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§ 46 
     
Mötets öppnande 

 
Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt 
vilka som är tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.  
 
Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och 
byggnadsnämndens ledamöter och nämnden beslutar därmed att sammanträdet 
är behörigt utlyst. 
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§ 47 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg; det politiska uppdraget. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
Ärendets behandling i miljö- och byggnadsnämnden 
Ordföranden föreslår att göra ett tillägg till ärendelistan med det politiska 
uppdraget. 
 
Övriga ledamöter svarar Ja. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2019 
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§ 48 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande Karina Nordgren (S) utses Lena Dahlin Klaar 
(V) och Marcus Kullin (M) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- 
och byggkontoret 2019-03-22 klockan 15.00. 
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§ 49  Dnr 2019/00018 
 
************ – Ansökan bygglov, tillbyggnad av garage 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 
9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL.  
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL.  
 
Ärendet 
**********, ägare till **********, har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
bygglov för tillbyggnad av garage på 19,5 m2 i enlighet med bifogade handlingar. 
Då önskad tillbyggnad strider mot detaljplanen har ett föreläggande om 
komplettering skickats, kompletteringar inkommit samt ett möte för att gå igenom 
förutsättningarna genomförts 6/3-19. Alternativa lösningar har diskuterats och 
sökande önskar att få ärendet prövat i enlighet med inlämnade handlingar.  
 
För området gäller en byggnadsplan som detaljplan. Byggnadsplanen betecknad 
B125, vann laga kraft  1968-09-13. Byggrätten är reglerad till att 
komplementbyggnaden inte får uppta större yta än 50 m2 byggnadsarea. I 
detaljplanen regleras även vart på fastigheten byggnader får uppföras, ett område 
på 6 meter från fastighetsgränsen är reglerad till prickad mark, dvs mark som inte 
får bebyggas. Då gällande detaljplan är antagen före plan- och bygglagen gäller 
byggnadsstadgan 39 § fortfarande, dvs att prövning ska ske vid byggnation 
närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.  
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Tillbyggnaden placeras med 17,7 m2 av 19,5 m2 på prickad mark vilket motsvarar 
en avikelse där cirka 91 % av ytan placeras på mark som inte får bebyggas. 
Byggnationen avses att placeras 3,1 meter från fastighetsgränsen. Närliggande 
fastigheter, ********* samt *********** har tidigare beviljats bygglov för 
tillbyggnad av garage vilket också anges som skäl för att få ärendet prövat.  
 
Fastigheten *********** har fått bygglov beviljat för tillbyggnad av garage 1987-
04-21, med dispens från 39 § byggnadsstadgan (placering närmare fastighetsgräns 
än 4,5 meter) samt 110 § byggnadslagen (dispens för att bygga i strid mot gällande 
plan). I en skrivelse från tidigare stadsarkitekt, Hans-Erik Åslin, tillhörande 
beslutet skrivit att: ”eftersom fastigheterna ********* ingår i en gruppbebyggelse 
med lika hus och garage, tycker byggnadsnämnden att markägarna bör vara 
överens om en likartad utformning av eventuella tillbyggnader. Sandbergs 
tillbyggnad av garaget skulle därmed bli vägledande även för övriga utmed vägen”.  
 
Fastigheten ********** har fått bygglov beviljat för tillbyggnad av garage 2000-09-
18 med mindre avvikelse från detaljplanen med avseende på byggnaden på 
förgårdsmarken. Då gällde en äldre lagstiftning (plan- och bygglagen, PBL 
1987:10), med andra möjligheter till avvikelser än nuvarande plan- och bygglag.  
 
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget  innan det tas upp i miljö- 
och byggnadsnämnden. Synpunkter har inkommit från sökanden enligt bilaga 
daterad 2019-03-07. 
 
Bedömning 
Att närmsta grannarna tidigare fått bygga sina garage skedde utifrån dåvarande 
lagstiftning. Utifrån den gällande byggnadsplanen från 1968 tillåts inte sökt 
placering. För att kunna påverka förutsättningarna krävs att byggnadsplanen 
ändras.  
 
Miljö- och byggkontoret föreslår byggnadsnämnden att besluta om avslag på 
bygglovsansökan i enlighet med 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § PBL (2010:900). 
 
Hur man överklagar 
Se besvärshänvisning” 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Sökanden, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2019 
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§ 50  Dnr 2019/00263 
 
Tillsynsplan för byggenheten enligt plan- och bygglagen 2019 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- anta bifogad tillsynsplan, 
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen, 
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2020 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
----- 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
- anta bifogad tillsynsplan, 
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen, 
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2020 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar finns reglerat i plan- och bygglagen 
och plan- och byggförordningen för att bedriva tillsyn och följa upp tillsynsarbetet 
enligt de olika tillsynsområdena. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda samt att 
arbeta för att skapa en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. För att hjälpa 
Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå Kommun att skapa en mer attraktiv 
kommun har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att tillsynsarbetet kan 
planeras samt att uppföljning och utvärdering av tillsynsarbete kan genomföras. 
Tillsyn sker antingen via anmälan från medborgare alternativt på miljö- och 
byggnadsnämndens eget initiativ  
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Tillsynsplanen är framtagen för att förtydliga, förenkla och prioritera nämndens 
och förvaltningens vidare arbete med tillsyn.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Miljö- och byggkontoret 
Akt 
 
Exp        /      2019 
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§ 51   ********** 
 
************ - Olovligt byggande 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 139 965 kronor för att ha påbörjat 
en byggnation av en överbyggd sandficka utan att ha fått startbesked på 
fastigheten **********. 
 
----- 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 139 965 kronor för att ha 
 påbörjat en byggnation av en överbyggd sandficka utan att ha fått startbesked 
 på fastigheten *********. 
 
Ärendet 
I samband med miljö och byggnadsnämndens slutsamråd den 4 december 2018 
för uppförande av en virkesterminal ************ uppmärksammades att 
byggherren påbörjat en byggnation av en överbyggd sandficka. I samband med 
slutsamrådet togs ett foto på byggnaden. Se bilagor för foto och 
slutsamrådsprotokoll med ******* daterat 2018-12-05.  
 
Bilaga nummer 1 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 139 
965 kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
 
En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (69982 kronor) eller en fjärdedel 
(34991 kronor) om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom 2 månader efter det att den 
avgiftsskyldige delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL. Det gäller inte om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 
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Byggherren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2019-01-14. Ett 
yttrande har kommit in 2019-02-26 där byggherren framför att de muntligt 
informerat om en sandficka och att bygglovsplikten endast informerats i 
efterhand.  De framför även att avgiften ska sättas ned enligt 11 kap 53a § PBL. Se 
bilaga för yttrandet. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer: 
 
- Att en byggsanktionsavgift på 139 965 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 6 § 4 p. 
 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), då byggherren påbörjat 
 byggnation av en överbyggd sandficka utan att ha fått startbesked.  
 
Hur man överklagar 
Se besvärshänvisning” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
**************, besvärshänsivning, rek+mb 
Ekonomikontoret 
Miljö- och byggkontoret 
Akt 
 
Exp        /      2019 
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§ 52  Dnr 2017/01556 
 
Söråker 11:5 – Delta Terminal, yttrande gällande ansökan om tillstånd 
till insamling och lagring av farligt avfall 
Länsstyrelsens diarienummer: 551-4935-18 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig gällande Delta Terminal AB:s ansökan om 
tillstånd i enlighet med det som anges i detta beslut samt med tillägget nedan. 
 
Avskiljning ska vara automatisk och säkerställa att föroreningar inte förorenar 
recipienten, varken vid daglig drift eller vid olycka.  
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig gällande Delta Terminal AB:s ansökan om 
tillstånd i enlighet med det som anges i detta beslut.  
 
Ärendet 
Delta Terminal AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen 
Västernorrland om tillstånd till insamling och lagring av farligt avfall på 
fastigheten Söråker 11:5 och 11:22. Remiss har skickats till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande gällande ansökan i sin helhet. Yttrande ska vara 
hos miljöprövningsdelegationen senast den 22 mars 2019.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Nämnden har deltagit på samråd 2018-01-25 samt genom delegationsbeslut yttrat 
sig gällande behov av kompletteringar till ansökan 2018-08-10.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
 
Lagringsplatser och avfallstyper 
Nämnden anser att det i villkor tydligt behöver anges att endast de i ansökan 
angivna platserna kan användas för lagring. All lagring inomhus och utomhus ska 
ske i täta behållare, på tät yta och nederbördsskyddat. I tillståndet bör det framgå 
att framtida förändring av i ansökan angivna platser eller utökning av platser för 
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lagring behöver anmälas till tillsynsmyndigheten som sedan kan meddela 
försiktighetsmått. 
 
Dagvatten  
Företaget har i sin miljökonsekvensbeskrivning angett att farligt avfall i form av 
styckegods tas in via grind A. Lagring av styckegods sker både utomhus och 
inomhus. Den yta där lastning och lossning av farligt avfall sker är belägen i 
anslutning till inom- och utomhuslager. Nämnden bedömer att lastnings- och 
lossningsområdet främst utgörs av de avrinningsområden som i 
dagvattenutredningen anges som område 3 och 5 och att dessa områden avvattnas 
genom den dagvattenbrunn som finns i området. Denna dagvattenbrunn är 
utrustad med oljespillsspärr. Oljespillsspärren kräver en aktiv åtgärd för att stängas 
och i normala fall står den öppen. Denna spärr är för de tillfällen då ett större 
kemikaliespill inträffar. Denna spärr har ingen funktion vid normal drift.  
 
I ansökan anges att företaget både själva ska samla in farligt avfall och också ta 
emot farligt avfall från företag som själva kommer till anläggningen. Risk finns vid 
denna typ av hantering att emballage och behållare inte är hela och rena. Lastning 
och lossning av små och stora dunkar, fat, behållare med hydraulslang, trasor mm 
innebär att små mängder föroreningar kontinuerligt kan hamna på marken. Dessa 
föroreningar sprids med dagvattnet. Nämnden har erfarenhet av andra 
verksamheter där farligt avfall lagras och bedömer att det finns behov av partikel- 
och oljeavskiljning från denna typ av ytor där hantering sker. Denna typ av 
försiktighetsåtgärd fungerar även som extra skyddsåtgärd vid oavsiktliga spill och 
utsläpp och kan också nyttjas för uppsamling av släckvatten. Den oljespillsspärr 
som beskrivs i ansökan har inte alla dessa funktioner och bedöms inte vara 
tillräcklig som försiktighetsåtgärd.  
 
Dagvattnet från den yta där lastning och lossning sker kan vara förorenat. Detta 
vatten behöver därför renas innan det släpps vidare i dagvattennätet och till 
recipienten. Tillgänglig och robust teknik kan vara slam- och oljeavskiljning för att 
ta hand om partiklar och olja. Nämnden anser att villkor för avskiljning av 
partiklar och olja ska anges och att utformning och dimensionering av denna 
anläggning kan delegeras till tillsynsmyndigheten. Motivet till denna typ av 
försiktighetsåtgärd finns i miljöbalkens försiktighetsprincip och princip om bästa 
möjliga teknik samt miljöbalkens krav på egenkontroll och riskbedömning.  
 
Olycksberedskap och omhändertagande av släckvatten  
Villkor bör anges gällande beredskap för att kunna ta omhand släckvatten från en 
ev. brand samt tillgång till absorptionsmedel vid de platser där farligt avfall 
hanteras.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Akt 
 
Exp       /       2019 
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§ 53  Dnr 2018/01155 
 
Laxsjön 1:2 – Reviderad ansökan om tillstånd till dammupprustning vid 
Laxsjödammen, Stor-Laxsjön 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med rubriken 
Överväganden nedan. Sammanfattningsvis yrkar nämnden följande. 
 
I första hand att ansökan avvisas:  
 

 Att påverkan på miljökvalitetsnormerna inte är bedömda för en 
 minimitappning 10 mån/år, sept-juni, med ca 100 l/s. 

 Att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven för de sökta 
 dammsäkerhetshöjande åtgärderna vid en minimitappning 10 mån/år, sept-
 juni, om ca 100 l/s istället för 350 l/s. 

 Att om åtgärder ändå skulle behöva vidtas omgående får de göras och 
 godkännas i efterhand med stöd av 11 kap. 16 § miljöbalken parallellt med 
 denna prövning. 

I andra hand, om ansökan ändå prövas:  
 

 Att det i målet ska preciseras när anmälan enligt den nationella planen för 
 omprövning för moderna miljövillkor senast ska vara inlämnad. 

 Att minimitappningen året om ska, förutom nu gällande minimitappning om 
 750 l/s under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti, som lägst vara de 350 
 l/s som ansökan inledningsvis avsåg under övriga delar av året. 

Förvaltningen får uppdraget att aktivt beakta frågan om fiskvandring och frågan 
om minitappning om minst 350 liter/sekunden. 
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggkontorets 
förslag till beslut med yrkanden. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
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Förslag till beslut med yrkanden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med rubriken 
Överväganden nedan. Sammanfattningsvis yrkar nämnden följande. 
 
I första hand att ansökan avvisas:  
 

 Att påverkan på miljökvalitetsnormerna inte är bedömda för en 
 minimitappning 10 mån/år, sept-juni, med ca 100 l/s. 

 Att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven för de sökta 
 dammsäkerhetshöjande åtgärderna vid en minimitappning 10 mån/år, sept-
 juni, om ca 100 l/s istället för 350 l/s. 

 Att om åtgärder ändå skulle behöva vidtas omgående får de göras och 
 godkännas i efterhand med stöd av 11 kap. 16 § miljöbalken parallellt med 
 denna prövning. 

I andra hand, om ansökan ändå prövas:  
 

 Att det i målet ska preciseras när anmälan enligt den nationella planen för 
 omprövning för moderna miljövillkor senast ska vara inlämnad. 

 Att minimitappningen året om ska, förutom nu gällande minimitappning om 
 750 l/s under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti, som lägst vara de 350 
 l/s som ansökan inledningsvis avsåg under övriga delar av året. 

Ärendet 
Sydkraft Hydropower AB (Sydkraft) har ursprungligen, 2018-07-20, hos Mark- 
och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt lämnat in en ansökan om tillstånd 
enligt 11 kap. miljöbalken till dammupprustning samt anläggande av fiskväg vid 
Laxsjödammen vid Stor-Laxsjön i Timrå kommun. 
 
I ansökan ingår även att s.k. verkställighetsförordnande bör meddelas. Detta 
eftersom det enligt ansökan är angeläget att arbetena kan påbörjas snarast. 
 
Sydkraft har tidigare, 2018-12-11, hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds 
tingsrätt återkallat sitt yrkande om anläggande av fiskväg samt minimitapping vid 
Laxsjödammen. Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig 2019-01-28. 
 
Sydkraft har nu, 2019-02-22, hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds 
tingsrätt reviderat sin ansökan till ”en renodlad ansökan om 
dammsäkerhetshöjande åtgärder”. 
 
Mark- och miljödomstolen har 2019-02-27 remitterat denna revidering av ansökan 
med Sydkrafts bemötande av inkomna yttranden till Timrå kommuns miljö- och 
byggnadsnämnd för yttrande senast 2019-04-09. 
 
Förklaring av ärendet 
En förklaring av ärendet så långt framgår av nämndens yttrande 2019-01-28. Efter 
Sydkrafts återkallande av delar av ursprunglig ansökan återstod 
sammanfattningsvis följande:  
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”Den del av ansökan som kvarstår är därmed tillstånd för dammupprustning, dvs. 
de dammsäkerhetshöjande åtgärder som är nödvändiga att utföra relativt 
omgående och som inte kan dröja på ett sätt som kan bli följden av inkomna 
yttranden.” 
 
”Kvarstående ansökta åtgärder omfattar därmed (jfr. bl.a. MÖD 2009:44 avseende 
dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lagfors kraftverk):  

 renovering av regleringsdammen, och 

 temporär förbiledning av vatten via det gamla flottledningsutskovet.” 

Sydkrafts revidering nu, 2019-02-22, av ansökan innebär utöver det följande:  
 

 Laxsjödammen kommer att anmälas till den nationella planen i enlighet med de 
 vid årsskiftet införda bestämmelserna i 11 kap. 27 § miljöbalken för 
 omprövning för moderna miljövillkor. 

Den planerade upprustningen bedöms med nödvändighet behöva ske sommaren 
2019. Åtgärderna är enligt Sydkraft av så brådskande karaktär att det som 
alternativ måste beaktas möjigheten att utföra de dammsäkerhetshöjande 
åtgärderna akut, och att enligt 11 kap. 16 § miljöbalken få dem godkända i 
efterhand. 
 

 Sydkraft medger en tillkommande villkorsreglerad minimitappning året om, 
 motsvarande det spill som i dagsläget sker genom otäta luckor, vilket 
 uppskattas uppgå till ca 100 l/s. Denna åretrunttappning kommer att 
 komplettera nu gällande minimitappning om 750 l/s under sommarperioden 
 den 1 juli – 31 augusti. 

Lagstiftning 
Ansökan har föregåtts av obligatoriskt samråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
Länsstyrelsen har 2018-03-14 beslutat att åtgärderna ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Därefter har Sydkraft lämnat in ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken med MKB för godkännande etc.  
 
Överväganden 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande med anledning av dels 
Sydkrafts avsiktsförklaring att Laxsjödammen kommer att anmälas till den 
nationella planen enligt 11 kap. 27 § miljöbalken för omprövning för moderna 
miljövillkor, dels revideringen av ansökan med en villkorsreglerad minimitappning 
10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s och 750 l/s juli-aug. 
 
Anmälan till den nationella planen 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är angeläget att Laxsjödammen 
omprövas så att den får moderna miljövillkor. För det fall det inte sker genom 
prövning av föreliggande ansökan anser nämnden att omprövning ska ske enligt 
11 kap. 27 § miljöbalken. Det är därtill angeläget att det i målet i så fall preciseras 
när denna anmälan senast ska vara inlämnad.  
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Därutöver anser nämnden att de motiv som finns för anmälan bör framhållas 
utförligt. 
 
Även om anmälan till den nationella planen sker inom viss tid finns ingen garanti 
för att en omprövning sker inom en överskådlig tid. Under den tiden kan en 
minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s och 750 l/s juli-aug medföra 
negativa konsekvenser för den ekologiska statusen och miljökvalitetsnormerna. 
Vidare kan det efter en omprövning och genomförda åtgärder därav gå en lång tid 
innan positiva effekter uppnås. 
 
Minimitappning 
Miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet redovisar inte konsekvenserna av en 
minimitappning om 100 l/s. Miljö- och byggnadsämnden anser mot bakgrund av 
denna brist och med stöd av försiktighetsprincipen att minimitappningen ska vara 
helst något högre än medellågvattenföringen för att säkerställa att uppställda krav 
på bland annat vattendragets ekologiska status hålls. Nämnden anser därför att 
minimitappningen året om ska, förutom nu gällande minimitappning om 750 l/s 
under sommarperioden den 1 juli – 31 augusti, som lägst vara de 350 l/s som 
ansökan inledningsvis avsåg under övriga delar av året. Motiven för detta är flera. 
EU:s gällande ramdirektiv för vatten är implementerat i svensk lagstiftning och 
med hänsyn till bland annat vattendragets ekologiska status finns det anledning att 
förutsätta att det ska vara en högre tappning än medellågvattenföring för att 
motverka försämring på ett rimligt sätt. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att Sydkraft behöver redogöra för och 
bedöma hur dammupprustningen kommer att påverka miljökvalitetsnormerna på 
nytt nu när frågan om fiskväg har utgått och minimitappningen reducerats 
avsevärt. Bedömningen behöver göras för både den sammanvägda ekologiska 
statusen och för enskilda kvalitetsfaktorer såsom konnektivitet. Det gäller särskilt 
kraven på icke-försämring och icke-äventyrande. Nämnden anser att en 
minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s skulle innebära en försämring 
av möjligheten att nå en god ekologisk status och påverkan på nuvarande 
miljökvalitetsnorm. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att MKB:n inte längre uppfyller kraven för de 
sökta åtgärderna efter det att Sydkraft återkallat den del av ansökan som avsåg 
fiskväg samt infört en lägre minimitappning. I och med att ansökan har fått en 
annan inriktning redovisar MKB:n inte hur Laxsjöån kommer att påverkas av en 
minimitappning 10 mån/år, sept-juni, om ca 100 l/s. Utan en minimitappning om 
som lägst 350 l/s kan det ifrågasättas om MKB:n kan godkännas. 
 
Verkställighetsförordnande 
Angående den del av ansökan som avser s.k. verkställighetsförordnande har 
nämnden 2019-01-28 yttrat att skulle en situation uppstå där 
dammsäkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas omgående bör 11 kap. 16 § 
miljöbalken kunna tillämpas. Länsstyrelsens har 2018-01-16, dnr 535-5046-16, 
beslutat om klassificering i lägsta dammsäkerhetsklass, U, i enlighet med Svenska 
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kraftnäts föreskrifter och allmänna råd SvKFS 2014:1, dnr 535-5046-16. Med stöd 
av Sydkrafts föreskrivna underlag har länsstyrelsen bedömt att ett dammhaveri 
inte kan leda till betydande konsekvenser eller störningar och att dammen därmed 
har en liten betydelse från samhällelig synpunkt. Även om delar av dammens vitala 
konstruktion är i dåligt skick anser nämnden att om åtgärder ändå skulle behöva 
vidtas omgående får de göras och godkännas i efterhand med stöd av 11 kap. 16 § 
miljöbalken parallellt med denna prövning. 
  
__________ 
 
I upprättandet av detta förslag till beslut om yttrande har kommunekolog Jens 
Löfgren deltagit.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mmd.ostersund@dom.se (Mål nr M 2073-
18) 
Miljö- och byggkontoret 
Akt 
 
Exp       /       2019 
 
 
 
 
  

mailto:mmd.ostersund@dom.se


 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
 
 
 
 
§ 54  Dnr 2019/00165 
 
Taxa för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner taxan för lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), och att översända den till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt taxan 
för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581). 

 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner taxan för lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), och att översända den till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt taxan 
för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581). 

 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 

 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att godkänna taxan 
för lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), och att översända den till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt taxan 
för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 
 

Ärendet 
Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för både detalj- och partihandel 
med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Kommunen får enligt 8 kap. 1 och 
2 §§ LTLP ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av 
detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga ansökan om 
försäljningstillstånd för tobak. Ett tillståndsförfarande är i grunden mer administrativt 
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betungande än ett anmälningsförfarande. Med hänsyn till att det föreslagna 
tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det 
förfarandet som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen (2010:1622) bör 
angivna siffror kunna vara riktmärke. Därmed tordes 8672 kronor vara en skälig 
avgift då handläggningstiden beräknas bli 8 timmar. De avgifter som finns för 
tillsynen avseende tobak är enligt förslag en fast avgift för att täcka kostnader som tas 
för tillsynbesök och ambulerande pröva handlarnas lämplighet.  
 
Tobakshandlarna är också enligt lagen skyldiga att anmäla ägarförändringar i 
bolaget till kommunen så att myndigheten kan pröva om de är lämpliga att ha ett 
tillstånd. Även där anses en avgift behöva tas för att täcka de kostnader miljö- och 
byggnadsnämnden har för handläggningen. 
 
 För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast 
anmälan om försäljning och där bör avgift tas för 1 timmes handläggningstid.  
 
Samtliga avgifter i taxan är baserad på en timkostnad för att täcka de skyldigheter 
nämnden har kring den nya lagen.  Framtida höjningar av timpriset planeras att ske 
genom indexreglering med SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) istället 
för som nu med årligen justerat prisbasbelopp. 
Timpriset blir 1084 kronor.”  

 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
Exp       /       2019 
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§ 55  Dnr 2019/00166 
 
Delegationsordning för lagen om tobak och liknade produkter 
(2018:2088) 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Delegera beslutsrätter till miljö- och byggkontoret enligt bilaga och att 
delegationen ska gälla från och med 2019-07-01. Delegationen kan 
vidaredelegeras.  
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Delegera beslutsrätter till miljö- och byggkontoret enligt bilaga och att 
delegationen ska gälla från och med 2019-07-01. Delegationen kan 
vidaredelegeras.  
 
----- 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Delegera besluträtter till miljö- och byggkontoret enligt bilaga och att delegationen 
ska gälla från och med 2019-07-01. Delegationen kan vidaredelegeras.  
 
Ärendet 
Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat om ny lag om tobak och liknande 
produkter (LTLP). Lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Genom den nya lagen upphävs 
tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av 
bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar 
lagen till att ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med 
tobak.  
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Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även fortsättningsvis endast 
anmälan om försäljning.” 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Miljö- och byggkontoret 
Akt 
 
Exp       /       2019 
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§ 56   
 
Besvarande av kommunstyrelsens uppdrag § 75 2019-02-12 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna informationen i denna 
skrivelse till kommunstyrelsen. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna informationen i denna 
skrivelse till kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunens samtliga nämnder att på 
kommunstyrelsens möte i april 2019 presentera förslag på verksamheter och 
tjänster, inom respektive nämnds ansvarsområde, som vi eventuellt kan sluta att 
utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det ekonomiska värde 
och effekt, samt en konsekvensanalys. 
 
Eftersom nämndens verksamhet är lagstyrd har nämnden uppdragit till 
förvaltningen att dessutom beakta möjligheten att förändra servicetider, kvalitet 
och kvantitet samt att göra en effektivitetsöversyn. 
 
Vid sammanträdet i november 2018 beslutade kommunfullmäktige att minska 
ramen för miljö- och byggnadsnämnden med 10 %. När miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet är lagstyrd och inte valbar för en kommun 
innebar det att nämnden inte kunde sluta att utföra arbetsuppgifter. Hela 
handlingsplanen för att nå 10% effektivisering är inte genomförd men det har 
inneburit att nämndens verksamheter redan är mycket hårt ansträngda. 
 
Förslag på verksamheter som kommunen kan sluta att utföra 
När hela miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har gåtts igenom så finns det 
två mycket små arbetsuppgifter som utförs men som är valbara för kommunen 
idag. Kommunen utför luftprovtagningar och badvattenprovtagningar som vi inte 
måste utföra.  
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Sedan 1980-talet har luftprovtagningar utförs tillsammans med SCA. Om 
kommunen slutar med provtagningen så kommer vi att mista en lång 
sammanhållen provtagningsserie samt kunskap om trender i luftkvaliteten utifrån 
insatser som utförts lokalt.  
 
Badvattenprovtagningen utförs av miljö- och byggnadsnämnden men kostnaderna 
för analyserna står kultur- och tekniknämnden för. Om vi slutar med 
badvattenprovtagningar kommer kommunen att stå svarslös när medborgare och 
besökare frågar om badvattenkvaliteten på våra mest besökta badplatser i 
kommunen.  
 
Luftprovtagningar och badvattenprovtagningar utförs i större omfattning är vad 
som krävs enligt lag. Tillsammans innebär de en besparing för nämnden på ca 50 
tkr och ca 0,08 årsarbetskrafter.  
 
Förändrade servicetider, kvalitet och kvantitet samt effektiviseringsöversyn 
 
Ledning och stöd 
Miljö och byggkontoret har 25 anställda. Idag finns idag det tre personer som 
hanterar det administrativa stödet och en chef. Under de senaste två åren har 0,75 
årsarbetskrafter effektiviserats bort från kontorets administrativa stöd. 
Arbetsuppgifterna som utfördes på de 0,75 årsarbetskrafterna utförs idag av 
handläggare och kvarvarande administratörer. På kort sikt finns det små 
möjligheter att effektivisera det administrativa stödet på miljö- och byggkontoret 
utan att negativt påverka övriga funktioner.  
 
På längre sikt finns det möjligheter att effektivisera. Nuvarande 
ärendehanteringssystem har använts sedan slutet av förra seklet. Systemet stödjer 
inte digital hantering av ärenden och det är inte rimligt att använda det som ett 
mellanarkiv. När miljö- och byggnadsnämnden får samma 
ärendehanteringssystem som kommunstyrelsen så finns det möjligheter att på 
längre sikt effektivisera ärendehanteringen samt arbetet kring diarieföring och 
expediering. Det förutsätter dock att utvecklingen av open ePlatform fortsätter 
med en integration till ärendehanteringssystemet.  
 
Att effektivisera ledning för nämndens verksamhet är kanske möjligt. Personligen 
känns det i största laget att ha direkt ansvar för 25 medarbetare, två beredningar 
samt planera, genomföra och följa upp drygt tio verksamheter för två nämnder. 
 
Miljöprövning och tillsyn 
Varje år utförs en behovsutredning enligt vägledning från SKL. 
Behovsutredningen visar att nämnden saknar personal och när verksamhetsplanen 
för miljöenheten tas av nämnden så tvingas nämnden prioritera bort verksamheter 
för att behovet inte är uppfyllt. Syftet med tillsynen är bland annat att vara 
samhällets verktyg för att minska riskerna att nuvarande generation inte belastar 
kommande generationer med problem, likt vår generation har belastas med 
mycket kostsamma marksaneringar m.m.  
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Nivån på tillsyn uppfyller inte behoven idag men det finns ingen tydligt fastställd 
nivå som kommunen måste förhålla sig till. Om omfattningen på tillsyn och 
kontroll blir för låg kan staten återkalla tillsynen och i extrema fall kan kommunen 
eller ansvariga i kommunen bli polisanmälda och bötfällda.  
 
Tillsyn och kontroll inom miljöområdet och närliggande områden har en 
kostnadstäckning på ca 40%. 
 
Bygglovsprövning och tillsyn 
Det arbetssätt som tagits fram i Timrå med service till våra företag och 
medborgare utifrån vår servicedeklaration för bygglov på 4 veckor har gett ett 
positivt resultat för kommunens företag och medborgare.  
 
Lagstiftningen ställer krav på bygglovsbeslut inom 10 veckor. Genom att stryka 
servicedeklarationens tider samt minska tillsynen och istället arbeta för att uppfylla 
lagstiftade tidskrav kan verksamheten minskas med motsvarande en 
årsarbetskraft. Förutom längre handläggningstid så blir verksamheten mer sårbar 
vid tjänstledigheter, sjukskrivningar eller när personer säger upp sig. 
Handläggningstiderna riskerar då att överskrida 10 veckor och då har sökande rätt 
till lägre bygglovsavgift. Om handläggningen tar 15 veckor eller mer så blir 
bygglovsavgiften noll kronor. En sådan besparing innebär alltså även en risk för 
lägre intäkter.  
 
Bostadsanpassning 
Idag jobbar en person med bostadsanpassningar. Personen har specifik kunskap 
och utför även vissa administrativa uppgifter för att underlätta arbetet för de 
övriga verksamheterna. Kostnaderna för bostadsanpassningar har legat lågt de 
senaste tre åren och budgeten har anpassats efter de nya förutsättningarna. 
Kommunen är skyldig att betala ut bostadsanpassningar till sökande som har rätt 
till anpassningar. Om kommunen skulle ta bort sin service inom detta område så 
skulle kostnaderna för Socialnämnden bli högre. Idag beställs enklare 
anpassningsåtgärder av arbetsmarknadsenheten och arbetsmarknadsenheten utför 
dessa på ett effektivt sätt. Kommunens service innebär att personer kan komma 
hem från sjukhuset tidigare än om kommunens service inte fanns.”  
 
  
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
Exp         /       2019 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
 
 
 
 
§ 57 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för februari månad.  
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, februari 2019.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran februari 2019.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2019 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
 
 
 
 
§ 58 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten. 
 
”Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den 
verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och 
åtaganden som ännu inte blivit nämndärenden. Det ger i sin tur nämnden 
information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta 
löpande prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
Timrå kommun ska omarbeta sin styrmodell och tjänstemannaledningen har 
påbörjat arbetet. Styrmodellen är den övergripande filosofin som avgör hur 
styrning och dess delar ska utformas. En genomtänkt styrmodell ger bra 
förutsättningar för en effektiv styrning. Idag har kommunen flera överlappande 
styrdokument som saknar verksamhetsnära mål. Revisionen har även uttryckt 
brister i uppföljning och analys. Ett förslag till syftet med verksamheten, 
verksamhetsidé, har tagits fram och kommer att presenteras på nämnden. 
Verksamhetsidén ska sedan ligga till grund kommunens strategiska mål. Tanken 
med att ta upp förslaget till verksamhetsidé är att ni ska kunna lämna spontana 
tankar på den.  
 
Inför 2019 togs målsättningen att kontoret skulle skapa en treårsplan för att 
digitalisera verksamheten. Förutsättningarna för treårsplanen var att ett ärende- 
och dokumenthanteringssystem, som stödjer digital hantering, skulle finnas på 
plats. Införandet av ett nytt system drar ut på tiden och verksamheten stoppar nu 
inte de digitaliseringskrafter som inte är helt avgörande.  
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

I november kommer Timrå kommun att få besök av Svenska FN eftersom vi 
deltar i projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett projekt för att utbilda och 
engagera kring hållbarhet och Agenda 2030. Min förhoppning är att 
förändringsarbetet i Timrå kan inspireras och hitta dragkraft från det 
förändringsarbete som pågår nationellt och internationellt.”  

 

 
Protokollsutdrag till: 
Akt        
 
Exp        /        2019 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

               
             
  
  
 
 § 59 
 

Anmälningar 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 

 Beslut från kommunfullmäktige 2019-02-25 § 13 – Handlingsplan för budget i 

 balans 2019-2021. 

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2019-02-25 § 17 – Taxa för plan- och 

 bygglagen, Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2019 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
 
 
 
 

§ 60 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Miljö 
 
Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering och avstyckning berörande Bäräng 
2:20  och 2:22, förrättningens ärendenummer Y17483 (KL 1/19). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland – anmälan om vattenverksamhet 
avseende nedläggning av sjökabel, Bye 1:7 och Hussjö 1:69 (JLN 1/19). 
 
Böle 1:169 – Timrå Gymnasieskola, beslut om inplacering i riskklass, 
omklassning (MN 7/19). 
 
Vivsta 29:3 – Förskolan Kompassen, beslut om inplacering i riskklass, 
omklasnsing (MN 8/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan tävlingar för ponny och häst inom 
hoppning och dressyr, Timrå Hästsportförening (MN 9/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om torgsång, Frälsningsarmén (MN 
10/19). 
 
Norrberge 1:60 – Jämtfasad AB, beslut om försiktighetsåtgärder gällande 
anmälan om miljöfarlig verksamhet – renovering av Y:et (AN 4/19). 
 
************ – beslut gällande anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning 
för utvinning av bergvärme (TÖ 1/19). 
 
********* – beslut gällande anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av ytjordvärme (TÖ 2/19). 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

Bygg 
 
********** *********** Föreläggande om  
L 14/19 ************ komplettering 
 ************* 
 
************ ********** Nybyggnad garage 
L 15/19 *********** med carport 
 ************ 
 
*********** *********** Föreläggande om 
L 16/19 ************* komplettering  
 ************* 
 
************* *********** Föreläggande om  
L 17/19 ************ komplettering 
 *********** 
 
********** ************ Startbesked 
L 18/19 *********** 
 ************* 
 
*********** ************ Klagomål, hög häck 
S 11/19 *********** Frölandsvägen 58 
 ******** 
 
********** ********** Klagomål, höga breda 
S 12/19 *********** häckar 
 *********** 
 
Torsboda 3:15 E.ON Energidistrubution Slutbesked 
S 13/19 Västravägen 94 
 857 40 Sundsvall 
 
Torsboda 4:16 E.ON Energidistrubution Slutbesked 
S 14/19 Västravägen 94 
 857 40 Sundsvall 
 
******** ********* Slutbesked 
S 15/19 ********** 
 ************ 
 
*********** ************ Klagomål, långtids- 
S 16/19 ********* uppställda containrar 
 *********** 
 
*********** ********** Tillbyggnad bostadshus 
S 17/19 ********* med altan 
 ********** 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
*********** ********** Anmälan – ändring av 
P 4/19 ******** bärande konstruktion 
 ********** 
 
************ ******** Föreläggande om 
P 5/19 *********** komplettering 
 ********** 
 
************* ************ Nybyggnad garage/ 
P 7/19 ********** förråd med carport 
 ************ 
 
*********** *********** Anmälan - eldstad 
P 8/19 ********** 
 ********** 
 
*********** ************* Slutbesked 
P 9/19 ************ 
 ************ 
 
*********** *********** Slutbesked 
P 10/19 ************ 
 ************* 
  
Torsboda 1:10 Trafikverket Slutbesked 
H 14/19 Box 30 
 851 02 Sundsvall  
 
Stavre 1:67 Trafikverket Slutbesked 
H 15/19 Box 30 
 851 02 Sundsvall  
 
Ri 2:93 Trafikverket Slutbesked 
H 16/19 Box 30 
 851 02 Sundsvall  
 
********** ************ Slutbesked 
H 17/19 ********** 
 *********** 
 
Vivsta 13:19 Timrå Camping AB Slutbesked 
H 18/19 Box 9 
 861 21 Timrå 
 
********** ********** Slutbesked 
H 19/19 *********** 
 ********* 
 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

Timrå Prästbol 1:1 Timrå Församling Slutbesked 
H 20/19 Prästgatan 1 
 861 34 Timrå 
 
*********** *********** Klagomål, stökig 
H 21/19 ************ tomt, rostig container 
 ********* 
 
********* ********* Anmälan - eldstad 
H 22/19 *********** 
 ********* 
 
********** *********** Nybyggnad av 
H 23/19 ******** bostadshus 
 ********** 
 
********** ********** Föreläggande om 
H 24/19 ********** komplettering 
 *********** 
 
********** ************ Föreläggande om 
H 25/19 ************* komplettering 
 ************ 
 
********** ************ Tidsbegränsat bygglov 
H 26/19 ********* 
 ********** 
 
Vivstamon 1:38 Bilbolaget Fastigheter Tillbyggand bilverkstad 
H 27/19 Sundsvall AB med däcklager/verkstad 
 Box 870 
 851 24 Sundsvall 
 
******* *********** Ändrad användning från 
H 28/19 ********** industrienhet till 
 ************* bostadshus 
 
Vivstamon 1:77 Timrå Logistik Ny industribyggnad 
H 29/19 Fastigheter AB 
 Hantverksvägen 3A 
 861 36 Timrå 
 
********** ********** Föreläggande om 
H 30/19 ********** komplettering 
 ********* 
 
*********** *********** Upplag för fyllnads- 
H 31/19 *********** och ytmaterial 
 ***********  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 
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Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

Bostadsanpassningar 
 

********* Installation av trapphiss. 

  

************ Rep av hiss. 

  

********* Belysningsåtgärder i kök. 

  

********** Borttagning av trösklar, uppsättning av 
stödhandtag 

  

********** Handdusch till tvättställ. 

  

*********** Stödhandtag. 

  

********** Funktionsknapp till befintlig spisvakt.  

  
 

Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2019 

 
  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
 
 
 
 
§ 61 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2019   
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-03-18  

 
 
 
 
 
§ 62 
 
Det politiska uppdraget 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Ordföranden Karina Nordgren förtydligar att man bör gå på utbildningar om 
ämnen som man blivit utvald att representera nämnden för. Innan utbildningen 
måste man anmäla det till förvaltningen (***********). Detta förhållningssätt ska 
gälla för hela mandatperioden eller till nämnden ändrar detta beslut.  
 
Protokoll eller minnesanteckningar där nämnden har representanter, ska finnas 
tillgängliga under anmälningar till nästkommande nämnd.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp        /        2019 
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