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Tid Kl. 09:00-12:00
Plats KS-salen

Beslutande Kjell Bergkvist (C) ordförande
Mats Bäck (S) v ordförande
Ylva Bengts (S)
Kent Larsson (S)
Ann-Charlotte Evrung (S)
John Håkansson (V)
Jan Erik Iversen (M)
Tom Emanuelz (M)
Jonas Lingdén (SD)
Johan Sundström (KD)
Susanne Engstedt (L)
Stefan Eriksson (S)
Hans Backlund

Ersättare Stefan Eriksson (S)
Lovisa Hamrin (S)
Sven Lundqvist (S)
Lottis Hörting (S)
Hans Backlund (S)
Harriet Olsén (V)
Monica Bylund (M)
Karin Andersson (SD)
Hugo Björken (KD)

Övriga Kristin Eriksson miljödirektör
Jenny Johansson bitr miljöchef
Susan Björkqvist bitr miljöchef
Gisela Arnell sekreterare
Karolina Tornberg miljöinspektör §2
Linda Vågberg miljöinspektör §2
Alfred Norling livsmedelsinspektör
Camilla Lindholm miljöinspektör
Louise Tillander miljöinspektör
Linda Wilhelmsson miljöinspektör
Susanna Tjärnberg registrator
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 1-10

Justeras

Kjell Bergkvist
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Jan Erik Iversen
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Justering

Utöver ordförande ska Jan Erik Iversen justera dagens protokoll.
Ersättare är Tom Emanuelz.
_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Miljönämnden 2023-01-18 4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Yttrande - Kommunikationsstrategi för 
Sundsvalls kommunkoncern 2023-2026
(MN-2022-00037-2)

Beslut

Miljönämnden beslutar

Att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2023-01-03, som 
miljönämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet
Syftet med kommunikationsstrategin är att säkerställa att 
kommunkoncernens externa och interna kommunikation strävar mot 
kommunens vision och bidrar till att uppnå de övergripande målen 
samt präglas av kommunens värderingar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00037-2 - Yttrande - 

Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern 2023-
2026

 Bilaga Remiss kommunikationsstrategi
 Bilaga Remiss Förslag till kommunikationsstrategi för Sundsvalls 

kommunkoncern 2023-2026
 Bilaga Kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 2023-

remissversion
_ _ _ _
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§ 2 E14 framtida läge i Sundsvall - 
samrådshandling val av lokaliseringsalternativ
(MN-2022-00038-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

Att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 2023-01-12, som 
miljönämndens yttrande till kommunstyrelsen med följande 
ändringar:

- Att stryka sid 8 i tjänsteskrivelsen, Rubrik ÖP 2040, andra 
stycket:
”En översiktsplan är inget juridiskt bindande dokument. 
Miljökontoret vill påpeka att beslutet om ÖP 2040 fattades i 
kommunfullmäktige innan Trafikverkets reviderade 
samrådshandling fanns tillgänglig. Om samrådshandlingen 
visar att denna korridor sammantaget är det alternativ som till 
störst del överensstämmer med kommunens lokala mål och 
strategier, menar miljökontoret att det därmed bör finnas 
möjlighet för kommunen att ändra ståndpunkt avseende N1.”

- Att stryka sid 10 i tjänsteskrivelsen, rubrik Sammanfattande 
bedömning, samtliga tre stycken
”Utifrån miljökontorets ansvarsområde, som handlar om att 
skydda människors hälsa och miljö, menar miljökontoret att 
N+N1 utgör det bästa alternativet. Miljökontoret avstyrker 
N+N2 av hänsyn till natur och friluftsliv. Miljökontoret anser 
att alternativ 0+ inte är ett möjligt alternativ för framtida E14 
för att uppfylla miljökvalitetsnormerna och säkerställa 
ombyggnation till stadsgata med målsättning att minska 
trafikalstrande utsläpp. Kommunen har som målsättning att i 
framtiden klara miljökvalitetsmålen för partiklar och 
kväveoxider.”

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras härmed medelbart justerad.

Ärendet
Sundsvalls kommun har mottagit en remiss från Trafikverket där de 
önskar kommunens yttrande över samrådshandling val av 
lokalisering för E14 Framtida läge i Sundsvall. 
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Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till berörda 
nämnder.

Överläggning
Kjell Bergkvist (C) yrkar på att godkänna tjänsteskrivelsen, daterad 
2023-01-12, som miljönämndens yttrande till kommunstyrelsen med 
följande ändringar

- Att stryka sid 8 i tjänsteskrivelsen, Rubrik ÖP 2040, andra 
stycket:
”En översiktsplan är inget juridiskt bindande dokument. 
Miljökontoret vill påpeka att beslutet om ÖP 2040 fattades i 
kommunfullmäktige innan Trafikverkets reviderade 
samrådshandling fanns tillgänglig. Om samrådshandlingen 
visar att denna korridor sammantaget är det alternativ som till 
störst del överensstämmer med kommunens lokala mål och 
strategier, menar miljökontoret att det därmed bör finnas 
möjlighet för kommunen att ändra ståndpunkt avseende N1.”

- Att stryka sid 10 i tjänsteskrivelsen, rubrik Sammanfattande 
bedömning, samtliga tre stycken:
”Utifrån miljökontorets ansvarsområde, som handlar om att 
skydda människors hälsa och miljö, menar miljökontoret att 
N+N1 utgör det bästa alternativet. Miljökontoret avstyrker 
N+N2 av hänsyn till natur och friluftsliv. Miljökontoret anser 
att alternativ 0+ inte är ett möjligt alternativ för framtida E14 
för att uppfylla miljökvalitetsnormerna och säkerställa 
ombyggnation till stadsgata med målsättning att minska 
trafikalstrande utsläpp. Kommunen har som målsättning att i 
framtiden klara miljökvalitetsmålen för partiklar och 
kväveoxider.”

Sedan överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns 
ett förslag till beslut nämligen Kjell Bergkvists (C) ändringsyrkande.
Miljönämnden beslutar enligt Kjell Bergkvist (C) ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2022-00038-1 - E14 framtida läge i 

Sundsvall - samrådshandling val av lokaliseringsalternativ
 Bilaga Meddelande (50)
 Bilaga KS-2022-00710-4 Protokollsutdrag från 

Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-11-14
 Bilaga KS-2020-00770-21 Sundsvalls kommuns yttrande 

samrådshandling E14 framtida läge i Sundsvall
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 Bilaga pärmframsida
 Bilaga samrådshandling val av lokalisering Bilaga 1-kommunala-

planer
 Bilaga samrådshandling val av lokalisering E14 framtida läge
 Bilaga samrådsredogörelse
 Bilaga barnkonsekvensbeskrivning
 Bilaga barnkonsekvensbeskrivning-bilaga-1
 Bilaga barnkonsekvensbeskrivning-bilaga-2-6
 Bilaga PM buller
 Bilaga PM buller Bilaga 1 ekvi-och max ljudnivå nuläge 

Bergsgatan
 Bilaga PM buller Bilaga 2 ekvi-och max ljudnivå nollalternativ 

Bergsgatan
 Bilaga PM buller Bilaga 3 ekvi-och max ljudnivå för nuläge 

Hulivägen
 Bilaga PM buller Bilaga 4 ekvi-och max ljudnivå nollalternativ-

Hulivägen
 Bilaga PM buller Bilaga 5 ekvi-och max ljudnivå korridor N1
 Bilaga PM buller Bilaga 6 ekvi-och max ljudnivå korridor N2
 Bilaga PM buller Bilaga 7 ekvi-och max ljudnivå nuläge 

Timmervägen 1
 Bilaga PM buller Bilaga 8 ekvi-och max ljudnivå nollalternativ-

Timmervägen
 Bilaga PM buller Bilaga 9 ekvi-och max ljudnivå korridor N3
 Bilaga PM gestaltningsprogram
 Bilaga PM tidigt bortval korridor S1
 Bilaga PM trafik-och vägutformning
 Bilaga 4 N1 sociodukt vid Bydalen
 Bilaga 1 N2 trafikplats vid Hulivägen
 Bilaga 3 0 Bergsgatan cpl Bultgatan Lekängsvägen
 Bilaga 2 N1 cirkulationsplats vid Hulivägen 1
_ _ _ _

§ 3 Val av ledamöter och ersättare till 
miljönämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026
(MN-2023-00006-1)
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Beslut

Miljönämnden beslutar

Att för mandatperioden 2023-2026 utse Kjell Bergkvist (C), 
Mats Bäck (S), Ylva Bengts (S), Jan Erik Iversen (M) och 
Susanne Engstedt (L) till ordinarie ledamöter miljönämndens 
arbetsutskott.

Att för mandatperioden 2023-2026 utse Kent Larsson (S), 
Ann-Charlotte Evrung (S), John Håkansson (V), Monica Bylund (M) 
och Johan Sundström (KD) till ersättare i miljönämndens 
arbetsutskott.

Ärendet
Miljönämnden ska utse ledamöter och ersättare till miljönämndens 
arbetsutskott för perioden 2023-2026.

Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2023-00006-1 - Val av ledamöter och 

ersättare till miljönämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026

_ _ _ _
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§ 4 Öppna sammanträden för miljönämnden 
under mandatperioden 2023-2026
(MN-2023-00007-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

Att miljönämndens sammanträde är offentliga med undantag för 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i det fall det 
förekommer uppgifter som hos miljönämnden omfattas av sekretess 
enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Att detta beslut gäller från 2023-01-18 till och med 2026-12-31, om 
inte miljönämnden beslutar något annat.

Ärendet
Miljönämnden beslutade 2019-01-16 att ha öppna sammanträden 
under innevarande mandatperiod 2019-2022. Miljönämnden har nu 
att ta ställning till om öppna sammanträden ska gälla även denna 
mandatperiod 2023-2026.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2023-00007-1 - Öppna sammanträden för 

miljönämnden under mandatperioden 2023-2026
_ _ _ _
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§ 5 Miljönämndens verksamhetsplan 2022 - 
Månadsrapport november
(MN-2021-00026-40)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna upprättad månadsrapport för november 2022.

Ärendet
Resultatet för november är ett överskott om 3,3 mnkr. I jämförelse 
var resultatet föregående år (2021) ett överskott om 1,6 mnkr. 
Prognosen för hela 2022 beräknas bli 2,2 mnkr vilket överstiger 
budget som är 0 kr.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott -  - 
 Tjänsteskrivelse - MN-2021-00026-40 - Miljönämndens 

verksamhetsplan 2022 - Månadsrapport november
 Bilaga Miljönämndens verksamhetsplan 2022 - Månadsrapport 

november
_ _ _ _
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§ 6 Attestförteckning 2023
(MN-2023-00005-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att utse attestanter inom förvaltningen enligt upprättad förteckning att 
gälla fr.o.m. 2023-01-01,

att ansvaret för beslut om löpande förändring av attestanter under 
mandatperioden delegeras till förvaltningsdirektören.

Ärendet
Enligt attestreglementet skall varje nämnd årsvis fatta beslut om vilka 
som skall ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för dessa. 
Nu gällande attestreglemente beslutades av kommunfullmäktige 
2007-04-25 § 125. I attestförteckning enligt bilaga 1 framgår vilka 
som föreslås som beslutsattestanter och ersättare från och med 2023.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2023-00005-1 - Attestförteckning 2023
 Bilaga 1 Attestanter 2023 miljönämnden
_ _ _ _
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§ 7 Delegationsbeslut - redovisning januari 2023
(MN-2023-00002-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

Att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet
Ärenden som förvaltningschef eller ordförande har fattat beslut om 
ska anmälas till nämnden. Förvaltningschefen har i sin tur en 
omfattande vidaredelegering till handläggare som ska godkännas av 
förvaltningschef och sedan skickas till nämnden för kännedom. 
Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från 2022-11-18 
till och med 2022-12-31.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2023-00002-1 - Delegationsbeslut - 

redovisning januari 2023
 Bilaga Beslut förenat med vite
 Bilaga Yttrande SCA Wood ansökan 2022-12-29
 Bilaga Livs - Föreläggande (7)
 Bilaga Livs - Föreläggande (6)
 Bilaga Godkännande av redovisade delegationsbeslut januari 

2023
_ _ _ _
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§ 8 Meddelanden januari 2023 - ärenden för 
kännedom
(MN-2023-00003-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Här redovisas beslut från statliga myndigheter, andra förvaltningar, 
kommunfullmäktige och även information från miljökontoret med 
mera.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MN-2023-00003-1 - Meddelanden januari 

2023 - ärenden för kännedom
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 

2022-11-28 - Antagande av översiktsplan Sundsvall 2040, ÖP2
 Protokoll kommunfullmäktige 2022-11-28 §37 Turordning för 

ersättares tjänstgöring
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 

2022-11-28 - Taxa inom miljöbalkens område för 2023
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-

12-05 - Lönekartläggning 20211
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-

12-05 - Lönekartläggning 2022
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-

12-05 - Revidering av riktlinje distansarbete
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-

12-05 - Nämndernas uppföljning Natur- och friluftsplan
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 

2022-12-19 - Revidering av lokala föreskrifter för 
avfallshantering

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 
2022-12-19 - Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025

 Protokoll kommunfullmäktige 2022-12-19 § 57 val av 
kommunala nämnder bolag med mera
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 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 
2022-12-19 - Revidering av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten längs Njurundakusten

 Protokoll Kommunstyrelsen 2022-12-05 § 29 Val av ledamöter 
och ersättare till insamlingsstiftelsen Sundsvalls naturskyddsfond 
2023-2026

 Beslutet upphävs och återförvisas(22470524)
 Beslut om bifall med villkor(21835835)
 Beslut om bifall med villkor(22769059) (0)_TMP
 Beslut om bifall med villkor(22739520)
 Beslut tidsbegränsat bygglov
 Beslut om bifall med villkor(22798595) (0)_TMP
 Beslut om bifall med villkor(22729328) (0)_TMP
 Beslut om tillstånd till transport av farligt och icke-farligt 

avfall(22734782)
 Beslut tidsbegränsat bygglov (1)
 Beslut om bifall med villkor(22749257) (0)_TMP
 Beslut om bifall med villkor(22882449)
 Beslut om bifall med villkor(22959278) (0)_TMP
 Begäran om kompletteringar(22740683)
 Beslut om tillstånd till transport av farligt och icke-farligt 

avfall(22797753)
 Beslut om tillstånd till transport av farligt och icke-farligt 

avfall(22725039)
 Svar till MK_Tidplan för förbättringsåtgärder
 MK Dom Sundsvalls Energi - 2022-12-12
 Östersunds TR M 3586-19 Deldom 2021-11-19
 Östersunds TR M 1437-22 Aktbil 56, Föreläggande MMD 
 Östersunds TR M 2302-20 Aktbil 95
 Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Fladdermöss och 

ljusföroreningar(22821908)
 Östersunds TR M 1349-06 Aktbil 153
 Östersunds TR M 2302-20 Dokid 425142
 Livsmedelskontroll på kommunens gruppboenden
_ _ _ _
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§ 9 Information från förvaltningen

Under miljönämnden informationstimme informerar Kristin 
Eriksson, Jenny Johansson och Susan Björkqvist om miljökontorets 
uppdrag.
_ _ _ _
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§ 10 Övriga frågor/övrig information

Stefan Eriksson (S) fick svar av Kristin Eriksson på frågor om 
-Anmälan av delegationsbeslut om distansavtal
-Grävarbeten vid Ljustabäcken, Fillanvägen
-Åtalsanmälan Alnö
-Omläggning av kulvert Stavsättsbäcken

Kjell Bergkvist (C) påminner om ”Digital temakväll om 
klimatanpassning” 2 februari 2023, inbjudan utskickad via e-post.

Kjell Bergkvist (C) informerar också om SKRs presidiedagar 
(Sveriges Kommuner och Regioner) 28-29 mars 2023. Tema: Att 
leda i en föränderlig tid. Två från majoriteten och två från 
oppositionen får delta. 

Lottis Hörting (S) informerar om en seminarieserie hos ABF om 
”Skogspolitik om framtidens hållbara skogsbruk”, temat 20 februari 
är Sveriges skogsbruk idag. Se länk för alla delar.
https://www.abf.se/arrangemang/vasternorrlands-lan/sundsvall/miljo-
natur-djur/skogspolitik-om-framtidens-hallbara-skogsbruk---del-2/
_ _ _ _

https://www.abf.se/arrangemang/vasternorrlands-lan/sundsvall/miljo-natur-djur/skogspolitik-om-framtidens-hallbara-skogsbruk---del-2/
https://www.abf.se/arrangemang/vasternorrlands-lan/sundsvall/miljo-natur-djur/skogspolitik-om-framtidens-hallbara-skogsbruk---del-2/

