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Tid
Plats

Kl. 15:00-16:20
KS-salen

Beslutande

Birger Hjörleifsson (MP)
Per-Magnus Forsberg (M)
Kjell Bergkvist (C)
Jan Olov Lampinen (S)
Lena Sjöberg (S)
Kjell Forslund (S)
Soili Sollén (S)

Ordförande §§ 13-23, jäv § 12
v ordförande, ordförande § 12

Tjänstgörande
ersättare

David Svensson (M)
Åse Monica Johansson (M)
Jan-Olof Tedebrand (MP)
Annelie Ström (S)
Elisabeth Walfridsson (KD)

ersätter Daniel Lundin (M)
ersätter Jonas Öhrnell (FP)
ersätter Maria Algotsson (MP)
ersätter Nils Dahlström (S)
ersätter Birger Hjörleifsson (MP) § 12

Ersättare

Alicja Kapica (M)
Elisabeth Walfridsson (KD)
Ronny Fröwall (S)
Jan Olof Bredberg (S)
Niclas Högdahl (V)

Övriga

Andreaz Strömgren
Gisela Arnell
Peter Ekström

§§ 13-23

miljödirektör
sekreterare
bitr miljöchef

Sammanträdesprotokoll

Miljönämnden

Sammanträdessdatum

Sida

2014-02-12

2

Protokollet omfattar §§ 12- 23

Justeras

Birger Hjörleifsson
Ordförande §§ 13-23

Per-Magnus Forsberg
Ordförande § 12

Soili Sollén
Justerare

Gisela Arnell
Sekreterare

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

Miljönämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2014-02-12
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

Namnförtydligande

Gisela Arnell
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Soili Sollén med
Anneli Ström som ersättare.
____
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§12 Yttrande gällande ansökan om tillstånd till
verksamheten i Kubals aluminiumverk i
Sundsvall, M 1349-6
(MN-2013-00047-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att lämna följande yttrande till Miljödomstolen gällande utsläpp till
luft:
-

Miljönämnden förordar fortsatt utredningstid till den 31/12
2014,

-

utredningen ska innehålla vilka åtgärder som är möjliga att
vidta för att minska utsläppen till luft samt kostnader för dessa
åtgärder,

-

målsättningen för föreslagna åtgärder ska vara att utsläppen till
luft ska vara högst 0,4 kg fluor per ton producerad produkt och
högst 1 kg stoft per ton producerad produkt.

att lämna följande yttrande till Miljödomstolen gällande utsläpp till
vatten:
- miljönämnden accepterar bolagets förslag till slutliga villkor,
- miljönämnden begär att det i kontrollprogrammet förs in en
punkt om regelbundet återkommande kemisk och biologisk
karakterisering av processavloppsvattnet, samt
-

tillsynsmyndigheten bör bemyndigas meddela villkor som
behövs för att begränsa påverkan på miljön med anledning av
vad som kommer fram vid karakterisering av
processavloppsvattnet.

Ärendet
Mark- och miljödomstolen i Östersund begär miljönämndens
yttrande över en ansökan från Kubikenborg Aluminium AB (Kubal)
om slutliga villkor för utsläpp till luft och vatten från
aluminiumverket i Sundsvall. I deldom 17 januari 2007 föreskrev
miljödomstolen provisoriska villkor för utsläppen från Kubal och
begärde samtidigt att bolaget senast 1 juli 2012 skulle redovisa
Justerandes signatur
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utsläpp och möjlig reduktion av föroreningar till luft och vatten samt
förslag till begränsningsvärden. Kubal har sedan fått uppskov med
redovisningen till 31/12 2013. Miljönämndens yttrande till mark- och
miljödomstolen över denna redovisning ska lämnas senast 13 januari
2014.
Jäv
Birger Hjörleifsson (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Yttrande gällande ansökan om tillstånd till
verksamheten i Kubals aluminiumverk i Sundsvall, M 1349-6
• Tjänsteskrivelse 2014-01-27, Yttrande gällande ansökan om
tillstånd till verksamheten i Kubals aluminiumverk i Sundsvall,
M 1349-6
• Bilaga Mark och miljödomstolen önskar yttrande
____
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§13 Yttrande gällande förslag till
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet
(MN-2013-00048-2)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att undersöka om fri parkering för miljöfordon, som kvalificerar sig
till kategorin supermiljöbilspremie, kan vara ett bra förslag i
åtgärdsprogrammet,
att överlämna yttrandet som miljönämndens yttrande till
Stadsbyggnadskontoret.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har begärt miljönämndens yttrande över ett
förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall.
Miljökontoret har deltagit i arbetet med att ta fram programmet.
Yttrandet ska lämnas still stadsbyggnadskontoret senast 15 februari
2014.
Yrkanden och överläggning
”att undersöka om fri parkering för miljöfordon, som kvalificerar sig
till kategorin supermiljöbilspremie, kan vara ett bra förslag i
åtgärdsprogrammet.”
Ajournering på 5 minuter begärs av oppositionen.
När överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns två
beslut, miljökontorets förslag och Per-Magnus Forsbergs (M) tilläggs
att-sats.
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till
miljökontorets förslag och finner att miljönämnden bifaller förslaget.
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till PerMagnus Forsbergs (M) tilläggsyrkande och finner att miljönämnden
bifaller förslaget.
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Protokollsanteckning
Kjell Bergkvist (C) lämnar följande protokollsanteckning.
”Det förslag till åtgärdsprogram som vi fått för remiss är
ofullständigt, det saknas en prioriteringsordning för åtgärder, det
saknas en tidsplan och det finns ingen plan för hur och vart de
uppräknade möjliga åtgärderna ska genomföras. Det finns ingen
analys över hur de tänkbara trafiklösningarna kommer fördelas och
hur det påverkar närmiljön där. Sammantaget känns förslaget inte
vara genomarbetat och jag känner därför en oro för vilket resultatet
och konsekvenserna blir för luftkvalitet och tillgänglighet i
Sundsvalls centrum.”
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Yttrande gällande förslag till åtgärdsprogram
för bättre luftkvalitet
• Tjänsteskrivelse 2014-01-21, Yttrande gällande förslag till
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet
• Bilaga Remiss
• Bilaga Remissförslag
• Bilaga Bilaga 2 Miljökvalitetsnormer
• Bilaga Bilaga 3 Bruttolista över tänkbara åtgärder
• Bilaga Bilaga 4 Lista över bortvalda åtgärder
____
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§14 Ändrad inriktning på miljöövervakning:
cesiummätning
(MN-2014-00001-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att uppdra till miljökontoret att fortsättningsvis hantera behovet av
systematiska cesiummätningar i verksamhetsplaneringen,
att även fortsättningsvis svara på frågor från allmänheten vad gäller
cesium i livsmedel och hjälpa till vid tolkning av
provtagningsresultat,
att sluta tillhandahålla gratis provtagning av cesium för viltkött, fisk,
bär och svamp.
Ärendet
Miljökontoret har på uppdrag av miljönämnden utrett behovet av att
tillhandahålla kostnadsfria cesiummätningar av viltkött, fisk, bär och
svamp. Med hänvisning till utredningen föreslår miljökontoret
nämnden att avsluta den kostnadsfria provtagningen men att fortsätta
med service vad gäller information om cesium samt att i
verksamhetsplaneringen belysa behovet av mer systematisk
miljöövervakning inom området.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Ändrad inriktning på miljöövervakning:
cesiummätning
• Tjänsteskrivelse 2014-01-27, Ändrad inriktning på
miljöövervakning: cesiummätning
• Bilaga Utredning_Cesiummätning_sundsvall_2013
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning behövs.
____
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§15 Revidering av Lokala föreskrifter enligt
miljöbalken
(MN-2013-00043-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till reviderade lokala
föreskrifter enligt miljöbalken,
att begära att kommunfullmäktige fastställer nämndens förslag till
reviderade lokala föreskrifter enligt miljöbalken.
Ärendet
Miljöbalken ger kommuner rätt att inom vissa områden fatta beslut
om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Kommunen behöver inte utnyttja alla de möjligheter som ges, men
kommunen kan inte gå utöver det bemyndigande som anges i
miljöbalken och föreskrifter som följer av miljöbalken. Med
anledning av förändringar i lagstiftningen har SKL (Sveriges
kommuner och landsting) gett ut ett nytt underlag för kommunernas
beslut om lokala föreskrifter. Miljökontoret har gått igenom SKL:s
underlag och samtidigt övervägt hur de nuvarande föreskrifterna kan
förenklas.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Revidering av Lokala föreskrifter enligt
miljöbalken
• Tjänsteskrivelse 2014-01-08, Revidering av Lokala föreskrifter
enligt miljöbalken
• Bilaga samtliga bilaga 1a
• Bilaga Samtliga bilaga 2
• Bilaga Kartbilaga3
• Bilaga SKL underlag lokala föreskrifter 2012
• Bilaga Förslag att antas av KF 2014
• Bilaga Lokala föreskrifter enligt miljöbalken
Uppföljning av beslut
Kommunfullmäktiges beslut redovisas till miljönämnden.
____
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§16 Servicegaranti för första kontrollbesök
livsmedelsanläggning
(MN-2013-00044-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att fastställa servicegarantin för första kontrollbesök på
livsmedelsanläggning,
att servicegarantin träder i kraft 1 april 2014.
Ärendet
Sundsvalls kommun ska i samarbete med näringslivet ta fram
servicegarantier för ärenden som kan främja företagsklimatet men
även säkra en god service, med hög tillgänglighet och korta
handläggningstider för alla som söker våra tjänster.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Servicegaranti för första kontrollbesök
livsmedelsanläggning
• Tjänsteskrivelse 2014-01-14, Servicegaranti för första
kontrollbesök livsmedelsanläggning
• Bilaga Servicegaranti livsmedel 14 jan 2014
____
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§17 Årsbokslut 2013 för miljökontoret
(MN-2012-00015-16)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna miljönämndens årsredovisning för 2013,
att överlämna miljönämndens årsredovisning till kommunstyrelsen.
Ärendet
Miljökontoret har sammanställt en årsredovisning för 2013 som ska
översändas till kommunstyrelsen. Årsredovisningen består av en
uppföljning av verksamheten enligt en kommungemensam mall.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Årsbokslut 2013 för miljökontoret
• Tjänsteskrivelse 2014-01-23, Årsbokslut 2013 för miljökontoret
• Bilaga 8 Miljönämnd årsrapport 131231 slutlig
• Bilaga Kvalitetssäkring av inrapporterade indikatorer
• Bilaga Samtliga rutiner för indikatorer
• Bilaga Bilaga 2 till Årsrapport 2013 Inventarieförteckning
• Bilaga Bilaga 3 Årsrapport 2013 leasing o hyresavtal
• Bilaga Bilaga 4 till Årsrapport 2013 Kommunala uppdragsföretag
• Bilaga Bilaga 5 Årsrapport 2013 Reserverings- och
avsättningsbehov 2014
Uppföljning av beslut
Fullmäktiges behandling av årsredovisningen anmäls till nämnden.
____
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§18 Överföring av resultat för miljökontoret 2013
(MN-2014-00002-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna överföring av resultat för 2013,
att godkänna miljökontorets förslag till användning av eget kapital
för 2014,
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 2013. Avvikelse mot MRP 2013 ska föras
över till 2014. Beroende av resultat görs tillägg eller avdrag på
förvaltningens egna kapital.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Överföring av resultat för miljökontoret 2013
• Tjänsteskrivelse, 2014-01-07 Överföring av resultat för
miljökontoret 2013
Uppföljning av beslut
Kommunstyrelsens beslut om överföring av medel och användande
av eget kapital anmäls i nämnden.
____
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§19 Uppföljning av arbetsmiljöplan
miljökontoret 2013
(MN-2014-00006-1)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av det strategiska arbetsmiljöarbetet
enligt arbetsmiljöplan för 2013,
att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendet
Miljönämnden fattade 2012-02-08 (§18) beslut om arbetsmiljöplan
för miljökontoret. Av planen framgår vilka områden som ska följas
upp och redovisas till miljönämnden. I tjänsteskrivelsen redogör
kontoret för arbetsmiljön och insatserna under verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Uppföljning av arbetsmiljöplan miljökontoret
2013
• Tjänsteskrivelse 2014-02-04, Uppföljning av arbetsmiljöplan
miljökontoret 2013
• Bilaga Åtgärder 130204
____
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§20 Delegationsbeslut - redovisning februari
2014
(MN-2013-00050-4)
Beslut
Miljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till
handlingarna.
Ärendet
Beslut fattade på vidaredelegation av förvaltningschefen ska anmälas
till förvaltningschefen. Redovisningen avser inlämnade
delegationsbeslut från föregående anmälan 2013-12-17 och fram till
2014-01-23.
Miljökontoret har tagit fram en ny modell för att anmäla
delegationsbeslut. Under 2012 beslutade miljönämnden om en ny
delegationsordning (2013-01-18 § 7). Nämnden delegerade
beslutanderätten till ordföranden och till förvaltningschefen, med en
omfattande rätt till vidaredelegering. Förvaltningschefen ansvarar
därefter för att godkänna beslut tagna av handläggare som han har
vidaredelegerat beslutanderätt till.
Av den anledningen redovisas förvaltningschefens och ordförandens
delegationsbeslut i full text som bilagor. De beslut som har anmälts
till förvaltningschefen, och godkänts via delegationsbeslut, redovisas
som en förteckning i bilaga till delegationsbeslutet (Beslut om att
godkänna redovisning av delegationsbeslut – februari 2014).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag - Delegationsbeslut - redovisning februari 2014
•
• Tjänsteskrivelse 2014-01-24, Delegationsbeslut - redovisning
februari 2014
•
• Bilaga Beslut om risksamordnare och riskhanterare på
miljökontoret
• Bilaga Organisation på miljökontoret
• Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid Per Linderoth
• Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid Skedvik 2_2
• Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid Västbo 2_21 m fl
Justerandes signatur
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•
•

Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid Östansjö 2_32
Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid Västbo
samfällighetsförening
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut februari 2014
____
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Meddelanden

Mark- och miljödomstolen
Deldom AkzoNobel
Miljökontoret
Jordbruks rapport 2014-01-03
Rapport Gärde Industritillsyn
LONA ansökan för 2014 (Bredsandsbäcken).docx
Smittskyddsanmälningar 2013
Kommunfullmäktige
KF 2013-12-16 § 261Kommunstyrelsen
____
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Information

Andreaz Strömgren informerar om;
- Nytt arbetssätt på miljöskydd
- Arbetsmiljön
- Kommande ärende – servicecenter
Lena Sjöberg och Anneli Ström berättare om seminariet Hur kan vi
skapa lokalt engagemang för hållbar utveckling.
Under miljönämndens utbildnings/informationstimme informerar
Helena Paulsson, miljökontoret, om tillsyn på jordbruk och
hästgårdar i Sundsvalls kommun, 2012-2013
____
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Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.
____
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