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Plats Blå Huset, Tunadalshamnen  

Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande 
 Cathrine Edström Vice ordförande 
 Per Magnus Forsberg Ledamot 
 Annicka Burman Tjg ersättare 

Frånvarande ledamöter Hans Almén Ledamot 
 Lars Holmgren Ersättare 
 Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB 
 Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB 

Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej 
 Göte Stenlund Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej 
 Tommy Eriksson Revisor, KPMG AB, deltar ej 

Tjänstemän Håkan O Hedlund VD 
 Anders Nordström Tf VD 
 Ing-Marie Alm Ekonom 
 Bo André Teknik- och logistikchef 
 Ewa-Britt Norén Sekreterare 

Frånvarande tjänstemän   
 

Protokollet omfattar §§ 85– 91 
 
Justeras 
 
 
 
Hans Stenberg  Ewa-Britt Norén 
Ordförande   Sekreterare   

 

 

 
Annicka Burman  Per-Magnus Forsberg 
Justerare   Justerare 
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§ 85 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet 
öppnat. 
 
Annicka Burman och Per-Magnus Forsberg utses att jämte ordföranden 
Hans Stenberg justera dagens protokoll. 
 
– – – –  
 

§ 86 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning 
 
 
– – – – 
 

§ 87 Föregående protokoll – 2010-03-05 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med nedanstående kommentar godkänna och lägga protokoll 

2010-03-05 till handlingarna. 
 
Magnus Svensson har skriftligt kommenterat § 78 Internkontrollregler 
för Sundsvalls Hamn AB. Han menar att den nuvarande ägarpolicyn, 
som den är formulerad, inte gäller, om den kommer i konflikt med det 
upprättade aktieägaravtalet. 
 
Ordförande har i korrespondens med Magnus Svensson klarlagt att 
aktieägaravtalet gäller före ägarpolicyn i händelse av konflikt.  
 
– – – – 
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§ 88 Informationer och rapporter 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 
 

Pågående investering i Bull och kajen 
Bogserbåten Bull har haft två maskinhaverier den senaste vintern. 
Kontakt har etablerats med företag/leverantör i Europa som 
specialtillverkar reservdelar för denna typ av motorer.  
 
År 2010 kommer att användas till att förbereda en LOU-upphandling 
av ny motor under 2011. Två mindre oljeutsläpp har skett. Nya regler 
och instruktioner har tagits fram för att eliminera riskerna. 
 
Kaj och avfendringar – ett förarbete om upprustning pågår. 
Upphandling kommer att begäras hos kommunen efter sommaren.  
 
Stora tankfartyg – Kolab kommer att vara SHAB:s kund och har i sin 
tur förhandlat fram avtal med stor kund om oljelagring. 

Godsvolymer och ekonomi 

Tertial 1 
Godsmängder – volymerna ligger ca 6 % över budget och föregående 
år.  För propan och oljeprodukter finns ingenting på grund av isläget i 
vinter. Årets första gastanker kommer under maj månad.  
 
Resultaträkning – ligger något bättre än budget. En investering i ett nytt 
band till en elevator vid Imerys måste göras.  
 
T1 – prognos ligger nära MRP.  
 
Styrelsen besluta att fastställa tertialrapport 1. 
 
– – – – 
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§ 89  Övriga frågor 

Bullernivåer  
SHAB har från länsstyrelsen fått en mycket omfattande 
kravspecifikation på olika åtgärder som måste vidtas. SHAB har angivit 
de värden som är möjliga att hålla. Bedömningen är att det kan ta tid att 
få besked från länsstyrelsen.  

El vid kaj  
En proposition från regeringen har antagits, vilket innebär att svenska 
hamnar ges möjlighet att leverera obeskattad el till hamnliggande fartyg 
från årsskiftet 2011. Utsläppen till luft kommer att drastiskt sänkas med 
åtgärden. VD bedömer att detta kommer att bli en internationell åtgärd 
för att minska utsläppen till luft. 

Marint drivmedel 
Organisationen Näringsliv och en rad olika sjöfarts-, hamn- och 
industriorganisationer är mycket engagerade i frågan om de nya 
reglerna om svavelhalten i fartygsbränsle och kommer att uppvakta 
EU-kommissionen i frågan. Målsättningen är att förmå IMO att riva 
upp detta beslut, som innebär ett hårdare regelverk för sjöfarten runt 
Östersjön och som innebär mycket stora konkurrensnackdelar för 
exempelvis svensk och finsk industri.  
 
– – – – 
 

§ 90  Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde är utsatt till den 9 september, kl. 14.30. 
 
– – – – 
 

§ 91  Avslutning 
Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutar därmed 
sammanträdet. 
 
– – – – 
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