvalls kommun gällande ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till deponiverksamhet vid Vaple Deponi.
• Tjänsteskrivelse 2013-03-04, Yttrande över Gansca Deponi AB:s
bemötande av yttrande från länsstyrelsen i Västernorrland och
miljönämnden i Sundsvalls kommun gällande ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken till deponiverksamhet vid Vaple
Deponi.
• Bilaga Förslag till villkor
• Bilaga Ganscas bemötande, rapport sweco.pdf
• Bilaga Miljökontorets yttrande 20121002.pdf
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Jäv
Ordförande Birger Hjörleifsson anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Jan Olov Lampinen går in som
ordförande för denna punkt.
Omedelbar justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____
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§21 Södra bergets friluftsområde
(MN-2013-00006-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att översända miljökontorets yttrande till kommunstyrelsen och
naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.
Ärendet
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har skrivit till ledamöterna i
miljönämnden med en uppmaning om att ta initiativ till att stärka
skyddet för Södra bergets friluftsområde. Föreningen föreslår att ett
kommunalt natur- och friluftsreservat bildas för området och att
besluta om ett interimistiskt förbud mot åtgärder som kan strida mot
det tilltänkta skyddets syften.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Södra bergets friluftsområde
• Tjänsteskrivelse 2013-02-13, Södra bergets friluftsområde
• Bilaga Skrivelse till MN från Naturskyddsföreningen.pdf
• Bilaga Skrivelse till KS från Naturskyddsföreningen.pdf
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§22 Föreläggande med anledning av klagomål
på tågbuller vid Armsjön, Västbo 2:21 m fl
(MN-2013-00009-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 19 §§ samt 2
kap 3 § i miljöbalken (1998:808) förelägga Trafikverket
att senast 2013-06-15 redovisa mätning av inomhusnivåer av
trafikbuller för fastigheterna Västbo 2:18, Västbo 2:19, Västbo 2:21
och Västbo 2:25
att senast 2013-06-15 redovisa förslag på åtgärder och kostnader för
att minska ljudnivåerna inomhus till högst 45 dBA för de av
fastigheterna som har ljudnivåer över 55 dBA mer än fem ggr
nattetid. Förslag på åtgärder och kostnader ska omfatta både ett
alternativ med åtgärder på enskilda fastigheter och ett alternativ med
skärmning av utomhusmiljön som ger tillräcklig ljuddämpning
inomhus. Trafikverket ska också redovisa vilket alternativ man
rekommenderar mot bakgrund av beräknade effekter och kostnader.
Ärendet
Miljökontoret mottog i oktober 2009 en skrivelse från Magnus
Dahlberg och ett antal andra fastighetsägare i Västbo
samfällighetsförening med klagomål på buller och andra negativa
effekter av järnvägstrafiken vid Armsjön. De menar att buller från
järnvägen och E4 påverkar både inomhus- och utomhusmiljöerna för
deras bostadshus på ett negativt sätt. Djur och natur skadas också och
man kräver att miljökontoret förelägger Trafikverket om att anlägga
en bullervall i mellan väg/järnväg och bostadshus.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag – Föreläggande med anledning av klagomål på
tågbuller vid Armsjön, Västbo 2:21 m fl
• Tjänsteskrivelse 2013-02-27, Föreläggande med anledning av
klagomål på tågbuller vid Armsjön, Västbo 2:21 m fl
• Bilaga LST beslut 120509.pdf
• Bilaga MN beslut 120307.pdf
____

•
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§23 Delegationsbeslut - redovisning mars 2013
(MN-2012-00056-7)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och att lägga den
till handlingarna
Ärendet
Beslut fattade på delegation av miljönämnden ska anmälas till
nämnden. Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från
föregående anmälan till och med 2012-02-20.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Delegationsbeslut - redovisning mars 2013
• Tjänsteskrivelse 2013-02-21, Delegationsbeslut - redovisning
mars 2013
• Bilaga Klagomål Bänkåsbäcken och dess utlopp - Bänkås
1_19.pdf
• Bilaga Yttrande förslag till ändring i MB nya EU-regler
bekämpningsmedel.pdf
• Bilaga Beslut om återbetalning av avgift, Häljum 17_1.pdf
• Bilaga Yttrande Kemikalieinspektionens rapport.pdf
• Bilaga Delegationsbeslut - mars.pdf
____
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Meddelanden

Länsstyrelsen
a) Tillstånd enl miljöbalken till täkt Sodalen 3:1
Kommunstyrelsen
b) Mål och resursplan 2014 med plan för 2015-2016
c) Tidsplan MRP 2014-2016
Justitieombudsmannen
d) KF 2013-01-28 § 9
Miljökontoret/miljönämnden
e) Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelser i
livsmedelslagen, Pizza Playa
Utfärdande av fyra stycken SHIP SANITATION CONTROL
EXEMPTION CERTIFICATE
____
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Information

Per Hansson informerar om luften i Sundsvall
Andreaz Strömgren informerar om
Bemanningen på miljökontoret
Effektiviseringen av verksamhetsstödet
Ekonomin
NKI undersökning
Laggarbergstäken
Under miljönämndens utbildningstimme informerar
kommunjurist Eva-Lisa Järvinen om jäv.
____
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Övriga frågor

Lena Sjöberg har lite frågor om vindkraften i Stöde, Andreaz svarar
på frågorna.
Andreaz informerar om ett delegationsbeslut som gäller återbetalning
av fakturor.
____
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