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Protokollet omfattar §§  68- 78 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Birger Hjörleifsson 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Kjell Forslund 
Justerare 

 
 
 

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

Miljönämnden 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2011-08-24   
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 Kjell Forslund 
med Soili Sollén som ersättare. 
_ _ _ _  
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§68  Yttrande över Eka Chemicals AB 
prövotidsredovisning avseende utsläpp till vatten 
(MN-2011-00041-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att förorda att bolaget åläggs att utreda hur kylvatten efter 
spillvärmeplanen ska kunna ledas direkt till Svartviksfjärden. 
Utredningen ska innehålla en beskrivning av hur åtgärden kan lösas 
tekniskt samt kostnader för åtgärden. 
 
att förorda att bolaget får ett villkor som anger att indirekt kylning av 
kristallisatorerna ska vara utförd inom 5 år 
 

Ärendet 
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har förelagt 
miljönämnden att lämna yttrande över Eka Chemical AB:s 
prövotidsredovisning avseende utsläpp till vatten. Yttrandet ska ha 
kommit in senast den 9 september 2011. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-07-29, Yttrande över Eka Chemicals AB 

prövotidsredovisning avseende utsläpp till vatten 
• Bilaga Eka Chemicals AB prövotidsredovisning 2011-06-09.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 45. 
 
Uppföljning av beslut 
Miljödomstolens beslut redovisas för miljönämnden. 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sammanträdessdatum 

5 

Miljönämnden 2011-08-24 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§69  Yttrande över SKW Metallurgy Sweden AB 
överklagande av deldom 2011-01-01, 
Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 
(MN-2011-00040-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt uttala att 
• det är tillfredsställande att bolaget dragit tillbaka överklagandet 

gällande villkor 2, 
• villkor om att spillvatten ej får ledas till dagvattennätet bör finnas 

kvar, 
• utredningsvillkor ska föreskrivas för fortsatta utredningar kring 

källor till förorening av dagvattnet samt åtgärder för att minska 
föroreningsbelastningen på dagvattnet, där separering av 
kylvatten från dagvattennätet ska ingå bland möjliga åtgärder, 

• frågan om kylvattnet ska ledas bort separat från dagvattnet beror 
av de utredningar som ska göras enligt ovan och bör behandlas i 
samband med redovisning av utredningsvillkoret. 

 
 
Ärendet 
Miljönämnden i Sundsvalls kommun har av Mark- och 
miljööverdomstolen förelagts att lämna yttrande över handlingar som 
rör Carbide Sweden AB:s, numera SKW Metallurgy Sweden AB, 
överklagande av deldom gällande utsläpp av stoft och dagvatten vid 
bolagets verksamhet vid karbidfabriken, Stockviks industriområde. 
Yttrandet ska, efter att anstånd beviljats, inlämnas senast den 1 
september 2011. Av Mark- och miljööverdomstolens protokoll i 
samband med beslut om prövningstillstånd framgår att bolagets 
överklagande gällande utsläpp av stoft avvisas. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-08-24, Yttrande över SKW Metallurgy 

Sweden AB överklagande av deldom 2011-01-01, 
Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 

• Bilaga Aktbilagor 1, 7, 12-13.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 46. 
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Uppföljning av beslut 
Mark- och miljööverdomstolens beslut redovisas för miljönämnden. 
 
Protokollsanteckning 
Ett enigt arbetsutskott beslutade 16 augusti om en ytterligare att-sats 
angående stoftutsläpp. Denna att-sats är inte längre aktuell då 
stoftutsläppen inte behandlas i detta överklagande. 
 
Den femte att-satsen i arbetsutskottets protokoll och även i 
miljökontorets skrivelse utgår eftersom yrkandet redan är uppfyllt. 
 
_ _ _ _ 
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§70  Redovisning av förstudie för att stärka 
företag genom hållbar tillväxt enligt SAMT-
modellen 
(MN-2011-00002-3) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna förstudien och redovisningen av förslag till fortsatt 
arbete 
 
att överlämna resultatet av förstudien till kommunstyrelsen för beslut 
om en fortsättning av SAMT-projektet 
 
 
Ärendet 
Ärendet handlar om att utreda förutsättningarna för ett fortsatt 
företagsinriktat hållbarhetsarbete. Förslaget i förstudien bygger på en 
utvecklad och nyorienterad SAMT-modell som beskrivs i en 
projektansökan till Tillväxtverket om regionala strukturfondsmedel 
för perioden 2012-2013. Se bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-08-03, Redovisning av förstudie för att 

stärka företag genom miljödriven tillväxt enligt SAMT-modellen 
• Bilaga Rättelse inkl. slutrapport.pdf 
• Bilaga Slutrapport förstudie till Länsstyrelsen Västernorrland 
• Bilaga Utkast till projektansökan med bilaga projektbeskrivning 

till Tillväxtverket 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 47. 
 
Uppföljning av beslut 
Miljökontoret föreslår att ärendet följs upp med en information till 
nämnden under våren 2012 för att återrapportera resultatet av 
projektansökan och kopplingen till den nya 
näringslivsorganisationen. 
_ _ _ _ 
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§71  Mål- och resursplan för miljönämnden 2012 
-uppdrag till ordförande 
(MN-2011-00039-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att uppdra till miljönämndens ordförande att utifrån nämndens 
diskussion ta fram förslag till budget och mål för nämndens mål- och 
resursplan 2012. 
 
att uppdra till miljönämndens ordförande att redovisa förslag till 
mål- och resursplan 2012, exklusive indikatorer för måluppfyllelse, 
vid miljönämndens septembersammanträde. 
 
 
Ärendet 
Miljönämnden har antagit en planeringscykel för arbetet med 
nämndens mål- och resursplan. Tidsplanen är skapad för att säkra en 
möjlighet för fullmäktige att godkänna verksamhetsplanen innan 
planen träder i kraft. Enligt planeringscykeln ska nämnden i augusti 
besluta om att uppdra till ordföranden att ta fram förslag till 
inriktningsbeslut vad gäller budget och verksamhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-08-02, Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2012 -uppdrag till ordförande 
• Bilaga § 62 Mål- och resursplan för miljönämnden 2012 - beslut 

om tidsplan.pdf 
• Bilaga § 35 Indikatorer i miljönämnens mål- och resursplan 2011 

.pdf 
• Bilaga § 24 Mål- och resursplan för miljönämnden 2011.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 48. 
 
Uppföljning av beslut 
Inriktningsbeslut för nämndens mål- och resursplan 2012 fattas på 
sammanträdet i september 2011. 
_ _ _ _ 
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§72  Internkontroll 2011 avseende risker med 
mutor och bestickning 
(MN-2011-00038-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att uppdra till miljökontoret att göra en riskbedömning med åtgärder 
för att minska risken för mutor och bestickning som kan behandlas av 
miljönämnden 12 oktober 2011. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat 2011-05-30 att uppdra till samtliga 
nämnder att göra riskanalyser och åtgärder som ska minska risken för 
korruption. Miljönämnden har fått tid till 12 oktober för att lämna in 
ärendet till koncernstaben. Koncernstaben har identifierat risken för 
mutor och bestickning som allvarlig och därför behöver kommunen 
en handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-06-23, Internkontroll 2011 avseende risker 

med mutor och bestickning 
• Bilaga Kommunstyrelsens beslut § 239.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 49. 
_ _ _ _ 
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§73  Nomineringar till miljönämndens 
stipendium 2011 
(MN-2011-00036-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlåta till arbetsutskottet att fastställa beslutet 6 september på 
arbetsutskottets möte. 
 
 
Ärendet 
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett 
stipendium varje år. I år kommer stipendiet att delas ut i samband 
med Skogens dag vid Sidsjön 11 september. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-08-17, Nomineringar till miljönämndens 

stipendium 2011 
• Bilaga Nominering stipendium  Friluftsfrämjandet i 

Sundsvall.pdf 
• Bilaga Nominering stipendium Bertil Hedman.pdf 
• Bilaga Nominering stipendium Gunnar Farm.pdf 
• Bilaga Nominering stipendium Mats Bergmark.pdf 
• Bilaga Nominering stipendium Ankarsviks bollklubb.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 50. 
_ _ _ _ 
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§74  Nominering till miljönämndens miljöäpple 
2011 
(MN-2011-00037-1) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att nominera följande tre företag till Sundsvalls kommuns miljöäpple 
2010. Standard Solutions Group (SSG), Lomtjärn Retreat & 
Konferens och MRD Sälj och bygg. 
 
att delegera till miljönämndens ordförande att fastställa en vinnare av 
miljöäpplet. 
 
 
Ärendet 
Miljönämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att dela ut ett 
miljöpris varje år. Priset kalls Miljöäpplet och är ett äpple i trä gjort av 
Ulf Palo. Det har delats ut sedan 1993.  
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2011-08-17, Nominering till miljönämndens 

miljöäpple 2011 
• Bilaga Nominering miljöäpple Standars Solutions Group.pdf 
• Bilaga Nominering miljöäpple Lomtjärn Retreat och 

konferens.pdf 
• Bilaga Nominering miljöäpple Tryckeribolaget.pdf 
• Bilaga Nominering miljöäpple Mittmedia Print.pdf 
• Bilaga Nominering miljöäpple MRD Sälj och Bygg.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 51. 
_ _ _ _ 
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§75  Delegationsbeslut - redovisning 2011-08-24 
(MN-2010-00080-13) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Beslut fattade på delegation från miljönämnden ska anmälas till 
nämnden. Delegationsbesluten redovisas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut - redovisning 2011-08-24 
• Bilaga Lista över delegationsbeslut 2011-08-24.pdf 
• Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 52. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§76  Meddelanden 
 
 
a) Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16 
 
Länssstyrelsen 
b) Prövotidsredovisning avseende påverkan av grundvatten och 
ytvatten Gansca Depo 
c) Slutliga villkor för utsläpp till luft och förlängd prövotid Svensk 
Petroleumförvaltning AB 
 
Kommunfullmäktige 
d) § 194 Mål och resursplan 2012 med plan för 2013-2014 
e) § 195 Delårsrapport januari-april 2011 för kommunen och 
kommunkoncernen 
 
Miljökontoret/miljönämnden 
f) Yttrande VTG täktverksamhet 
g) Yttrande över ansökan om bygglov Neptunus 5 
h) Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens, Rökland 1:168 
i) Överlämnande av överklagat beslut Skatans reningsverk 
j) Resultat från kontroll av restauranger 
 
Utfärdande av tre stycken 5 st SHIP SANITATION CONTROL 
EXEMPTION CERTIFICATE 
 
_ _ _ _ 
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§77  Information 
 
Andreaz Strömgren informerar om 
 
- ekonomin 
- personalläget 
- ledningsstrukturen 
 
_ _ _ _ 
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§78  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
_ _ _ _ 
 
 


