
 

sid 1 (13)

 

MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 

Tid och plats  Onsdag den 20 juni 2012  kl. 14.00 -16.40 Fågelviksalen 

  Mötet ajournerades för gruppmöten kl. 15.40-16.05, 16.15-16.20 

   

   

Ledamöter  Martin Oscarsson (MP) ordförande  

  Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande 

  Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande 

  Daniel Lindefedlt (M) 

  Stina Lundström (M) 

  Bengt Kihlström (FP) 

  Yrjö Airiman (S) 

  Sofia Granström (S) 

  Mariette Eriksson (S) tom kl. 16.05 

  Katrin Rundström (V) from kl 16.05 

   

Ersättare  Anette Nordlund (M) 

  Björn Gladh (MP) 

  Martin Olsson (FP) 

  Marie Lundberg (C) 

  Mariette Ericsson (S) 

  Stig Granfeldt (S) 

  Lena Andersson (S) 

   

 

Justerare  Yrjö Airiman 

   

Tid och plats för justering  Miljöförvaltningen den 2012-06-28 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd  Miljönämnden  

 

Sammanträdesdatum  2012-06-20   Tid för överklagande löper ut   

 

Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ner   

 

Förvaringsplats för protokollet  Miljöförvaltningen  

 

Underskrift   
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Övriga närvarande  Miljödirektör Helena Berg, Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 

Mars Bergström och Siv Johansson, informatör Cecilia Karlsson 

och sekreterare Britt-Marie Svensson. 

 

 

 

  

Underskrifter  Sekreterare   

  Britt-Marie Svensson 

   

Ordförande   

  Martin Oscarsson 

   

Justerare   

  Yrjö Airiman 

   

 



 

sid 3 (13)

 

MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 1  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Redovisning av delegeringsbeslut fattade av respektive handläggare på förvalt-
ningen. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 2  
 

Redovisning av anmälan enligt lagstiftningen 
Redovisning av anmälan enligt lagstiftningen fattade av respektive handläggare. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 3  
 

Sammanställning över händelser/ 
aktiviteter/uppgifter Rådrummets verksamhet 
Sammanställning över händelser/aktiviteter/uppgifter Rådrummets verksamhet. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 4  
 

Störningar från väg- och tågtrafik vid  
Norrstrand, Karlstad 
Dnr MN-2010-0856     Dpl 532 

 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden lämnar anmälan om störningar från väg- och tågtrafik utan vidare 
åtgärd.  
 
Reservationer 
Socialdemokraterna i Karlstad kan inte acceptera att miljönämnden inte kan gå på 
vårt förslag om att införa hastighetsbegränsningar för godstågstrafik genom Karl-
stad för att på detta sätt förhindra vibrationsstörningar. 
Att ett delmål som Trafikverket satt upp för år 2004 på vibrationsstörningar <2,5 
mm/s vägd RMS fortfarande skall gälla som ett riktvärde är helt felaktigt. Samti-
digt så redovisas från Trafikverket att riktvärdet på längre sikt skall vara högs 1 
mm/s vägd RMS. 
Yrjö Airiman (S)  
Sofia Granström (V) 
 
Sammanfattning av ärendet 
xxx har anmält att vid hans bostad förekommer störningar från väg och järnväg.  
Han anser att åtgärder måste vidtas för att reducera bullernivån som  
t ex sänkt hastighet på Hagaleden, tystare asfalt, att bullerplanket mot Hagaleden 
byggs om eftersom det i sin nuvarande form är felkonstruerat. Transportstyrelsen 
har prövat ett överklagande om hastighetssänkning på Hagaleden men avslagit 
detta. Vägtrafikbullerutredningar som utförts visar att trafikbullret inte når upp till 
den ljudnivå som gäller för åtgärdsprogrammets etapp ett.  
Tidigare klagomål på störningar från järnvägen i form av buller och vibrationer har 
utretts av Trafikverket som bedömde att fastigheten var berättigad till fönsteråtgär-
der eftersom ljudnivåerna inomhus överskred eller tangerade riktvärdet 55 dBA 
Lmax. Uppmätta vibrationsnivåer som komfortmätningar låg enligt riktlinjerna 
under nivå för övervägande av åtgärder, (Trafikverket, Naturvårdsverket och Bo-
verket – policy och tillämpning, riktlinjer).  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 maj 2012.  
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Miljöförvaltningens vägbullerutredning Hagaleden den 8 maj 2012. 
Mail från xxx den 12 mars 2012.  
Trafikverkets vägbullerutredning Örsholmsleden den 8 december 2012. 
Trafikverkets vibrationsutredning gällande tåg på Värmlandsbanan den 8 oktober 
2010, redovisning från Metron Miljökonsult AB den 10 september 2010. 
Trafikverkets tågbullerutredning den 28 maj 2010.  
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse till dåvarande Banverket den 23 april 2010. 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse till xxx den 23 april 2010. 
Länsstyrelsens meddelande om klagomål från xxx den 9 april 2010. 
Anmälan om störningar från järnväg från xxx den 23 mars 2010. 
Ramböll bullerkartläggning i Karlstad gällande vägtrafikbuller 2008.  
 
Yrkanden 
Yrjö Airiman (S) yrkar: 
 Det är vårt mål att alla skall kunna bo kvar vid järnvägen utan att störas av vibra-
tioner och oljud från tunga godstransporter. 
Vi anser att miljönämnden skall ställa krav på Trafikverket att godstågens högsta 
tillåtna hastighet inte får överstiga 60 km/tim. 
Hastighetsbegränsningen skall gälla mellan Skåre och Välsviken och gälla i första 
hand mellan 22.00-06.00. Hastighetsbegränsningen skall vara genomförd innan 
2013 års utgång. 
Martin Oscarsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt yrkande mot Yrjö Airimans yrkande mot varandra och finner 
att miljönämnden yrkar i enlighet med Martin Oscarssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång: 
Nej-röst för Yrjö Airimans (S) yrkande 
Ja-röst för Martin Oscarssons (MP) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Martin Oscarssons (MP) yrkande mot 2 nej-röster för Yrjö 
Airimans (S) yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Martin Oscarssons 
(MP) yrkande 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Martin Oscarsson (MP) ordförande  x   

Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande x   

Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande x   

Daniel Lindefelt (M) x   

Stina Lundström (M) x   

Bengt Kihlström (FP) x   

Yrjö Airiman (S)  X  

Sofia Granström (S)  X  
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Katrin Rundström (V) x   

Summa 7 2  

 
 
 
Beslutet skickas till 
xxx  
Trafikverket 
Teknik- och fastighetsnämnden 
 
Bilagor 
Hur man överklagar 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 5  
 

Detaljplan för industriområde Bråtebäcken 
(granskning) 
Dnr MN-2012-0813     Dpl 132 

 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden.  
 
Reservationer 
Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande. 
Håkan Svenneling(V) 
Yrjö Airiman (S) 
Sofia Granström (S) 
Katrin Rundström (V) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att skapa ett stort område för industriverksamhet. Inom områ-
det skall även tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet kunna etableras. 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som i första hand berör dagvatten-
hanteringen, naturvärden och fornlämningar. Dagvatten ska tas om hand lokalt 
inom området med öppna diken och fördröjningsmagasin. Varje fastighetsägare 
skall också ansvara för att dagvattnet renas och fördröjs inom respektive fastighet 
vilket också införs som planbestämmelse.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2012. 
Stadsbyggnadsförvaltningens planhandlingar den 24 maj 2012. 
 
 
Yrkanden 
Håkan Svenneling (V) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag med tillägget att 
området är mindre lämpligt ur miljöaspekt då det endast kan anslutas från en väg 
och inte är möjligt att anslutas till kollektivtrafiken. 
Martin Oscarsson (MP) yrkar avslag till Håkan Svennelings tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Håkan Svennelings och sitt yrkande mot varandra och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med Martin Oscarssons (MP) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Håkan Svennelings (V) yrkande 
Nej-röst för bifall till Martin Oscarssons (MP) yrkande 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Martin Oscarsson (MP) ordförande   X  

Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande x   

Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande  X  

Daniel Lindefelt (M)  X  

Stina Lundström (M)  X  

Bengt Kihlström (FP)  X  

Yrjö Airiman (S) x   

Sofia Granström (S) x   

Katrin Rundström (V) x   

Summa 4 5  

 
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 6  
 

Revision av livsmedelskontroll, yttrande över 
länsstyrelsens preliminära rapport 
Dnr MN-2012-0886    Dpl 529 

 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande över den preliminära 
rapporten till Länsstyrelsen i Värmlands län som sitt eget. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen genomförde den 9 maj 2012, i enlighet med förordning (EG) nr 
882/2004, artikel 4.6 samt regeringens regleringsbrev, revision av den lokala livs-
medelskontrollen i Karlstads kommun. Miljönämnden är utsedd till behörig myn-
dighet att bedriva livsmedelskontroll i kommunen. Länsstyrelsen ska rapportera 
utfallet av revisionen till Livsmedelsverket. Länsstyrelsen i Värmland har översänt 
en preliminär rapport från revisionen till miljönämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 12 juni 2012 
Länsstyrelsen Värmland, preliminär rapport till Livsmedelsverket om utförd revi-
sion av lokal livsmedelskontroll, den 15 maj 2012 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Värmlands län 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-06-20 

 
 
 
 

§ 7  
 

Föreläggande med anledning av musikfestival, 
Putte i Parken Mariebergsskogen under perio-
den 4/7- 7/7 2012 
Dnr MF-2012-1276  Dpl 544 

 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden förelägger Putte i Parken AB, organisationsnummer 586862-7953, 
att i samband med festivalen som pågår under tiden 4 juli- 7 juli 2012 följa nedan-
stående punkter: 
1. Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:7 får inte överskridas 
Lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde: 
Maximal ljudnivå 115 dBA 
Ekvivalent ljudnivå 100dBA 
Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde: 
Maximal ljudnivå 110 dBA 
Ekvivalent ljudnivå 97 dBA 
2. Det ska finnas tillräckligt antal toaletter/urinoarer inom festivalområdet och på 
campingområdet. Minimikravet är en toalett per 200 samtidiga besökare på festi-
valområdet och en toalett per 100-150 campinggäster på campingområdet 
3. Sökande ska upprätta ett egenkontrollprogram, där uppgifter om hur man 
kommer att genomföra ljudnivåmätningar för att klara Socialstyrelsens riktlinjer 
för höga ljudnivåer ska finnas med. Uppgifter om kontaktpersoner för ljudnivån, 
campingen och livsmedel ska ingå i kontrollprogrammet. Det ska även ingå upp-
gifter om avfalls samt dricksvattenhanteringen. Senast 30 juni ska uppgifterna vara 
miljöförvaltningen tillhanda. 
4. Sökande ska dokumentera genomförda ljudnivåmätningar och hur de är genom-
förda. Genomförda ljudmätningar ska redovisas till miljöförvaltningen senast 15 
augusti 2012. Mätrapporten ska bestå av 1 mätning från varje scen per dag. Festi-
valen pågår under 4 dagar så det innebär 16 mätresultat som ska redovisas till oss.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning av ärendet 
Putte i Parken AB, ansöker hos polismyndigheten att få anordna en festival i 
Mariebergsskogen under tiden 4 juli till och med den 7 juli 2012. Festivalen 
kommer att bli en årlig tillställning. Polismyndigheten har skickat ansökan för ytt-
rande till miljönämnden. Ansökan gäller att få bedriva musik samt servering under 
4 dagar. Det kommer att vara ca 20 matvagnar från olika företag på området. 
Arrangören har blivit informerad om vad som gäller för detta. Inom området 
kommer 2 scener att uppföras samt 2 befintliga att utnyttjas. En campingplats 
kommer att finnas i anslutning till området. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2012 
Ansökan till polismyndigheten den 4 juni 2012 
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 2,3 § och med 26 kap 9, 19, 21 § miljöbalken 
samt med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd 2005:7. 
 
Beslutet skickas till 
Putte i Parken AB 
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