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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 

Tid och plats  Onsdag den 20 mars 2013  13.00-16.05   Fågelviksalen 

  Mötet ajourneras för gruppmöten kl. 14.35-15.30 

   

Ledamöter  Martin Oscarsson (MP) ordförande  

  Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande 

  Marie Lundberg (C) ersätter Erik Nilsson (KD)  

  Daniel Lindefeldt (M) 

  Anette Nordlund (M)  ersätter Stina Lundström (M) 

  Bengt Kihlström (FP) (from § 2) 

  Martin Olsson (FP) ersätter Bengt Kihlström(FP) tom § 1 

  Yrjö Airiman (S) 

  Sofia Granström (S) 

  Karl Sandström (V) 

   

Ersättare  Martin Olsson (FP)(from 2) 

  Mariette Ericsson (S) 

  Stig Granfeldt (S) 

  Lena Andersson (S) 

 

Justerare  Daniel Lindefeldt 

   

Tid och plats för justering  Miljöförvaltningen 2013-03-21 

 

 
 

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

 

Nämnd  Miljönämnden  

 

Sammanträdesdatum  2013-03-20   Tid för överklagande löper ut   

 

Datum då anslaget sätts upp 2013-03-22  Datum då anslaget tas ner 13-04-12  

 

Förvaringsplats för protokollet  Miljöförvaltningen  

 

Underskrift   
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Övriga närvarande  Avdelningschef Britt Carlsson och Hasse Zimmerman, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör Jens Sundhall, miljöskyddsinspektör Jonas 

Neu och Dick Mårtensson, Kristina Hedfors Teknik- och fastig-

hetsförvaltningen och sekreterare Britt-Marie Svensson 

   

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Britt-Marie Svensson 

   

Ordförande   

  Martin Oscarsson 

   

Justerare   

  Daniel Lindefeldt 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 
 
 

§ 1  
 

Information 
Kristina Hedfors, teknik-och fastighetsförvaltningen, informerade om arbetet med 
VA-plan, samt användning av polyaluminiumklorid i reningsverk. 
Dick Mårtensson informerade om tillsyn av skjutbanor. 
Britt Carlsson informerade kort om vad som hänt i den fortsatta hanteringen 
gällande det färgade köttet. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 
 
 

§ 2  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Redovisning av delegeringsbeslut fattade av respektive handläggare på förvalt-
ningen. 
Information om beslut 0292, 0283 och 0305. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 
 
 

§ 3  
 

Sammanställning över händelser, aktiviteter, 
uppgifter för Rådrummets verksamheter. 
Sammanställning över händelser, aktiviteter, uppgifter för Rådrummets verksam-
heter. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 
 
 

§ 4  
 

Yttrande till polismyndigheten angående  utom-
huskonsert vid Nöjesfabriken 
Dnr MN-2013 - 0221   Dpl 544 

 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden anser att platsen är störningskänslig och denna typ av arrangemang 
ska tillstyrkas endast under följande förutsättningar: 
 

 Högtalaranläggning och scen ska riktas i nordöstlig riktning enligt pil på 
bifogad karta, detta för att motverka ljudstörningar för omkringboende. 
 

 Socialstyrelsens (SOSFS 2005:7) riktvärden för höga ljudnivåer vid 
publikplats får inte överskridas. 
 

 Arrangören eller av denne utsedd person ska mäta ljudnivåerna vid publik-
plats enligt standardiserad mätmetod. Resultatet ska dokumenteras skrift-
ligt och i efterhand kunna redovisas för tillsynsmyndigheten. 
 

 Omkringboende ska informeras om arrangemanget i god tid samt få 
kontaktuppgifter till ljudansvarig person. 
 

 Ansvarig person för ljudnivån ska finnas tillgänglig under hela arrange-
manget. 
 

 Ansvarig person ska vid behov justera ljudnivån efter gällande riktvärden 
och/eller om störningar för omkringboende uppstår. 
 

 Med tanke på risk för hörselskador ska öronproppar finnas att tillgå för 
publiken. 
 

 Med anledning av tidigare bullerstörningar från besökande bör 
verksamhetsutövaren ta ansvar för ordningen i festivalens närmaste om-
givning. Arrangemanget bör inte heller pågå längre än till kl. 23.00, detta 
gäller även serveringsverksamhet utomhus. 
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Sammanfattning av ärendet 
Nöjesfabriken har ansökt om tillstånd att under två dagar hålla konsert utomhus på 
parkeringsplats i anslutning till Nöjesfabrikens lokaler under perioden 14 och 15 
juni 2013. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 februari 2013. 
Polismyndigheten om ansökan den 25 januari 2013 från Nöjesfabriken Gjuteriet 
AB om tillstånd för utomhuskonsert vid Nöjesfabriken under perioden .  
 
Yrkanden 
Martin Oscarsson (MP) yrkar enligt majoritens förslag: 
Miljönämnden anser att platsen är störningskänslig och denna typ av arrangemang 
ska tillstyrkas endast under följande förutsättningar: 
 

 Högtalaranläggning och scen ska riktas i nordöstlig riktning enligt pil på 
bifogad karta, detta för att motverka ljudstörningar för omkringboende. 
 

 Socialstyrelsens (SOSFS 2005:7) riktvärden för höga ljudnivåer vid 
publikplats får inte överskridas. 
 

 Arrangören eller av denne utsedd person ska mäta ljudnivåerna vid publik-
plats enligt standardiserad mätmetod. Resultatet ska dokumenteras skrift-
ligt och i efterhand kunna redovisas för tillsynsmyndigheten. 
 

 Omkringboende ska informeras om arrangemanget i god tid samt få 
kontaktuppgifter till ljudansvarig person. 
 

 Ansvarig person för ljudnivån ska finnas tillgänglig under hela arrange-
manget. 
 

 Ansvarig person ska vid behov justera ljudnivån efter gällande riktvärden 
och/eller om störningar för omkringboende uppstår. 
 

 Med tanke på risk för hörselskador ska öronproppar finnas att tillgå för 
publiken. 
 

 Med anledning av tidigare bullerstörningar från besökande bör 
verksamhetsutövaren ta ansvar för ordningen i festivalens närmaste 
omgivning. Arrangemanget bör inte heller pågå längre än till kl. 23.00, 
detta gäller även serveringsverksamhet utomhus. 
 

Håkan Svenneling (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att miljönämnden 
beslutar i enlighet med majoriteten. 
 
Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för bifall till majoritetens förslag. 
Nej-röst för bifall till Håkan Svennelings (V) förslag.  
 
Omröstningsresultat 
Med fem ja-röster för bifall till majoritetens yrkande mot fyra nej-röster till Håkan 
Svennelings (V) förslag beslutar miljönämnden i enlighet med majoritets förslag. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Martin Oscarsson (MP) ordförande  X   

Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande  X  

Marie Lundberg (C) X   

Daniel Lindefeldt (M) X   

Anette Nordlund (M) X   

Bengt Kihlström (FP) X   

Yrjö Airiman (S)  X  

Sofia Granström (S)  X  

Karl Sandström (V)  X  

Summa 5 4  

 
 
Beslutet skickas till 
Polismyndigheten  
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 
 
 

§ 5  
 

Begäran om stängning av verkstad, Stavnäs 
3:2, Karlstads kommun 
Dnr MN-2012-2010     Dpl 534 

 
Miljönämndens beslut 
Verksamheten i verkstadsbyggnaden på Stavnäs 3:2 i Karlstads kommun är tillåtlig 
enligt miljöbalkens bestämmelser och det saknas möjlighet och tillräckliga skäl för 
att med stöd av miljöbalken förbjuda verksamheten. Inkommen begäran om att 
stänga verksamheten lämnas därför utan åtgärd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
XXXX boende på Väse-Solberg 1:6 har genom skrivelse 2012-12-02 begärt att 
verksamheten som bedrivs i verkstadsbyggnaden på fastigheten Stavnäs 3:2 ska 
stängas.   
Miljöförvaltningen bedömer att det inte finns skäl eller möjlighet att med stöd av 
miljöbalken förbjuda den aktuella verksamheten. Begäran om att stänga verksam-
heten ska därför lämnas utan åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-01 
Kompletterande uppgifter angående begäran om stängning, skrivelse inkommen 
2013-02-15 
Skrivelse inkommen 2013-02-14 
Film inkommen 2013-01-29 
Tillsyn enligt miljöbalken, miljöförvaltningens delegeringsbeslut 2013-01-09 
Begäran om stängning av verksamhet, skrivelse inkommen 2012-12-04 
 
Beslutet skickas till 
XXXX, Väse Solberg 221, 655 94 Karlstad 
XXXX, Väse Solberg 225, 655 94 Karlstad 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-03-20 

 
 
 

§ 6  
 

Uppföljning av intern kontroll 2012 samt plan 
för intern kontroll 2013 
Dnr MN-2013-0222     Dpl 107 

 
Miljönämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av intern kontroll 2012 samt miljönämndens plan 
för intern kontroll 2013.  

2. Översända redovisningen av intern kontroll 2012 samt miljönämndens plan 
för intern kontroll 2013 till kommunstyrelsen. 

3. Miljöförvaltningen lämnar en rapport till miljönämnden avseende miljöför-
valtningens samverkan med andra förvaltningar, när översynen av ansvars- 
och arbetsfördelning utifrån givna rekommendationer i rapporten ”Uppfölj-
ning av organisationsöversyn i Karlstads kommun” är genomförd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje år görs en uppföljning av den interna kontrollen inom ekonomi- och perso-
naladministrativa området. 2012 års granskning av den centrala kontrollgruppen 
inom ekonomi fokuserade på leverantörsfakturor. Karlstads kommuns förtroende-
valda revisorer har under året granskat om kommunstyrelsens och nämndernas 
kontroll av verksamheten är tillräcklig. På miljönämndens egna initiativ har en 
granskning av miljönämndens former för samverkan med andra kommunala för-
valtningar i syfte att inventera och vid behov tydliggöra samt dokumentera de for-
mer som idag finns för samverkan, genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 
Kommunledningskontorets anvisningar för uppföljning av intern kontroll den 21 
januari 2013 
Kommunrevisionens rapport, granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
interna kontroll, 30 januari 2013 
Protokoll från den centrala kontrollgruppen, den 27 december 2012 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7  
 

Deltagande i konferenser, kurser mm 
 
Inbjudan till konferensen Bara vanligt vatten den 26 mars. 
Miljönämndens beslut 
Lämna inbjudan utan åtgärd. 
 
Inbjudan till VA-workshop den 23 april. 
Miljönämndens beslut 
Medge Håkan Svenneling, Yrjö Airiman och Mariette Ericsson rätt att delta på 
nämndens bekostnad. 
 
Inbjudan till Konsumentdagarna den 15-17 maj. 
Miljönämndens beslut 
Medge Bengt Kihlström rätt att delta på nämndens bekostnad. 
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