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§ 127 
     
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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§ 128 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utses Bengt Nilsson (S) och David Wallin (L) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret  
2018-08-15 klockan 15.30.  
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§ 129 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 130    
 
Information – Tobak, vad som pågår och vad som händer i framtiden 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Infomationen godkännes. 
 
----- 
 
Ärendet 
Alkoholhandläggaren Armin Fattah informerar om vad som pågår och om den 
nya tobakslagen. 
 
Vad som pågår 
Vad sker nu hos Miljö- och byggkontoret: 

 Anonym anmälan om försäljning av tobak till minderåriga. 

 Pågår kontroll med Polisen för att stävja försäljning av tobak till minderåriga 

och smuggelcigaretter. 

 Vid allvarlig lagöverträdelse används metoden omhändertagande av 

tobaksprodukter och möjligen försäljningsstopp.  

Vad händer i framtiden 
Ny lag om tobak och liknande produkter (Nya tobakslagen): 

 Tillståndsplikt för att sälja tobak 

 Rökförbud utvidgas till att även gälla uteserveringar, entréer till rökfria lokaler 

och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som 

är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektiv-

trafik, inhängande platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och 

lekplatser som allmänheten har tillträde till.  

 Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 

användningssättet motsvarar rökning med som inte innehåller tobak. 

 Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella 

meddelanden på försäljningsställen tas bort. Marknadsföring i form av 

tobaksförpackningar och varu- och prislistor är dock även fortsättningsvis 

tillåten.  

Protokollsutdrag till: 
Akt                                 Exp        /        2018 
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§ 131 Dnr 2016/01684  
 
Vänna 2:7 – Mittsverige vatten och avfall AB, Svar gällande underrättelse 
om förorening 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
- MittSverige vatten och avfall AB har uppfyllt sitt ansvar i enlighet med 10 kap 
 11 § miljöbalken att underrätta tillsynsmyndigheten vid upptäckt av en 
 förorening.  
- Tillsynsmyndigheten bedömer att MittSverige vatten och avfall AB har utrett 
 ärendet tillräckligt och att det i dagsläget inte finns underlag till att begära 
 ytterligare undersökningar eller åtgärder av bolaget.  
- Ärendet avslutas.  
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  
- MittSverige vatten och avfall AB har uppfyllt sitt ansvar i enlighet med 10 kap 
 11 § miljöbalken att underrätta tillsynsmyndigheten vid upptäckt av en 
 förorening.  
- Tillsynsmyndigheten bedömer att MittSverige vatten och avfall AB har utrett 
 ärendet tillräckligt och att det i dagsläget inte finns underlag till att begära 
 ytterligare undersökningar eller åtgärder av bolaget.  
- Ärendet avslutas.  
 
Ärendet 
Mitt Sverige vatten och avfall AB har vid rivning av tryckstegringsstation för 
drickvatten rutinmässigt tagit prover i schaktmassor och i schaktgrop. 
Analyssvaren visar på halter av kvicksilver och PCB7 över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning, KM. Bolaget har i rapport, 
Markundersökning Laggarberg 2017-02-03 redovisat uppgifter om 
tryckstegringsstationens historik, användning och utrustning. Uppgifter har även 
inkommit om vilka inventeringar som skett av bolagets anläggningar med 
avseende på PCB samt utrustning med avseende på kvicksilver. Ingen av 
inventeringarna har visat på att den aktuella anläggningen kan ha innehållit PCB i 
fog- eller golvmassor eller kvicksilver i teknisk utrustning.  
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Inkommen redovisning har skickats för synpunkter till markägaren. Yttrande har 
inkommit.  
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 2 § miljöbalken.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Miljö- och byggkontoret har att bedöma om föroreningarna som hittats på platsen 
kommer från Mittsverige vatten och avfall AB:s verksamhet. Bolaget har på den 
aktuella platsen haft en tryckstregringsstation för dricksvatten. Kontoret bedömer 
att MittSverige vatten och avfall AB redogjort för tryckstegringsstationens 
utformning och den utrustning som funnits på plats samt utförda inventeringar. 
Stationen ska inte ha innehållit varken PCB i fogmassor eller instrument 
innehållande kvicksilver. Miljö-och byggkontoret kan därför inte utifrån de 
uppgifter som finns tillgängliga visa på att bolaget kan ha bidragit till den 
förorening som hittats på platsen. Bolaget kan då heller inte åläggas att göra 
ytterligare undersökningar eller åtgärder utifrån den kunskap som finns i nuläget. 
Kontoret bedömer att bolaget uppfyllt den skyldighet som finns i miljöbalkens 10 
kap 11 § om att underrätta tillsynsmyndigheten vid funna föroreningar. Kontoret 
bedömer att ärendet kan avslutas.  
 
De inkomna synpunkterna från markägare bemöts nedan. 
 
- Provtagningsmetodik – miljö- och byggkontoret har inget att invända mot hur 
 provtaging skett utifrån det som anges i rapporten.  
- Överblivna massor. Rapporten anger att massorna kördes till godkänd 
 mottagare. 
- Fynd av PCB och var det kan härledas från. I rapporten anges att det är okänt 
 ursprung för de fyllnadsmassor som låg närmast stationen. Det är därför oklart 
 var föroreningarna i dessa massor kommer ifrån. PCB i avloppsvatten har 
 hanterats i tidigare ärende i Laggarberg. Inget tydligt ursprung till PCB-
 föroreningarna är känd av miljö- och byggkontoret.  
 
Kontoret bedömer inte att det i detta ärende finns något som tyder på ett 
misstänkt brott och kommer inte att skicka anmälan till polismyndigheten.”  
 
 

Protokollsutdrag till: 
Mitt Sverige vatten och avfall AB 
Ingrid Margit Nilsson, Rokenvägen 2655, 861 91 Timrå, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 132 Dnr 2018/00983 
 
Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar i fråga om föroreningsskador 
enligt 10 kap 1 § miljöbalken – deponierna Lagfors Bredsjöån, Högland och 
Vivsta 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att begära överlåtelse av tillsynsansvar från länsstyrelsen i 
fråga om föroreningsskador enligt 10 kap 1 § miljöbalken för de tillsynsobjekt 
som anges och beskrivs i detta beslut. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att begära överlåtelse av tillsynsansvar från länsstyrelsen i 
fråga om föroreningsskador enligt 10 kap 1 § miljöbalken för de tillsynsobjekt 
som anges och beskrivs i detta beslut. 
 
Förklaring av ärendet 
Tillsyn av miljöbalkens regler är uppdelat på flera olika statliga myndigheter, 
däribland länsstyrelsen, och på kommunernas nämnder för miljö- och hälsa. 
Fördelningen av detta tillsynsansvar regleras genom bestämmelserna i 
miljötillsynsförordningen. Denna förordning anger också möjlighet för statliga 
myndigheter att överlåta ytterligare operativ tillsyn till den kommunala nämnden 
om kommunfullmäktige begär det.  
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Detta ärende gäller begäran hos länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvar i 
fråga om föroreningsskador enligt 10 kapitlet 1 § miljöbalken gällande tre 
kommunala avfallsdeponier till den kommunala nämnden.  
 
Lagstiftning 
Av miljötillsynsförordningen framgår i 18 § att en statlig operativ 
tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.  
 
I 19 § anges att en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn ska avse 
1. en viss typ av tillsynsobjekt, 
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt, 
eller 
3. ett visst tillsynsobjekt. 
 
I 20 § anges att den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn 
kan överlåtas, ska ta hänsyn till 
1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan, 
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6-12 §§ 
miljötillsynsförordningen, 
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över 
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan 
hantering förekommer, 
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala 
verksamheter, 
5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv 
tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten, 
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och 
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. 
 
När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften inte 
överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6 kap. 7 § 
andra stycket kommunallagen eller om kommunens interna ansvarsfördelning för 
drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till 
förutsättningarna för en effektiv tillsyn. 
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
 
De aktuella tillsynsobjekten 
De aktuella tillsynsobjekten i detta ärende är tre nedlagda kommunala deponier. 
De är inventerade och riskklassade enligt MIFO, metodik för inventering av 
förorenade områden och är alla i riskklass 2. De är därmed prioriterade för 
undersökningar och ev. åtgärder. 
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De tre deponierna som är aktuella i detta ärende anges nedan.  
 

Objektnamn Id-nummer EBH-stöd Verksamhet 

Lagfors, 
Bredsjöån 

111064 Avfallsdeponi, kommunalt 
avfall – icke-farligt och 
farligt avfall 

Högland 111067 Avfallsdeponi, kommunalt 
avfall – icke-farligt och 
farligt avfall 

Vivsta 111079 Avfallsdeponi, kommunalt 
avfall – icke-farligt och 
farligt avfall 

 
I dagsläget är länsstyrelsen Västernorrland tillsynsmyndighet. Detta på grund av 
att en nedlagd deponi kan ses som en nedlagd miljöfarlig verksamhet och all form 
av deponering är tillståndspliktig. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsynsansvar 
enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 punkten miljötillsynsförordningen (2011:13) för 
föroreningsskador orsakade av en nedlagd A- eller B-verksamhet där den faktiska 
driften pågått (avfall har tagits emot) efter den 1 juli 1969.  
 
Omfattning av miljöpåverkan och liknande tillsynsobjekt 
Omfattningen av de aktuella deponiernas miljöpåverkan bedöms inte vara 
kommunöverskridande eller på annat sätt påverka miljö och hälsa på sådant sätt 
att det är motiverat att tillsynen inte kan överlåtas.  
 
Inom kommunen finns även andra kommunala nedlagda deponier, däribland 
Sandarna som även den är i riskklass 2 enligt MIFO-metoden samt Stordalens 
deponi som var i drift fram till 1989 och som nu är avslutad. Miljö- och 
byggnadsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för dessa deponier pga att 
Sandarna upphörde innan 1 juli 1969 och Stordalen redan omfattas av 
överlåtelseavtal.  
 
Nämndens behovsutredning och resurser 
På grund av tidigare oklarheter gällande fördelningen av tillsynsansvar har dessa 
tre deponier tidigare ingått i nämndens register över de objekt som behöver 
återkommande tillsyn samt i behovsutredningen och tillsynsplanen för den 
kommunala nämndens verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden har agerat som 
tillsynsmyndighet i ärenden gällande Vivsta deponi, bland annat gällande beslut 
om krav på utredningar. Resurser för tillsyn finns därför hos nämnden och 
kompetensen hos personalen utvecklas kontinuerligt. Uppföljning och utvärdering 
av planerad och utförd tillsyn sker kontinuerligt under året. 
 
Kommunens fördelning av drift och tillsyn över kommunala verksamheter 
Ansvaret för de kommunala deponierna, verksamhetsutövare i miljöbalkens 
mening, är kultur- och tekniknämnden Timrå kommun. Miljö- och 
byggnadsnämnden är den nämnd som har ansvaret för miljötillsyn. Detta framgår 
av nämndernas respektive reglemente. Förvaltningarna under dessa nämnder är 
åtskilda organisatoriskt. Ansvaret för drift och tillsyn är tydligt åtskilda.  
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Slutsats 
Bedömningen är att det inte finns hinder för att överlåtelse av tillsynsansvaret kan 
ske till den kommunala nämnden.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 133 Dnr 2018/00396 
 
Åkerö 3:19 – Beslut om tillstånd och dispens från reservatsföreskrifter, 
Åstöns naturreservat 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Timrå kommun (org.nr 212000-
2395) genom Näringslivskontoret tillstånd och dispens från reservatsföreskrifterna 
enligt nedan: 
 
• A, punkt 1 där det står att det är förbjudet att uppföra byggnad eller annan 
 anläggning på mark eller i vatten. Tillstånd från föreskrifterna kan sökas inom 
 delområde 1 vid Skeppshamn, delområde 2 vid Åkeröviken och delområde 3 
 vid lotstornet enligt beslutskarta i bilaga 1. 
• A, punkt 2 där det står att det är förbjudet att på mark eller i vatten anordna 
 upplag, utföra muddring, schaktning, grävning, borrning, sprängning, dikning 
 eller på annat sätt skada mark, botten och block. Tillstånd från föreskrifterna 
 kan sökas inom delområde 1 vid Skeppshamn, delområde 2 vid Åkeröviken 
 och delområde 3 vid lotstornet enligt beslutskarta i bilaga 1. 
• A, punkt 4 där det står att det är förbjudet att avverka, fälla eller skada växande 
 eller döda träd och buskar eller utföra annan skogsvårdsåtgärd.   
• C, punkt 1 där det står att det är förbjudet att bryta kvistar, fälla träd eller på 
 annat sätt skada levande eller döda träd och buskar. 
• C, punkt 4 där det står att det är förbjudet att genom grävning, pålning, 
 bultning eller på annat sätt skada mark, bottnar och block. 
• C, punkt 8 där det står att det är förbjudet att framföra motordrivet fordon 
 annat än på de vägar som på beslutskarta 2 står markerade som bilväg (brun 
 markering) samt på parkeringen vid Skeppshamn med tillhörande vändplan 
 och andra anvisade parkeringsplatser. Förbudet gäller ej båt. 
 
Tillstånd och dispens ges för att kunna bygga en servicebyggnad och en 
klippmonterad brygga med tillhörande flytbrygga vid Söråkersviken. Åtgärderna 
ska utföras i enlighet med de uppgifter som har framkommit i ansökan om inget 
annat framgår i beslutet. Tillstånd och dispens avser servicebyggnad och 
klippmonterad brygga med tillhörande flytbrygga enligt bilagd karta.  
 
Åtgärderna ska vara avslutade senast 31 december 2020. Senast en vecka efter att 
åtgärderna är avslutade ska näringslivskontoret redovisa det till miljö- och 
byggkontoret.  
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För handläggning av ansökan tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift. 
Avgiften är 840 kronor per timme nedlagd handläggningstid. Avgiften för 
prövning av ansökan om tillstånd och dispens från reservatsföreskrifter är 2 520 
kronor. Tillsynsavgift debiteras separat.    
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtsson har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Timrå kommun (org.nr 212000-
2395) genom Näringslivskontoret tillstånd och dispens från reservatsföreskrifterna 
enligt nedan: 
 
• A, punkt 1 där det står att det är förbjudet att uppföra byggnad eller annan 
 anläggning på mark eller i vatten. Tillstånd från föreskrifterna kan sökas inom 
 delområde 1 vid Skeppshamn, delområde 2 vid Åkeröviken och delområde 3 
 vid lotstornet enligt beslutskarta i bilaga 1. 
• A, punkt 2 där det står att det är förbjudet att på mark eller i vatten anordna 
 upplag, utföra muddring, schaktning, grävning, borrning, sprängning, dikning 
 eller på annat sätt skada mark, botten och block. Tillstånd från föreskrifterna 
 kan sökas inom delområde 1 vid Skeppshamn, delområde 2 vid Åkeröviken 
 och delområde 3 vid lotstornet enligt beslutskarta i bilaga 1. 
• A, punkt 4 där det står att det är förbjudet att avverka, fälla eller skada växande 
 eller döda träd och buskar eller utföra annan skogsvårdsåtgärd.   
• C, punkt 1 där det står att det är förbjudet att bryta kvistar, fälla träd eller på 
 annat sätt skada levande eller döda träd och buskar. 
• C, punkt 4 där det står att det är förbjudet att genom grävning, pålning, 
 bultning eller på annat sätt skada mark, bottnar och block. 
• C, punkt 8 där det står att det är förbjudet att framföra motordrivet fordon 
 annat än på de vägar som på beslutskarta 2 står markerade som bilväg (brun 
 markering) samt på parkeringen vid Skeppshamn med tillhörande vändplan 
 och andra anvisade parkeringsplatser. Förbudet gäller ej båt. 
 
Tillstånd och dispens ges för att kunna bygga en servicebyggnad och en 
klippmonterad brygga med tillhörande flytbrygga vid Söråkersviken. Åtgärderna 
ska utföras i enlighet med de uppgifter som har framkommit i ansökan om inget 
annat framgår i beslutet. Tillstånd och dispens avser servicebyggnad och 
klippmonterad brygga med tillhörande flytbrygga enligt bilagd karta.  
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Åtgärderna ska vara avslutade senast 31 december 2019. Senast en vecka efter att 
åtgärderna är avslutade ska näringslivskontoret redovisa det till miljö- och 
byggkontoret.  
 
För handläggning av ansökan tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift. 
Avgiften är 840 kronor per timme nedlagd handläggningstid. Avgiften för 
prövning av ansökan om tillstånd och dispens från reservatsföreskrifter är 2 520 
kronor. Tillsynsavgift debiteras separat.    
 
Ärendet 
Timrå kommun har genom Näringslivskontoret 2018-03-23 ansökt om dispens 
från gällande reservatsföreskrifter för Åstöns Naturreservat, för att bygga en 
servicebyggnad och en klippmonterad brygga. 
 
Förklaring av ärendet 
Inom ramen för projektet ”Ringar på vattnet” i Söråkersviken planeras bl.a. för 
anläggande av flyt- och landbryggor, serviceanläggning (serveringslokal, WC, 
dusch), färskvattenanläggning, latrintömning för båtar, renovering av befintlig 
badstrand och anläggande av parkeringsplatser. Strandskyddsdispens och 
förhandsbesked har tidigare beslutats (dnr 2016/00453) för åtgärderna av miljö- 
och byggnadsnämnden.  
 
Föreliggande ansökan syftar till att tillgängliggöra naturen i naturreservatet för 
friluftslivet och för allmänheten i stort samt förbättra möjligheterna till att 
tillfälligt uppehålla sig i området. Avsikten är att bygga en servicebyggnad och en 
klippmonterad brygga. 
 
Servicebyggnaden är placerad i anslutning till sedan tidigare framdraget vatten och 
avlopp ingående i projektet ”Ringar på vattnet”. Servicebyggnadens placering har 
detaljjusterats bland annat för att inte riskera att stå för lågt i nivå i den aktuella 
slänten. Den klippmonterade bryggan har också detaljjusterats för att minimera 
dess påverkan på naturreservatets natur. 
 
Servicebyggnaden ska ligga i anslutning till befintlig bygga längst in i 
Söråkersviken. Den klippmonterade bryggan, en gångbrygga, ska ligga längs en ca 
100 m lång sträcka av vikens östra sida, med utgångspunkt i närheten av 
servicebyggnaden. 
 
Den klippmonterade gångbryggan ska ge möjlighet till rörelsehindrade att kunna 
delta i den båtverksamhet som finns. Därför placeras en flytbrygga mitt på den 
fasta bryggdelen så att man får tillgänglighet till båtarna. 
 
Den klippmonterade bryggan kommer att läggas på en höjd av ca 1,4 cm över 
normalvattenstånd. Med den höjden bedöms risken för ispåverkan vara 
undanröjd.  
 
Anläggandet av klippbryggan kommer att innebära vissa ingrepp i vegetationen 
med att ta bort träd i mindre omfattning inklusive ett par vindfällen. Därutöver 
kommer en del åtgärder i den intilliggande markvegetationen att behövas för den 
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bärande stålkonstruktionen som ska fästas i berget. Konstruktionen kommer i 
största möjliga mån att anpassas så att ingreppet i marken blir så litet som möjligt.  
 
Omhändertagande av överblivna träd- och jordrester kommer att ske manuellt 
med hjälp av båt eller mindre pråm för att minimera eventuell inverkan på 
naturmiljön.  
 
För servicebyggnaden kommer Utsjöbryggornas förening att ansvara för en del 
avslutande yttre arbete, framförallt montering av altanen. Vidare kommer de att 
måla byggnaden och inreda den. För den klippmonterade bryggan kommer 
förening att göra det avslutande arbetet, närmare bestämt beklädnaden (trädäcket). 
Framförallt dessa arbeten kan komma att göra under nästa år. I övrigt ska dock 
alla arbeten göras samlat och beräknas vara klara innan 2018-12-31. 
 
Enligt reservatsföreskrifterna är det möjligt för kommunen att ge tillstånd inom 
delområde 2 för anläggande av serviceanläggningar för bad- och båtgäster (t.ex. 
brygga, färskvattenanläggning, tömningsstation för toalettavfall, serveringslokal). 
Dylikt tillstånd får inte äventyra vattenkvaliteten i Åkeröviken. Delområde 2 
omfattar området vid Söråkersviken enligt beslutskarta i bilaga 1 till 
reservatsföreskrifterna för utveckling av friluftsliv och besöksnäring. 
 
Anläggandet av servicebyggnaden och den klippmonterade bryggan innebär 
åtgärder som kräver både tillstånd och dispens från reservatsföreskrifterna. Inom 
delområde 2 krävs tillstånd från föreskrifterna för att uppföra byggnad eller annan 
anläggning på mark eller i vatten, på mark eller i vatten anordna upplag, 
schaktning, grävning och borrning eller på annat sätt skada mark, botten och 
block. Utanför delområdena krävs dispens för samma åtgärder. För att avverka, 
fälla eller skada växande eller döda träd och buskar krävs dispens både innanför 
och utanför delområde 2.  
 
Som särskilda skäl för dispens har näringslivskontoret framfört att åtgärderna är 
en del i att förstärka tillgängligheten, besökares möjligheter att uppleva Åstöns 
naturreservat samt förbättra servicen för det rörliga friluftslivet och 
besöksnäringen i området.  
 
Åtgärderna kommer även att utföras inom område där strandskydd råder. Inom 
Åstöns naturreservat är strandskyddet utökat till 200 meter. Om åtgärderna strider 
mot något av förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken krävs strandskyddsdispens, dvs 
inom ett strandskyddsområde får inte:  
 
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
Lag (2009:532). 
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Ansökan har kungjorts i Sundsvalls Tidning och remitterats till länsstyrelsen och 
Timrå Naturskyddsförening. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Timrå 
Naturskyddsförening och Utsjöbryggornas förening. 
 
Länsstyrelsen har yttrat sig sammanfattningsvis enligt följande:  

 Nämnden borde överväga om man ska överlämna ärendet till annan kommun 
 eftersom det i dagsläget är Timrå kommun som både söker om och handlägger 
 ansökan om dispens. Möjligen är det godtagbart om den förvaltning som söker 
 inte är samma förvaltning som beslutat om reservatet. 

 Det finns bra bilder i ansökan för att illustrera den men endast knapphändig 
 information om hur hänsyn ska tas. För tydlighetens skull borde exempelvis 
 givet tillstånd och dispens för det vatten och avlopp som servicebyggnaden ska 
 anslutas till bifogas till detta ärende.  

 Generellt borde ansökan kompletteras med utförligare beskrivning av hur det 
 är tänkt att bygga. Kommer man att behöva avverka några träd, gräva 
 någonstans m.m.  

 Det är viktigt att åtgärderna utförs utifrån syftet med reservatet och de 
 föreskrifter som man behöver erhålla dispens för. T.ex. får tillstånd/dispenser 
 inte äventyra vattenkvalitén i Åkeröviken enligt reservatsbeslutet. Riskerar 
 verksamhetsutövarens åtgärder att äventyra vattenkvalitén? Hur hanteras 
 avlopp? Vilken typ av trä ska användas till trätrottoaren, tryckimpregnerat? 

 Ska det finnas någon tömningsstation för båtar i anslutning till viken? 
 
Timrå Naturskyddsförening har lämnat följande yttrande:  
”Åkeröviken är ett populärt utflyktsmål med badplats. Det kommer att bli ännu 
bättre med en servicebyggnad som vi utgår ifrån ska vara tillgänglig för alla. Men 
en sådan byggnad behöver varken ligga strandnära eller ha fin utsikt. Den får 
heller inte inkräkta på befintliga grönytor eller parkeringsytor. Vi föreslår en 
placering öster om infartsvägen uppe vid bilvägen och utanför strandskyddat 
område. 
De planerade fasta bryggorna på klipporna är vi tveksamma till. För att de ska 
klara is och vågor måste de väl placeras ganska högt. Eftersom det skiljer 1,5 
meter mellan högvatten på vintern och lågvatten på sommaren kanske de blir 
oanvändbara då. Flytbryggor kanske skulle vara ett alternativ.” 
 
Utsjöbryggornas förening har yttrat sig sammanfattningsvis enligt följande. 
Föreningen ser mycket positivt på att serviceanläggning och bryggor anläggs i 
Åkeröviken. Servicebyggnaden bör utformas så att den ansluter till bebyggelsen i 
föreningens fiskelägen. Byggnaden bör placeras så att den är lätt tillgänglig från 
bryggorna. Här bör finnas toaletter, duschar, pentry m.m. 
 
Gångbryggan längs bergskanten bör kunna byggas i mjuka böjar så att den följer 
berget och kan dessutom variera något i höjd om det bedöms enklare för att följa 
berget. Bryggan bör vara på en sådan höjd att den klarar extremt högvatten. En 
del sly och strandnära träd behöver tas bort. Det är en mindre mängd och bedöms 
kunna göras manuellt. 
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I anslutning till bryggorna bör det finnas anordning för tömning av fritidsbåtars 
toatankar. Parkering bör kunna anordnas närmast infarten eller på andra sidan 
Skeppshamnsviken. 
 
Miljö- och byggkontoret har vid två tillfällen gjort syn på platsen tillsammans med 
representanter för sökande vilket också har bidragit till justeringar av ansökan 
under hand. 
 
För det fall anläggandet av den klippmonterade bryggan skulle innebära arbete i 
vatten noterar nämnden att för dessa arbeten i vatten har länsstyrelsen godtagit 
dem med vissa försiktighetsmått i beslut 2017-08-31, dnr 535-1752-17. 
 
Strandskyddsdispens har tidigare beslutats (dnr 2016/00453) för åtgärderna av 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av Timrå kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter 
och skötselplan för Åstöns naturreservat 2016-06-13, 7 kap 7 § och 26 § 
miljöbalken, 26 kap 9 § miljöbalken, 27 kap 1 § miljöbalken, 23 § förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och 9 kap 5 § förordning 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Taxa för tillsyn 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens område beslutad av Timrå 
kommunfullmäktige 2012-06-18, § 91. 
 
Överväganden 
För att det ska vara möjligt att pröva om en åtgärd kan beviljas dispens från 
reservatsföreskrifterna krävs att det finns särskilda skäl samt att åtgärderna är 
förenliga med syftet för skyddet av reservatet. Att pröva en åtgärd som kräver 
tillstånd görs inte med stöd av någon bestämmelse i miljöbalken, utan med stöd av 
den aktuella reservatsföreskriften. Något krav på särskilda skäl för att lämna 
tillstånd finns inte. En förutsättning för att kunna lämna tillstånd är dock att 
åtgärden är förenlig med reservatets syfte: 
 
”Syftet är att tillgodose behovet av områden för friluftslivet, att skydda och bevara 
ett representativt skärgårdsområde samt vårda och bevara värdefulla marina och 
terrestra naturmiljöer. Naturområdet ska i huvudsak få utvecklas fritt efter 
naturligt förekommande processer.  
 
Syftet är också att utveckla ett för regionen värdefullt friluftsområde och att 
bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer kopplade till fiske, sjöfart och militär 
verksamhet. ” 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns särskilda skäl för att bevilja 
sökt dispens från reservatsföreskrifterna. Föreliggande ansökan, för uppförande 
av en servicebyggnad och en klippmonterad brygga med tillhörande flytbrygga, 
syftar till att tillgängliggöra naturen i naturreservatet för friluftslivet och 
allmänheten i stort samt förbättra möjligheterna till att tillfälligt uppehålla sig i 
området. Servicebyggnaden är placerad i anslutning till sedan tidigare framdraget 
vatten och avlopp ingående i projektet ”Ringar på vattnet” och den 
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klippmonterade bryggan är detaljjusterad för att minimera dess påverkan på 
naturreservatets natur. Vidare kommer servicebyggnaden att ligga i anslutning till 
befintlig brygga längst in i Söråkersviken samt att den klippmonterade bryggan 
börjar i närheten av servicebyggnaden. 
 
Vid anläggandet av servicebyggnaden och den klippmonterade bryggan kommer 
ingreppen i mark och vegetation att minimeras och återställas så varsamt som 
möjligt. Vidare bedöms ingen främmande flora riskera att spridas till reservatet då 
införsel av ny jord eller sådd inte är aktuellt. 
 
Åtgärderna är tänkta att genomföras under lågsäsong och under en begränsad tid 
och bedöms kunna utföras så att det rörliga friluftslivet inte kan störas mer än 
marginellt under tiden för arbetet. Åtgärderna bedöms endast kunna störa 
fågellivet marginellt med tanke på den begränsade yta som påverkas men även den 
begränsade tid inom vilken åtgärderna kommer att utföras. 
 
Länsstyrelsens yttrande bedömer miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak 
tillgodoses genom de kompletterande uppgifter som har lämnats i samband med 
syn på platsen och de justeringar som har gjorts under hand av ansökan samt att 
miljö- och byggnadsnämnden är självständig i förhållande till Näringslivskontoret, 
som har lämnat i ansökan. Nämnden bedömer att det är ett godtagbart 
förhållande. 
 
Timrå Naturskyddsförenings yttrande bedömer nämnden i huvudsak tillgodoses 
genom de kompletterande uppgifter som har lämnats i samband med syn på 
platsen och de justeringar som har gjorts under hand av ansökan samt att det 
området inom vilket servicebyggnaden rimligen kan placerat är något begränsat 
genom redan framdragna ledningar för vatten och avlopp. 
 
Utsjöbryggornas förenings yttrande bedömer nämnden i huvudsak tillgodoses 
utom i de delar som ligger utanför ramen för ansökan. Delar av yttrandet har 
närmast koppling till tillhörande ansökan om bygglov för åtgärderna varför en 
kopia av yttrandet har fogats till det ärendet, dnr 2018-00711. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens samlade bedömning är att åtgärderna är förenliga 
med syftet för reservatet och för skyddet av detsamma. Bevarandevärdena 
kommer inte att påverkas. Vattenkvaliteten i Åkeröviken kommer inte att 
äventyras. Tillstånd och dispens ska därför medges för att anlägga en 
servicebyggnad och en klippmonterad brygga med tillhörande flytbrygga vid 
Söråkersviken. 
 
Information 
Vid framtida underhåll och skötsel av den klippmonterade bryggan kan nytt 
tillstånd och dispens behöva sökas för varje tillfälle. Det är inte möjligt att bevilja 
generella dispenser utan en ny prövning behöver göras för varje enskilt fall. Inför 
sådana åtgärder bör därför miljö- och byggnadsnämnden informeras i god tid för 
att en bedömning ska kunna göras om det är åtgärder som behöver tillstånd och 
dispens. 
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Angående frågan om anordning för tömning av fritidsbåtars toatankar kan det 
krävas att en sådan service ordnas. Enligt ’Handläggarstöd fritidsbåtshamnar’ 
(2017) från Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland, kapitel 
10. ’Miljöstation och toalettavfall’ gäller följande:  
”Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från 
fritidsbåtar klassar toalettavfall som avfall. Enligt samma föreskrift ska det finnas 
mottagningsanordningar för att tillgodose behovet av avfallslämning från båtar 
som normalt anlöper hamnen. För hamnar som omfattas av SJÖFS 2001:13 bör 
Avfallshanteringsplanen ha klargjort behovet. En miljöstation kan krävas i en 
fritidsbåtshamn om farligt avfall, hushållssopor och grovsopor uppkommer.  
  
En fritidsbåtshamn är definierad (enligt SJÖFS 2001:13) "som en plats eller 
geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, däremot inte 
små bryggor och enkla förtöjningsplatser". Även båtklubbar ingår i den 
definitionen. Med service kan räcka att man har underlättat för båtar att förtöja 
där, och ofta är denna service kopplad till någon form av avgift. Exempel på 
fritidsbåtshamnar är klubbhamnar, gästhamnar, kommunala hamnar och marinor. 
De som undantas är naturhamnar.” 
 
En guide för bedömning av behovet av mottagningsanordning för toalettavfall 
finns på Transportstyrelsens hemsida under rubriken ’Är hamnen en 
fritidsbåtshamn?’ 
 
Vid komplettering med anordning för hantering av toalettavfall och annat avfall 
kan såväl nytt bygglov som nytt tillstånd och dispens behöva sökas. 
 
Fritidsbåtshamnar och tillhörande avfallshantering omfattas av miljö- och 
byggnadsnämndens tillsynsansvar.” 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden genom Näringslivskontoret + Karta 
Länsstyrelsen Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se + Karta 
Akt 
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§ 134 Dnr 2018/00944 
 
Stor-Skälsjöns vindkraftspark - Tidigt samråd om planerad 33 kV 
markförlagd elledning 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande med synpunkter i enlighet 
med rubriken Överväganden nedan. 
 
------ 
 
Ordföranden Roger Öberg (S) deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ordföranden Roger Öberg deltar ej i beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtsson har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande med synpunkter i enlighet 
med rubriken Överväganden nedan. 
 
Ärendet 
Timra Vind AB har inlett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken för 33 kV 
markförlagd elledning inom delar av Stor-Skälsjöns vindkraftspark och emotser 
synpunkter från miljö- och byggförvaltningen senast den 15 augusti 2018. 
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Förklaring av ärendet 
Syftet med avgränsningssamrådet för Timra Vind AB och dess blivande 
dotterbolag Timra Grid AB är att förbereda för den ansökan om nätkoncession 
som man avser att lämna in hos Energimarknadsinspektionen för en 33 kV 
markförlagd elledning inom delar av vindkraftsparken Stor-Skälsjön. Merparten av 
elledningarna inom vindkraftsparken omfattas av ett s.k. icke koncessionspliktigt 
nät vilket betyder att för de elledningarna krävs ingen nätkoncession. Samrådet 
avser resterande elledning inom området och omfattar i stora drag:  
- Dels frågan om markkabeln kan medföra en betydande miljöpåverkan, vilket 
 bedöms och beslutas av länsstyrelsen, 
- Dels markkabelns placering och de miljöeffekter som ledningen kan antas 
 medföra samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. 
 
Elledningens sträckning är från ett s.k. kabeldon beläget mellan vindkraftverk 1 
och 3 i vindkraftparkens delområde Stor-Fuskberget till transformatorstationen 
Stor-Skälsjön vid Lappberget, söder om Sjöändan vid Stor-Skälsjön. Sträckan är ca 
4 060 m lång och löper till största delen parallellt med befintliga 400 kV ledningar 
samt den 130 kV ledning som E.ON Elnät Sverige AB söker nätkoncession för 
längs samma befintliga ledningsgata. Den första sträckan, 1 280 m, går elledningen 
nedgrävd i befintlig väg ensam fram till den befintliga ledningsgatan för att sedan 
löpa nedgrävd i 2 020 m i ena sidan av den befintliga ledningsgatan för 400 kV 
ledningen. Den sista sträckan, 760 m, fram till transformatorstationen grävs 
elledningen ner i ledningsgatan för den ny 130 kV ledningen. Elledningen 
kommer längs hela sträckan att förläggas i ett kabelschakt, ca 90 cm djupt. Ingen 
bebyggelse finns i närheten. 
 
Som motiv till den föreslagna sträckningen anger Timra Vind AB att man anser 
att sträckningen efter utredning medföra minst påverkan på och natur- och 
kulturmiljön och landskapsbilden. 
 

Lagstiftning 
Samrådsprocessen sker enligt 6 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen kommer i 
samrådet att besluta om den planerade elledningen ska antas medför en betydande 
miljöpåverkan eller inte. När samrådsprocessen är avslutad kan ansökan med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnas in hos 
Energimarknadsinspektionen för prövning.  
 
Överväganden 
Miljö- och byggnämnden bedömer efter genomgång av samrådshandlingarna att 
den föreslagna ledningsdragningen innebär minst intrång i natur- och kulturmiljön 
och landskapsbilden, ingen känslig natur- eller kulturmiljö berörs och 
landskapsbilden kommer knappt att beröras alls. Sammanfattningsvis bedömer 
nämnden dels att ledningsdragningen är godtagbar, dels att den föreslagna 
elledningen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Miljö- och byggnämnden vill därutöver framföra att det är viktigt att kommande 
sakprövningar med anledning av den föreslagna elledningen, för t ex hantering av 
schaktmassor eller korsande av vattendrag, i förekommande fall redovisas.” 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Timra Vind AB 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 135 Dnr 2016/01810 
 
Stavre 6:1, 6:9 och 9:10 – Beslut om föreläggande att söka tillstånd för 
anmäld verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) avseende lagring och 
flisning av timmer och träbränsle 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga SCA Energy AB, org.nr 
556129-8885, att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken för den 
verksamhet som har anmälts 2016-11-18, lagring och flisning av timmer och 
träbränsle på fastigheterna Stavre 6:1, 6:9 och 9:10 i Timrå kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att SCA Energy AB, org.nr 556129-8885, 
ska betala en avgift på 5 040 kronor för miljö- och byggnadsnämndens 
handläggning av ärendet. Avgiften följer av gällande taxa där handläggningstiden 
är 6 timmar för den aktuella klassningskoden för den huvudsakliga verksamheten, 
20.80-3. Timavgiftens storlek är för närvarande 840 kronor per timme. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtsson har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga SCA Energy AB, org.nr 
556129-8885, att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken för den 
verksamhet som har anmälts 2016-11-18, lagring och flisning av timmer och 
träbränsle på fastigheterna Stavre 6:1, 6:9 och 9:10 i Timrå kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att SCA Energy AB, org.nr 556129-8885, 
ska betala en avgift på 5 040 kronor för miljö- och byggnadsnämndens 
handläggning av ärendet. Avgiften följer av gällande taxa där handläggningstiden 
är 6 timmar för den aktuella klassningskoden för den huvudsakliga verksamheten, 
20.80-3. Timavgiftens storlek är för närvarande 840 kronor per timme. 
 
Ärendet 
SCA Energy AB har lämnat in en anmälan om lagring och flisning av timmer och 
träbränsle utan tidsbegränsning, varaktig etablering, på rubricerad plats. 
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Förklaring av ärendet 
 
Platsens historik 
Platsen har sedan slutet av den senaste istiden utgjort ett mäktigt avsnitt av den 
grus- och sandås som löper längs Mjällåns och Ljustorpsåns dalgång ned till havet. 
Åsavsnittet håller också här med sin utbredning och djup den största enskilda 
grundvattenvolymen i området. 
 
Täktverksamhet har bedrivits länge på platsen. Täkten öppnades i slutet av 1920-
talet efter expropriering 1926 för att förse utbyggnaden av delar av ostkustbanan 
med material. Ett stickspår anlades också för transporterna av materialet till 
ostkustbanan. Sedan naturvårdslagens tillkomst 1965 har täktverksamheten 
bedrivits enligt tidsbegränsade tillstånd. Senaste tillståndet för verksamheten 
meddelats 2009-10-12 gällde till 2016-12-31. Efterbehandling efter täkten återstår 
enligt länsstyrelsens beslut 2017-06-15, dnr 555-7936-16. 
 
Anmälan 
Sedan 2011 har även timmer och träbränsle, stubbar och GROT, lagrats i täkten i 
omgångar efter anmälan inklusive att krossning av träbränsle till flis har skett. En 
orsak till etableringen har varit behovet att lagra stormfällt virke. Lagringen skulle 
ske under begränsad tid och tidsbegränsades genom nämndens beslut 2011-07-12, 
dnr 2011-00820, till 2016-12-31. 
 
SCA Energy AB har 2016-11-18 lämnat in en anmälan om denna verksamhet med 
avsikten att den nu ska utvecklas till en ordinarie verksamhet och därmed 
permanentas på platsen. 
 
Parallellt med aktuell anmälan inledde SCA Energy AB samråd inför ansökan om 
tillstånd, med likartat syfte att permanenta delar av verksamheten, i södra halvan 
av området som lagringen av stormfällt virke sker inom. En formellt avgörande 
skillnad vad gäller då övervägd ansökan var att lagring av timmer även skulle ske 
med begjutning av vatten i den delen samt att vattenuttag skulle göras. Utan sådan 
vattenbegjutning är verksamheten anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken i 
utgångsläget. Med vattenbegjutning blir verksamheten med automatik 
tillståndspliktig enligt samma kapitel samt att vattenuttag är tillståndspliktigt enligt 
11 kap miljöbalken. 
 
Under våren 2017 när samrådet pågick lades anmälan åt sidan i avvaktan på 
utgången av samrådet och kommande ansökan. Länsstyrelsen beslutade 2017-06-
08 att den verksamhet SCA Energy AB planerade att söka tillstånd för ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken. 
 
Istället för planerad ansökan och miljökonsekvensbeskrivning avstod SCA Energy 
AB ifrån den med automatik tillståndspliktiga delen av verksamheten och 
återupptog anmälan, som också har kompletterats sedan sommaren 2017. 
Anmälan avser följande verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251):  
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20.40 - anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast 
mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

20.80 - anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

39.90 - anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 
 
Angående lagring av timmer avses lagring av upp till 100 000 m³ fub timmer på 
land utan vattenbegjutning vid ett och samma tillfälle. Lagringen av bränsleflis 
eller annat träbränsle täcker in bark och annat träbränsle utöver bränsleved, 
massaved eller annat timmer. 
 
Verksamhetsområdet ligger i en stor och avlång grustäkt, där grusåsens centrala 
delar är urgröpt, och delvis helt nära Ljustorpsån i dess dalgång. Avståndet till 
närmaste bostadshus är ca 160 m, övrig bostadsbebyggelse ligger på ca 300-500 m 
avstånd. 
 
Ljustorpsån omfattas av miljökvalitetsnormer och utgör vandringsväg för 
havsöring och lax. Ett långvarigt arbete med biotopvård i de högre belägna 
delarna av ån har genomförts av bland andra Timrå kommun, fiskevårdskonsulter 
samt Ljustorpsåns fiskevårdsområde. Ljustorpsån nyttjas för sportfiske. Den 
ekologiska klassningen för vattendraget är måttlig och den kemiska statusen 
uppnår inte god enligt senaste klassningen i VISS databas. Kvalitetskravet för 
ekologisk status är god ekologisk status 2027. Motsvarande kvalitetskrav för 
kemisk ytvattenstatus är god kemisk ytvattenstatus. 
 
De ämnen som i första hand anges kan lakas ut från lagringen av träbränsle och 
timmer är fosfor och TOC (totalt organiskt kol), d.v.s. totala mängden organiska 
(kolbaserade) ämnen. 
 
Verksamhetsområdet ligger i den gamla grustäktens täktbotten och i närheten av 
Ljustorpsån. En slags höjdrygg avgränsar mot Ljustorpsån i sydsydvästlig riktning. 
Denna höjdrygg består av tätare jordarter (silt och lera) och anges vara en naturlig 
vattendelare genom att de tätare jordarterna separerar infiltrationsytans 
(verksamhetsområdet) akvifär från ån. Detta skulle innebära att någon direkt 
effekt på Ljustorpsån inte kan förutses av den nederbörd som faller på 
verksamhetsytan. 
 
Den risk som anges att den kan påverka omgivningen är oljeläckage från 
arbetsmaskiner. För att eliminera risken för påverkan av omgivningen och 
Ljustorpsån kräver SCA Energy AB att absorptionsmedel och spadar ska finnas 
tillgängligt i arbetsmaskinerna. Vid större utsläpp finns rutin för larm och 
nödlägen. 
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Av anmälan framgår att entreprenörer anlitas för driften av verksamheten. De 
kemikalier som entreprenörerna hanterar i verksamheten är bland annat diesel, 
motor- och hydrauloljor, smörjfetter samt glykol. Dock framgår inte närmare var 
och hur dessa petroleumprodukter och kemikalier avses förvaras och hanteras. 
 
Ringa avfallsmängder uppkommer i verksamheten och hanteras enligt gällande 
lagstiftning. SCA Energy AB kräver av den entreprenör som transporterar farligt 
avfall att denne har tillstånd för det, att föreskrivna transportdokument finns och 
att entreprenören kontrollerar att mottagare av det farliga avfallet har de tillstånd 
som behövs. Vidare är det entreprenörens uppgift att dokumentera de mängder 
farligt avfall som uppkommer i verksamheten. 
 
Vid hantering av träbränsle uppstår en fraktion som inte har tillräckliga kvaliteter 
för att kunna användas till energiproduktion. Denna fraktion ska istället avsättas 
på annat håll för till exempel efterbehandling av deponier, matjordsframställning 
eller underlag i motionsspår. 
 
Tre alternativa lokaliseringar 
I komplettering har SCA Energy AB redogjort för de alternativa platser, tre st, 
som har övervägts för den anmälda verksamheten utöver den valda platsen. De 
ligger nära Lögdö Bruk, i Stordalen norr om Timrå centrum mellan Bergeforsen 
och Sundsvall Timrå Airport och i Fröland inom Wifsta Industriområde 
angränsande mot skogsmark. Fördelar respektive nackdelar för dessa tre alternativ 
beskrivs. 
 
I kompletteringen förutses ett stort behov av bränslelagring inom Timrå kommun 
och med en placering strategiskt mot interna och externa kunder. För att 
ändamålet med bränslelagringen ska kunna nås på ett effektivt sätt bör 
lagringsplatsen vara belägen i närheten av den egna industrin i Sundsvallsregionen. 
Lokaliseringen har valts med avseende på goda transportmöjligheter till väg 331 
där bolaget idag transporterar biobränsle samt på grund av närhet till SCA:s 
industrier. 
 
Underlagsmaterial utöver anmälan 
Av digital karta över jordarter 1:25 000 – 100 000 hos SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning) framgår att i den geologiska uppbyggnaden av dalgången ingår en 
grusås som här löper i dalbotten. Grusåsens överyta har varierat i nivå och är 
ställvis överlagrad, bland annat norr om verksamhetsområdet, av senare avsatta 
och finkornigare sediment.  
 
Ljustorpsån rinner delvis nära verksamhetsområdet, dels runt områdets norra 
hörn, dels längs områdets sydvästra sida. Av tillgängliga kartor framgår att 
Ljustorpsån här har ett meandrande lopp med avsnörda så kallade korvsjöar i 
olika åldringsstadier som följd. Exempelvis ligger en mer eller mindre igenväxt 
korvsjö vid sydöstra delen av verksamhetsområdet.  
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Ljustorpsåns meandring, som är pågående, är en förklaring till att den bokstavligt 
talat tränger sig på verksamhetsområdet och i en framtid mycket väl kan komma 
att rasera någon av de ställvis smala höjdpartierna mellan ån och det gamla 
täktområdet. 
 
Täktverksamhet 
Täktverksamheten har bedrivits sedan 1927 enligt redogörelsen i senaste 
tillståndet 2009-10-12 från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, dnr 551-7590-
09. Tillståndet, för brytning av grus och sand, upphörde 2016-12-31. Den slutliga 
efterbehandlingen av täkten återstår. 
 
Enligt täkttillståndet är förekomsten en ryggformad åsformation med väl skiktade 
lager från grovgrus till finsand. På ytterkanterna finns mjäla och lera. 
 
Vidare framgår av tillståndet att den största delen av åsryggen var exploaterad, 
endast en mindre mängd sand och grus återstod i den södra änden av den ca 1,4 
km långa ryggen (åsen). 
 
Av digital karta över grundvattenmagasin hos SGU framgår att 
verksamhetsområdet är centralt placerat i kärnan av denna grundvattenförekomst. 
Grundvattenmagasinet har en uppskattad uttagsmöjlighet på 5-25 l/s (ca 400-2 
000 m3/d), d.v.s. håller en ansenlig mängd grundvatten. 
 
 
Regional vattenförsörjningsplan 
Under 2016 färdigställdes och presenterades ’Regional vattenförsörjningsplan’ 
(Länsstyrelsen Västernorrland, Rapport nr 2016:08). Av förordet framgår bland 
annat att det är viktigt att vi säkrar tillgången på dricksvatten av god kvalitet och 
kvantitet, nu och för framtiden. Vidare: ”Planen beskriver de resurser vi har idag 
och de vi kan behöva i framtiden.” 
 
Av bilaga 2c till planen, en karta, framgår att den plats SCA Energy AB valt för sin 
anmälan är i stort sett exakt den grundvattenförekomst som har avgränsats i 
planen, plats nr 269. Denna lokal är den enda i den delen av kommunen som har 
en grundvattentillgång som har klassats som stor, 5-25 l/s. Lokalen är väl lämpad 
för en reservvattentäkt eller framtida vattentäkt. 
 
Ett syfte med länsstyrelsens vattenförsörjningsplan är att ge kommunerna ett 
underlag till att upprätta kommunala vattenförsörjningsplaner. I bilaga 5 till planen 
som har rubriken ’Metod för kommunala vattenförsörjningsplaner finns också ett 
utarbetat förslag till arbetsgång. Timrå kommun har ännu inte upprättat en sådan 
plan. 
 
Geologi 
Grusförekomsten är redovisad i länsstyrelsens rapport ’Inventering av grus i 
Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner’ (1987:3). Förekomsten, 
nr 170, redovisas under rubrikerna ’Typ av avlagring’ och Anmärkning’ som ”ås i 
älvsediment” med ”goda möjligheter att finna grus under gvy” (grundvattenytan). 
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Mer att läsa om geologin i dalgången finns i SGU:s rapport K 545 ’Beskrivning till 
jordarterna i Mjällåns dalgång’ (2016). 
 
VISS 
Av VISS databas framgår att den grundvattenförekomst, SE694337-158225, som 
verksamhetsområdet ligger i har god kemisk status och god kvantitativ status. 
 
Länsstyrelsen har i yttrande 2017-05-03 till SCA Energy AB, dnr 551-2751-17, i 
samrådsärendet tagit upp både det ytvattenområde och det grundvattenområde 
som nu berörs:  
”Berörda vattenområden (yt- och grundvatten) ska beskrivas med avseende på 
aktuell vattenstatus och i förekommande fall gällande miljökvalitetsnorm. 
Beskrivningen behöver förhålla sig till senast utförd klassning i VISS. 
Vattenområden som minimum behöver ingå i beskrivningen är Ljustorpsån samt 
grundvattenförekomst SE694337-158225 och övrigt grundvatten.” I till yttrandet 
bilagd ”Tabell över berörda vattenområden” finns mer uppgifter om de 
vattenområden som i vart fall behöver beskrivas. Angående den nu närmast 
berörda grundvattenförekomsten finns en kvantitativ status och en parameter för 
vattenuttag. 
 
Fler alternativa lokaliseringar 
Utöver de tre alternativa lokaliseringar som SCA Energy AB har övervägt kan 
konstateras att det finns fler alternativ. Exempelvis längs transportvägen till och 
från SCA Skog AB:s bergtäkt på fastigheten Fjäl 1:1 finns ytor av tillräcklig 
omfattning som är möjliga att iordningställa. Ytor som huvudsakligen ligger på 
fastigheten Stavre 6:1 men även Fjäl 1:1. Båda fastigheterna ägs av SCA-
koncernen. 
 
Detta alternativ tillgodoser i lika stor uträckning som det valda (anmälan) de 
viktiga kriterier som har angetts för lokaliseringen, d.v.s. en strategiskt placering 
mot interna och externa kunder, lagringsplatsen bör vara belägen i närheten av 
den egna industrin i Sundsvallsregionen och goda transportmöjligheter till väg 
331. 
 
Efterbehandlingen efter täktverksamheten 
Senaste tillståndet 2009-10-12 för täktverksamheten, dnr 551-7590-09, innehåller 
ett antal villkor för täktens efterbehandling. Enligt villkor 4 ska täktbotten vara 
belägen minst 2,0 meter ovan högsta grundvattenyta samt att förutsättningar ska 
finnas för att mäta grundvattennivån under hela tillståndstiden. För 
efterbehandlingen skulle dels en efterbehandlingsplan för det gamla 
brytningsområdet upprättas, dels en efterbehandlingsplan för resterande del av 
verksamhetsområdet upprättas.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av den efterbehandlingsplan, upprättad 
2012 och reviderad 2016, som huvudsakligen behandlar brytningsområdet längs 
täktens östra långsida med hög slänt. Efterbehandlingsplanen är indelad i tre 
zoner. Vid tillsynsbesök i täkten 2016-11-01 bedömdes att 
efterbehandlingsåtgärder återstod i alla tre zoner. Även i täktens 
verksamhetsområde utanför de tre zonerna kvarstod vissa åtgärder. 
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Verksamhetsområdets avgränsning 
Det område som anmälan avser innefattar stora delar av täktområdet inklusive 
delar av slänten. Vidare är området längre utsträckt i både norr och söder. Mitt i 
området finns också en outredd samfällighet. Verksamhetsområdet motsvarar i 
stort sett avgränsningen för grundvattenförekomsten nr 269 i Stavre i 
länsstyrelsens vattenförsörjningsplan, d.v.s. verksamhetsområdet har i princip lagts 
ovanpå denna grundvattenresurs. 
 
Kommunikation i ärendet 
Anmälan har remitterats till länsstyrelsen. De har i sitt yttrande 2016-11-28, dnr 
503-8241-16, ansett att bland annat följande ska beaktas.  
 
Så länge lagringsverksamheten bedrivs på det sätt och i den omfattning som då, 
bedömdes den inte påverka efterbehandlingen av täkten negativt. 
 
Vid kommunens handläggning är det aktuellt att bedöma om strandskyddsdispens 
behöver sökas för de delar av verksamheten som ligger närmast Ljustorpsån. 
 
Det aktuella området är klassat som grundvattenförekomst enligt (VISS 
SE694337-158225) och risken för påverkan på grundvattenförekomsten behöver 
bedömas. Det gäller såväl risken för utlakning av ämnen som risken för utsläpp av 
kemikalier. Bedömning behöver också göras av risken för påverkan på 
vattentäkter eller vattenskyddsområde. Även risken för påverkan på Ljustorpsån 
behöver bedömas. 
 
Anmälan har kompletterats samt att underlagsmaterial därutöver har tillförts 
ärendet. 
 
Gemensamt platsbesök 
Ett platsbesök med representanter för SCA Energy AB och miljö- och 
byggkontoret gjordes 2017-06-14. Bland annat konstaterades att grundvattnet 
tidvis står högt i grustäktsområdet/verksamhetsområdet och att stora öppna 
vattenspeglar i södra halvan av området breder ut sig under vår/försommar.  
 
Geologin i området diskuterades och miljö- och byggkontoret visade en sträcka 
längs Ljustorpsån där det strömmar ut vatten i ån strax norr om södra änden av 
det gamla grustäktsområdet/verksamhetsområdet. SCA:s konsult Structor 
redogjorde för sin undersökning i sydligaste delen av området med anledning av 
den ansökan om virkesupplag med vattenbegjutning som tidigare planerades. 
Övriga delar av området har Structor inte undersökt. 
 
Fältkontroller 
Miljö- och byggkontoret har besökt området ett antal gånger, från 2017-12-11 till 
2018-06-18, och noterat dels varaktigheten i det höga vattenståndet med 
vattenspeglar under vår/försommar men även vintertid, dels varaktigheten i 
utflödet av grundvatten till Ljustorpsån. Detta flöde har observerats fyra gånger 
från 2018-06-05 till 2018-07-12. 
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Lagstiftning 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken avslutas med beslut 
enligt något av följande alternativ huvudsakligen:  
- Underrätta sökanden om att anmälan inte föranleder någon åtgärd (inget att erinra 
 mot verksamheten),  
- Föreläggande om försiktighetsåtgärder,  
- Föreläggande om tillståndsprövning,  
- Förbud,  
- Avskrivning vid återtagande av anmälan. 

Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder, tillståndsprövning och förbud 
fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. Beslut om föreläggande om 
tillståndsprövning och förbud kan även kombineras vid pågående verksamhet.  
 
Beslut om avgift fattas med stöd 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Taxa för tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område beslutad av Timrå kommunfullmäktige 2012-06-18, § 
91. 
 
Överväganden 
 
Geologiska förutsättningar med risker för kontakt med och påverkan på 
grundvattnet och ån 
Angående den så kallade höjdryggen bedömer miljö- och byggnadsnämnden att 
det snarare är fråga om kvarvarande sida väster om den bortbrutna delen av 
grusåsen och de avbaningsmassor eller dylikt från täktverksamheten som kan ligga 
kvar där. Vidare bedömer nämnden att den kvarvarande sidan av grusåsen är 
uppbyggd av mer horisontella skikt och inte av lodräta skikt vilket anmälan 
antyder genom uppgiven naturlig vattendelare och täthet. Glacifluviala och 
fluviala jordarter lagras inte vertikalt vilket också har konstaterats genom det 
grundvatten som strömmar ut i Ljustorpsån från det horisontella grusiga 
vattenförande skikt som mynnar nedre delen av slänten mot ån. 
 
Grusåsen, en subakvatisk ås, torde i grova drag längs sidan ha täcks eller klätts 
med finkornigare och tätare sediment samt att dessa lager kan ha överlagrats av en 
mer eller mindre lutande svallkappa av material ifrån toppen av åsen och/eller 
åsediment. Det är i huvudsak kärnan av grusåsen som har varit föremål för 
brytningen i täkten och brytning har skett ner mot grundvattenytan. Grusåsen är 
bredast i basen, d.v.s. i de delar som finns kvar under grundvattenytan. De delar 
av de lutande lagren av sediment och utsvallat material torde i samband med 
täktverksamheten närmast åsen ha avbanats eller brutits med åsmaterialet. Kvar 
under dessa skikt finns åsens lägre delar, dess bas, med en utbredning i sidled som 
inte är redovisad. 
 
Eftersom grusåsens utbredning på djupet inte är redovisad får det antas att en 
spridning av främmande ämnen i grundvattnet som underlagrar 
verksamhetsområdet även kan ske västerut och mot sydväst under de övre tätare 
skikt som flankerar områdets västra sida längs ett smalare stråk mellan området 
och ån. Det medför i sin tur att spridning i vattenförande skikt med kontakt med 
såväl åns sida som botten inte kan uteslutas. Detta antagande styrks av 
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konstaterandet vid det gemensamma platsbesöket 2017-06-14 att det rinner ut 
grundvatten från grusåsen i Ljustorpsån. Det är med största sannolikhet ett 
grundvattenförande lager bestående av grövre grusigt material med en god 
genomsläpplighet som leder grundvatten under verksamhetsområdet och ut till ån 
där det mynnar. 
 
Den bild av ett vertikalt tätt skikt mellan verksamhetsområdet/täktområdet och 
Ljustorpsån som anmälan beskriver stämmer inte och de risker som den anmälda 
verksamheten innebär för Ljustorpsån får därmed anses vara högre än vad 
anmälan anger. För grundvattnet kvarstår givetvis riskerna. 
 
Som stöd för detta talar bland annat SGU:s redovisning av jordarter i området och 
grundvattenförekomsten samt länsstyrelsens inventering av grus (1987:3) och 
uppgifter i senaste täkttillståndet (2009). Vidare löper Ljustorpsån inte på ett jämt 
avstånd från området utan delvis helt nära på grund av dess meandrande lopp, 
vilket ökar sannolikheten för kontakt mellan grundvattenförekomsten och ån. 
 
Vid händelse av flytande föroreningar, till exempel utsläpp av diesel eller olja, 
infiltrerar lätt i det underliggande materiel, grus och sand, och kan därmed 
förhållandevis snabbt, genom en mycket kort transportsträcka vertikalt och kort 
transporttid, sprida sig ner till grundvattnet och därefter till Ljustorpsån innan det 
hinner fångas upp. 
 
 
 
Betydande miljöpåverkan 
Enligt 26 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
ska den myndighet som handlägger ett anmälningsärende pröva om verksamheten 
eller åtgärden behöver tillståndsprövas. Detta gäller närmast för vissa 
verksamheter bland annat verksamheter som avses i 20 kap 4 §, kod 39.90, 
miljöprövningsförordningen (anläggning för lagring av mer än 5000 ton kol, torv 
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår).  
 
Vid den prövningen ska myndigheten ta hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 
2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) enligt punkt 3 b) 
i övergångsbestämmelser till miljöbedömningsförordningen (2017:966) där 
ärendet har inkommit förordningens ikraftträdande. Om myndigheten finner att 
verksamheten eller åtgärden ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska 
verksamhetsutövaren föreläggas att ansöka om tillstånd.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med stöd av kriterierna i bilaga 2 till 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) att den anmälda 
verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kriterierna delas in 
efter projektets karaktäristiska egenskaper, lokaliseringen och de möjliga 
effekternas karaktäristiska egenskaper. Det är framförallt följande faktorer som 
leder till bedömningen:  
 

- Risk för påverkan på ett känsligt vattensystem, Ljustorpsåns och Mjällåns 
 vattensystem, som är utpekat som riksintresse för naturvård. Vattensystemet är 
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 dessutom av Naturvårdsverket utpekat som ett nationellt särskilt värdefullt 
 vatten, samt av Fiskeriverket som ett nationellt värdefullt vatten. 
 

- Risk för påverkan på en känslig grundvattenförekomst, den som aktuellt 
 verksamhetsområde ligger mitt i utan kvarvarande naturligt skyddsskikt och 
 endast med ett tunt skikt lättgenomsläppligt material strax ovanför högsta 
 grundvattenytan. 
 

- Verksamhetens omfattning i tid och rum (varaktighet och storlek) och risk för 
 en mycket långvarig eller irreversibel påverkan på dels ett vattensystem med 
 flera höga värden, dels en utpekad vattenförekomst. 
 
Lokaliseringsprövning 
Vid val av plats för en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa enligt miljön (2 
kap. 6 § första stycket miljöbalken). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med stöd av samma faktorer som medför 
betydande miljöpåverkan att det är viktigt att miljökonsekvenserna av den 
anmälda verksamheten (utan tidsbegränsning) föregås av en alternativdiskussion 
enligt 6 kap. miljöbalken och att vald lokalisering får en allsidig belysning och en 
samlad bedömning av konsekvenserna och de åtgärder som behöver vidtas. Med 
hänsyn till ärendets delikata karaktär med risk för påverkan på dels en 
grundvattenreserv som kan visa sig vara mycket värdefull för kommande 
generationer, dels Ljustorpsån med dess höga värden, lider ärendet brist på en 
heltäckande och alltigenom konsekvent genomförd lokaliseringsutredning. Endast 
en ansökan om tillstånd som föregås av samråd enligt 6 kap. miljöbalken med en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för godkännande av länsstyrelsen tillgodoser 
fullt ut detta behov. 
 
Det är angeläget att en sådan lokaliseringsprövning sker eftersom verksamheten 
nu avses bedrivas utan tidsbegränsning och därmed i det avseendet, tidsaspekten, 
är att betrakta som en ny verksamhet på den valda platsen. Den ursprungliga 
etableringen av grustäkten skedde långt före dagens krav på platsval, senaste 
täkttillståndet är närmast att betrakta som ett sista tillstånd med hänsyn till 
grundvattnet och Ljustorpsån samt att senaste årens lagring av stormfällt virke på 
platsen är resultatet av ett akut behov under en begränsad tid. 
 
Vattenförsörjning och frågan om kommunal vattenförsörjningsplan 
De tre stora vattentäkterna Grönsta, Nolby och Wifsta som tillsammans försörjer 
stora delar av Sundsvall och Timrå är visserligen sammankollade för att kunna 
fungera som reservvattentäkter åt varandra. Utöver det finns ingen etablerad 
reservvattentäkt i Timrå och det är inte givet att alla delar av kommunen kan 
försörjas om till exempel två av de tre gemensamma vattentäkterna är helt eller 
delvis utslagna. Det är ett skäl för Timrå kommun att överväga att göra en 
kommunal vattenförsörjningsplan. Till exempel torde den aktuella vattenresursen i 
Stavre åtminstone hjälpligt kunna försörja vissa delar av kommunen om den 
ordinarie försörjningen slås ut. 
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Kommunen har ännu inte tagit ställning till den berörda grundvattenförekomstens 
värde och behovet av dess bevarande och skydd för framtiden vilket motiverar att 
den planerade etableringen av en varaktig miljöfarlig verksamhet rakt ovanpå 
grundvattenförekomsten föregås av en regelrätt lokaliseringsprövning enligt 6 kap. 
miljöbalken. 
 
Sammanfattande bedömning 
Det finns flera faktorer som talar för att SCA Energy AB ska föreläggas att ansöka 
om tillstånd för den anmälda verksamheten. Det är framförallt Ljustorpsåns och 
Mjällåns vattensystem och berörd vattenförekomst men även verksamhetens 
omfattning i tid och rum (varaktighet och storlek) och risk för en mycket 
långvarig eller irreversibel påverkan av dels vattensystemet, dels 
vattenförekomsten som talar för detta. Vid en samlad bedömning av 
omständigheterna i ärendet bedömer miljö- och byggnadsnämnden därför att SCA 
Energy AB ska föreläggas att ansöka om tillstånd för den anmälda verksamheten. 
 
Sett till de risker som den anmälda verksamheten innebär för både grundvattnet 
och Ljustorpsån samt att den föregriper kommunens ställningstagande till den 
berörda grundvattenreserven i ett större kommunalt 
vattenförsörjningssammanhang är det angeläget att en etablering av den anmälda 
verksamheten föregås av en regelrätt lokaliseringsprövning enligt 6 kap. 
miljöbalken. Därför bör den planerade verksamheten prövas med stöd av en 
godkänd MKB enligt 6 kap. miljöbalken där en lokaliseringsutredning är en viktig 
fråga som särskilt bör belysas. En sådan prövning med godkänd MKB kan endast 
ske genom samråd enligt 6 kap. miljöbalken och tillståndsprövning. Detta styrker 
behovet av tillståndsprövning. 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Sökanden + Karta 
Länsstyrelsen Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se + Karta 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 136 Dnr 2018/00169 
 
Medborgarförslag – Förändring av bygglovsprocessen för etablering av 
tillfälliga kontor, baracker med mera på byggarbetsplatser 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit ett medborgarförslag från 
kommunfullmäktige för besvarande. Medborgarförslaget är inskickat av 
************ (företagare) som avser att en förändring och förenkling av 
bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor, baracker för 
omklädningsrum, lunchrum, toaletter m.m. på byggarbetsplatser behöver göras.  
 
Anledningen till detta är att bygglovskravet enligt ********** gör att 
entreprenaderna har svårt att komma igång och arbetsmiljön för arbetarna blir 
lidande.   
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Förslaget är att det borde vara enklare med färdiga bygglov eftersom moduler som 
används idag är färdiga moduler som byggts efter bl.a. krav från arbetsmiljöverket, 
boverket och fackförbund. Det borde vara enkelt att ha färdiga bygglov med vilka 
krav som det är för olika lösningar med tex. antal våningar och att det följs upp 
med stickprovskontroller av kommunen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens svar och bedömning 
Timrå kommun hanterar bygglov utifrån samma regelverk som övriga kommuner 
i landet. Myndighetsutövning sker i enlighet Plan- och bygglagen (PBL). PBL är 
framtagen av regeringen och beslutad av riksdagen. Boverket är på uppdrag av 
regeringen den myndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande och 
boende. 
 
Undantag från bygglovskravet är inte något som Timrå kommun råder över. En 
manskapsbod, barack, kontorsmoduler, omklädningsrum mm. faller inom ramen 
för definitionen på byggnad enligt 1 kap. 4§ PBL. Det är en byggnad om det är en 
varaktig konstruktion som består av tak eller tak och väggar, som är varaktigt 
placerad på mark samt är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 
Varaktigheten är genom rättspraxis en semesterperiod. Är placeringen längre 
betraktas det som en byggnad oavsett om det är hjul på baracken eller inte. 
 
Timrå kommun har inte mandat att undanta denna åtgärd från bygglov eftersom 
bygglovsplikt råder.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden är däremot behjälplig med information om vad som 
krävs inför en bygglovsansökan av manskapsbodar för att korta ned er 
bygglovsprocess för att kunna snabba på etableringen på byggarbetsplatsen om ni 
önskar detta.”  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
*********** 
Akt 
 
Exp     /     2018 
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§ 137 ************ 
 
Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i § 1 och § 6 i lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, avslår miljö- och byggnadsnämnden ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag enligt nedan sökta åtgärder. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsanpassningshandläggare Eva Loviken har granskat och sammanfattat 
ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i § 1 och § 6 i lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, föreslås miljö- och byggnadsnämnden att avslå 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt nedan sökta åtgärder. 
 
Ärendet 
Sökande bor i småhus med hyresrätt och ansöker om följande åtgärder: 
Borttagande av badkar, iordningställande av duschplats. 
Omplacering av toalettstol. 
Automatisk dörröppnare till ytterdörr. 
Räcken till befintlig ramp mot vedbod. 
Förbättra infartsväg, hyvla av den ca 50 meter för att färdtjänstbussen ska komma 
fram.  
 
Sökande går med rollator utomhus, han har också en elrullstol som sökande 
använder. Av bifogat intyg från arbetsterapeut framgår att sökande varit med i en 
olycka och nu har svårare att gå. I intyget står det också att sökande utan hinder 
klarar av att använda badbräda till badkaret och kan sitta på denna vid dusch. Att 
sökande klarar att gå in i badrummet med hjälp av kryckkäpp och ett stödhandtag 
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som sitter på väggen. Det framgår inte av intyget att automatisk dörröppnare och 
räcken till befintlig ramp är nödvändiga åtgärder för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig.  
Att hyvla infartsvägen är inte bidragsberättigande åtgärd utan den räknas som 
normalt underhålla av fastigheten.   
 
Ärendets tidigare behandling 
Sökande har också ansökt om stabilare handledare i trappan till övervåningen som 
är beviljad. 
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av:  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574) 
§ 1 Bidrag lämnas till personer med ett funktionshinder för möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende.  
§ 6 Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte 
om de sökta åtgärderna behöver vidtas av redan väsentligen andra orsaker.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Sökande har inte visat att de sökta åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska 
vara ändamålsenlig som bostad. 
 
Miljö-och byggkontoret har per brev 2018-06-07 informerat sökande om att 
bidrag inte kan lämnas för sökta åtgärder. Sökande har fått möjlighet att komma 
in med ytterligare synpunkter i ärendet innan förslag på avslag lämnas till miljö- 
och byggnadsnämnden. Sökande har inte kommit med några ytterligare 
synpunkter.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 138 
 

Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i 1 § och 6 § lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574, avslår miljö- och byggnadsnämnden den del 
av ansökan om bostadsanpassningsbidrag som avser automatisk dörröppnare.  
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsanpassningshandläggare Eva Loviken har granskat och sammanfattat 
ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i 1 § och 6 § lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 1992:1574, föreslås miljö- och byggnadsnämnden att 
avslå den del av ansökan om bostadsanpassningsbidrag som avser automatisk 
dörröppnare.  
 
Ärendet 
Sökande bor i lägenhet 3 trappor upp i flerbostadshus utan hiss. Sökande har en 
kraftig synnedsättning. Efter en fallolycka har sökande behov av en rollator 
utomhus.  
 
Till ansökan har det bifogats ett intyg från arbetsterapeut. I intyget står det att 
sökande klarar att gå nedför och uppför trapporna från entrén till lägenheten med 
sällskap av en person. Sökande räknar trappstegen för att veta vart han är. Vidare 
framgår det att sökande har behov av att någon hjälper honom att hålla upp 
entréporten och att någon hjälper sökande med att bära rollatorn nedför tre 
trappsteg vid entrén. Intyget beskriver också att sökande på grund av sin kraftiga 
synnedsättning har behov av en persons sällskap när sökande går utomhus då det 
finns behov av guidning i hur väglaget ser ut och vilka hinder som finns. Vid 
samtal med sjukgymnast som har tränat med sökande utomhus framkommer det 
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att sökande har svårt att veta vart han går och vid gångträning har han flera gånger 
varit på väg över trottoarkanten  
pga. sin synnedsättning.  
Vid samtalat med sökandes sambo uppges att sökande inte kommer att kunna ta 
sig igenom dörröppningen självständigt även om porten står öppen via 
dörrautomatik eller genom att någon håller upp den.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Sökande har i samma ärende ansökt om en ramp vid bron till entréporten vilket 
sökande har blivit beviljad för att kunna komma nedför trappan med rollatorn. 
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av:  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574) 
§ 1 Bidrag lämnas till personer med funktionshinder för möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende. 
§ 6 Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden 
Handläggare har varit på besök hos sökande och med sökandes medgivande talat 
med arbetsterapeut och sjukgymnast för kompletterande information. Den 
information som kommit fram under utredningen styrker inte att sökt åtgärd gör 
att sökande blir självständig i att komma in och ut ur huset. Det är heller inte 
styrkt att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som 
bostad för sökande.   
 
Miljö- och byggkontoret har per brev 2018-06-08 informerat sökande om att 
bidrag inte kan lämnas för sökt åtgärd. Sökande har fått möjlighet att komma in 
med ytterligare synpunkter i ärendet innan förslag på avslag lämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden. Sökande har inte kommit in med några ytterliga synpunkter.” 
  
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 139 Dnr 2018/00762 
 
Edsta 2:24 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för en tillbyggnad av 
befintligt hus samt tillbyggnad av förråd. Dispensen avser den yta som är 
markerad på situationsplanen. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för en tillbyggnad av befintligt hus samt tillbyggnad av 
förråd. Dispensen avser den yta som är markerad på situationsplanen. 
 
Ärendet 
Ägare till fastigheten edsta 2:24, har hos miljö- och byggnadsnämnden begärt 
strandskyddsdispens för en tillbyggnad av befintligt hus samt tillbyggnad av 
förråd. Dispensen avser den yta som är markerad på situationsplanen. 
  
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
 betydelse för strandskyddets syften. 
 
Tillbyggnaderna är tänkt att placeras ca 30 meter respektive 54 meter från 
Ljustorpsån. För området gäller strandskydd inom 100 från strandkanten. 
Kommunekolog Jan Bengtson har hörts i ärendet och framför inga synpunkter 
mot åtgärderna förutsatt att det sydvästra hörnet, spetsen av fastigheten undantas 
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från föreslagen tomtplatsavgränsning. Sidan på triangeln (spetsen) bör vara minst 
5 meter. Se bifogat yttrande daterat 2018-07-10.  
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
 betydelse för strandskyddets syften. 
 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom de åtgärder 
som dispensen avser då området redan är ianspråktaget och inte bedöms utöka 
hemfridszonen.  
 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Länsstyrelsen, ansökan + situationsplan 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 140 Dnr 2018/00787 
 
Bredsjöbygden 1:12 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för uppförande av 
kraftledning inom strandskyddat område. 
 
------ 
 
Ordföranden Roger Öberg deltar inte i ärendet handläggning eller beslut. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ordföranden Roger Öberg deltar ej i beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för uppförande av kraftledning inom strandskyddat område.  
 
Ärendet 
E.on Energidistrubition har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om dispens 
från strandskyddet för uppförande av kraftledning på fastigheterna nedan. 
Dispensen omfattar bara de områden som redovisats på bifogat kartunderlag för 
Bredsjöbygden 2:1. 
 
- Planerad åtgärd har tillstånd från Energimarknadsinspektionen (beslut om 
 koncession) 
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- Länsstyrelsen har beslutat om BMP (betydande miljöpåverkan) 
 
Jan Bengtson på miljö har hörts i ärendet.  Han gör bedömningen att åtgärden 
inte äventyrar strandskyddets syfte med den allmänrättsliga tillgången till 
strandlinjen eller riksintresset för rennäringen. Området är redan ianspråktaget av 
befintligt ledningsstråk. Se bifogat yttrande daterat 2018-07-09.   
 
Bedömning 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 4 miljöbalken. 
Förvaltningens bedömning är att skäl finns att ge dispens av uppförande av 
kraftledning samt att åtgärden inte står i strid med strandskyddets syften. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den 
anläggning som dispensen avser. Någon tomtplatsavgränsning görs inte då 
planerad åtgärd inte är privatiserande.  

 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Länsstyrelsen, ansökan + situationsplan 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 141 Dnr 2018/00763 
 
Söråker 2:33 – Ansökan om förhandsbesked 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
3. Bevis om färdigställandeskydd skall redovisas innan projektet påbörjas 
4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

 bygglovsprövning. 
3. Bevis om färdigställandeskydd skall redovisas innan projektet påbörjas 
4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
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Ärendet 
********* har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av enfamiljshus 
och garage i enlighet med inlämnade handlingar. Ny tomt ska avstyckas från 
Söråker 2:33. Vatten och avlopp ska ordnas med kommunal anläggning.  
 
Området utgör sammanhållen bebyggelse. Enligt den fördjupade översiktsplanen 
ingår fastigheten inom området för bostäder BO102 där det anges att all ny 
bebyggelse ska föregås av detaljplaneläggning. Inga fornlämningar eller 
kulturmiljöer finns inom närområdet.  
 
Berörda grannar har hörts utan erinran. 
 
Berörda myndigheter dvs. kommunekologen, översiktsplanearkitekten, kultur- och 
teknik förvaltningen, Mittsverigevatten och E:on elnät har fått tillfälle att yttra sig i 
ärendet.  
 
Kommunekologen har yttrat sig att ur natursynpunkt finns inget att erinra. 
 
Översiktsplanarkitekten har yttrat sig att undantag bör göra från 
detaljplanekravet enligt den fördjupade översiktsplanen då placering av det nya 
huset inte försvårar en senare planläggning i området. Väghållnings ansvaret till 
den avstyckade tomten bör klargöras.  
 
Kultur- teknik förvaltningen har inget att erinra mot åtgärden förutom att en 
vägtrumma läggs vid infarten. 
 
E:on elnät ABhar inget att erinra men vill informera om en lågspänningsledning 
som går utmed fastigheten till en luftledning. För exakt läge bör utsättning 
beställas. 
 
Mittsverigevatten AB har yttrat sig att fastigheten kan anslutas till kommunalt 
vatten och spillvatten. Dränering samt takavvattning får ej anslutas till 
spillvattenledning. Dagvatten saknas i området.  
Timrå vatten har ledningar inom fastigheten som skyddas genom ledningsrätt. 
Området och måste därmed beaktas inför framtida byggnation.  
 
Samlad bedömning 
Miljö- och byggkontoret konstaterar att tillkommande bebyggelse passar väl in i 
området. Den avsedda marken är sedan tidigare nyttjad som småhustomt. Ny 
utfart till befintlig väg bedöms kunna lösas. Fastigheten kan anslutas till 
kommunalt ledningsnät avseende vatten och avlopp men inte dagvatten. 
 
Åtgärden anses förenlig med 2 kap.5§ Plan- och bygglagen för att uppföra 
bostadshus och tillkommande komplementbyggnad.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör 
meddelas för åtgärden enligt villkoren ovan.” 
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Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Skatteverket 
Mittsverigevatten  
E:on elnät  
Kultur- och teknik 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 142 Dnr 2018/00532 
 
Bäräng 2:22 – Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
och garage 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. Normalstora tomtplatser ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
2. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
3. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
4. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

bygglovsprövning. 
5. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
6. Tillstånd till anslutning till den enskilda vägen ska redovisas. 
7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. Normalstora tomtplatser ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
2. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
3. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
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4. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
bygglovsprövning. 

5. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
6. Tillstånd till anslutning till den enskilda vägen ska redovisas. 
7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Ärendet 
******* har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och 
komplementbyggnader i enlighet med inlämnade handlingar och situationsplan 
daterad 2018-05-29 med redovisad tomtplatsyta.. Nya tomter ska avstyckas från 
Bäräng 2:22. Vatten och avlopp ska ordnas med enskilda anläggningar. För att nå 
tomtplatsen måste ny anslutningsväg anordnas till befintlig enskild väg. 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  Enligt översiktsplanen 
utpekas området som jordbruk och gles bebyggelse. För området gäller 
strandskydd. Dispens från strandskyddet har meddelats i ärende dnr 2018-00533. 
Inga fornlämningar eller kulturmiljöer finns markerade inom område för 
avstyckningarna. Åtgärderna överensstämmer med dessa förutsättningar.  
 
Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig i ärendet.  
 
Fastighetsägaren till Bäräng 2:17 har yttrat sig att hänsyn måste tas till tänkt väg 
och raka tomtgränser.  
 
Fastighetsägaren till Bäräng 2:21 har yttrat sig att den nya vägen bör läggas 
nedanför tomterna för att ev kunna göra två tomter till. Att den 180 graders kurva 
som uppstår vid anslutning till befintlig väg blir för trång. En vägförening bör 
anordnas för fastigheterna. Ny bebyggelse bör utföras i suterräng och att 
fastighetsägaren ovanför vill samråda om placering av ny bebyggelse.  
 
Sökanden har inkommit med en skrivelse efter att ha tagit del av inkomna 
synpunkter daterad 2018-06-25. Skrivelsen är bilagt i beslutet. 
 
Berörda myndigheter har givits tillfälle att yttra sig i ärendet.   
 
Miljöhandläggaren har svarat och tillstyrker att det finns förutsättningar att lösa 
vatten och avlopp inom fastigheten. 
 
Kommunekologen tillstyrker förhandsbeskedet ur naturmiljösynpunkt. De 
planerade byggnaderna ansluter till befintlig bebyggelse och bedöms inte påverka 
naturmiljön eller allmänhetens möjlighet att nå stranden på något negativt sätt.   
 
Översiktsplanarkitekten tillstyrker förhandsbeskedet eftersom åtgärden är 
förenlig med gällande Översiktsplan 1990. 
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E:on elnät. En 10 kv luftledning passerar ovan tomterna med ledningsrätt om 8 
m. Mellan byggnad och ledningens närmaste fas får avståndet inte understiga 5 m. 
I övrigt inget att erinra mot åtgärden.  
  
Samlad bedömning 
Besiktning har skett på platsen. Miljö- och byggkontoret konstaterar att 
tillkommande bebyggelse förtätar området och bedöms passa in i landskapsbilden 
för området. De avsedda tomterna sluttar något ned mot inre Tynderösundet och 
ansluter till befintlig bebyggelse på ett lämpligt sätt. Redovisad väganslutning 
bedöms kunna lösas på fastigheten och samtidigt vara en naturlig avskiljning 
mellan tomterna där även en befintlig 10kv kraftledning går.  
 
Huruvida vägförening ska anordnas eller inte får fastigheterna i området komma 
överens om. I det skedet när framtida bygglovsansökningar inlämnas, kommer 
berörda grannar ges möjlighet att yttra sig i ärendena. 
  
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns förutsättningar att lösa vatten och 
avlopp inom fastigheterna. Åtgärden överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Åtgärden anses förenlig med 2 kap.5 § Plan- och bygglagen för att uppföra 
bostadshus och tillkommande komplementbyggnader enligt ansökan utan att 
någon betydande olägenhet uppstår.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör 
meddelas för åtgärden enligt villkoren ovan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Berörda fastighetsägare till Bäräng 2:21 och Bäräng 2:17 rek+ mottagningsbevis.  
Skatteverket 
E:on elnät 
Miljöinspektör Tobias Öhlund, Jan Bengtsson 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 143 Dnr 2018/00604 
 
Edsåker 13:1 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela dispens från strandskyddet 
inför nybyggnad av bostadshus och garage i enlighet med inlämnade handlingar. 
Enligt kommunens policy för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy) 
beslutad av Kommunstyrelsen 2013-04-09. Dispensen avser den yta redovisad i 
tomtplatsavgränsningar daterad 2018-04-23. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
meddela dispens från strandskyddet inför nybyggnad av bostadshus och garage i 
enlighet med inlämnade handlingar. Enligt kommunens policy för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy) beslutad av 
Kommunstyrelsen 2013-04-09. Dispensen avser den yta redovisad i 
tomtplatsavgränsningar daterad 2018-04-23. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
inför nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten Edsåker 13:1, enligt 
ansökan. Byggnaderna avser att placeras inom strandskyddat område redovisad på 
situationsplan med inritade tomtplatsavgränsningar daterad 2018-04-23.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att området bidrar till utvecklingen av 
landsbygden i strandnära lägen och att nya bostadshus uppförs i närhet av 
befintlig småhus bebyggelse.   
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Redovisade tomtplatsavgränsning för bostadsändamål är föreslagen att placeras ca 
50m från Aspån varav byggnaderna avser att placeras med ytterligare avstånd från 
ån. För området gäller strandskydd inom 100m från strandlinjen. 
Tomtplatsavgränsningen är placerad i anslutning till befintliga småhusbebyggelse 
inom 200m. Allmänhetens tillträde till platsen bedöms ej förhindras eller 
försämras av dispensen.  
 
Miljöinspektör och naturgeograf Jan Bengtsson har hörts i ärendet och tillstyrker 
föreslagen dispensansökan utifrån inlämnad tomtplatsavgränsningar. Uppförandet 
av bostadshusen uppfyller de förutsättningar som finns för att prövas som ett 
särskilt skäl enligt kommunens LIS-policy. 
 
Miljö- och byggkontoret känner inte till några särskilda naturvärden som 
föranleder några hinder för lokaliseringen av bostadshusen på platsen.  
 
Timrå kommun har tagit fram en policy(LIS-policy) för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen(LIS). 
 
 
Policyn ”är framtagen i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kan antas i ny kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta och 
kunskapsunderlag som ska användas vid bedömning av dispensansökningar. De synpunkter 
som länsstyrelsen redovisade i sitt yttrande har inarbetats i policyn.” 
 
”I Timrå kommun kan tillkommande en- eller tvåbostadshus i inlandet prövas som ett LIS-
skäl enligt miljöbalken kap 7, 18 d §, vid prövning av dispens från strandskyddet, om 
följande uppfylls: 
• Tänkt bostad är belägen vid en sjö eller vattendrag i anslutning till befintligt bostadshus om 
avståndet till det nya bostadshuset är högst 200 meter. 
• Sjöns eller vattendragets vattenstatus får inte försämras av den föreslagna åtgärden. 
• Det ska finnas stor andel orörda strandzoner efter att dispensåtgärden är utförd. 
• Vatten- avloppsfrågan kan lösas på ett godtagbart sätt. 
• Det finns väganslutning till, eller i närheten av föreslagen bostad och vägarna är 
framkomliga för utryckningsfordon året runt eller under tid när personer vistas i bostaden.” 
 
Bedömning 
I detta ärende bedöms ovanstående villkor uppfyllas i kommunens LIS-policy 
daterad 2013-04-09 och kan bilda grund för ett positivt beslut. Avståndet till 
kringliggande bebyggelse ligger inom 200 meters avstånd. Aspåns vattenstatus 
bedöms inte försämras. Föreslagen tomtplats-avgränsning daterad 2018-04-23 
uppfyller villkoret för orörda strandzoner längs strandlinjen. Vatten- och 
avloppsfrågan bedöms kunna lösas. Väganslutning finns till fastighetens närhet. 
Miljö- och byggkontoret bedömer att strandskyddsdispens bör meddelas enligt 
7 kap. 18 § d miljöbalken. 
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Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen (situationsplan med tomtplatsavgränsning daterad 2018-04-23) 
Kommunekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 144 Dnr 2018/00585 
 
Myckeläng 1:17- Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus 
och garage 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
3. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
4. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
5. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

bygglovsprövning. 
6. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
3. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
4. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
5. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

bygglovsprövning. 
6. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
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Ärendet 
Sökanden har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
och garage i enlighet med inlämnade handlingar. Ny tomt ska avstyckas från 
Myckeläng 1:17. Vatten ska ordnas via borrad brunn och avlopp ska med enskild 
anläggning i form av en trekammarbrunn.  För att nå tomtplatsen måste ny in- 
och utfart ordnas till enskild väg. 
 
Området utgör sammanhållen bebyggelse och ligger inom utpekat område för 
riksintresse för naturvård. Enligt översiktsplanen ligger fastigheten inom jordbruk 
och gles bebyggelse. Strandskydd gäller ej för fastigheten. Inga fornlämningar 
finns inom närområdet. Åtgärderna överensstämmer med dessa förutsättningar.  
 
Berörda markägare har givits tillfälle att yttra sig i ärendet utan erinran mot 
ansökan.  
 
Berörda myndigheter dvs. miljöhandläggaren, kommunekologen, 
översiktsplanearkitekten, E:on elnät har fått tillfälle att yttra sig i ärendet.   
 
Miljöinspektör har tillstyrkt framställan. Förutsättningar för att lösa vatten och 
avlopp bedöms finnas.   
 
Kommunekolog har ur naturmiljösynpunkt inget att erinra över rubricerad 
ansökan. Platsen ligger i ett område av riksintresse för naturvård, Söråkerslandet. 
Den planerade nybyggnaden bedöms dock inte påverka områdets värde negativt. 
Vidare bedöms den planerade nybyggnaden passa in i landskapsbilden då det är 
fråga om en lucka i befintlig bebyggelse som kan fyllas ut på ett bra sätt. 
 
Översiktsplanarkitekt har inga invändningar mot att förhandsbesked ges. Den nya 
bebyggelsen bedöms inte påverka riksintresset för naturvård, bebyggelsen är ett 
mindre komplement i en lucktomt i befintlig sammanhållen bebyggelse.  
 
E:on elnät har yttrat sig att en 0,4 kv luftledning passerar tänkt fastighet och tänkt 
placering av huset verkar bli i direkt kollision med ledningen. Ledningen kommer 
behöva flyttas, kostnad för flytt kommer att belasta exploatör. 
 
Samlad bedömning 
Besiktning har skett på platsen tidigare. Miljö- och byggkontoret konstaterar att 
tillkommande bebyggelse passar väl in i området och kompletterar befintlig 
bebyggelse. Möjlighet att anordna  väganslutning till enskild väg bedöms finnas. 
Vatten och avlopp bedöms kunna lösas inom fastigheten. Åtgärden bedöms inte 
påverka riksintresset för naturvård samt överensstämmer med gällande 
översiktsplan. Befintlig luftledning 0,4kv behöver flyttas enligt redovisat yttrande 
från E:on Elnät och behöver lösas inför bygglovsprövningen.  
 
Åtgärden anses förenlig med 2 kap.5§ Plan- och bygglagen för att uppföra 
bostadshus och tillkommande komplementbyggnad. Miljö- och byggkontoret 
bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör meddelas för åtgärden 
enligt villkoren ovan.” 
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Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Fastighetsägare till Myckeläng 1:17 
Skatteverket 
Miljöinspektör Tobias Öhlund 
E:on elnät AB 
Länsstyrelsen 
Akt 
 
Exp        /        2018 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-08-13  

 
 
 
 
 
§ 145  
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för juli månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, juni och juli 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts juni och juli 2018. Två avvikelser har upptäckts, den totala summan för 
båda avvikelserna är 1.200 kr. Avvikelserna beror på den mänskiliga faktorn, 
handläggare har missat att fylla i en del i underlaget till fakturan.  
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 146 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten 
under sommarperioden. 
 

 Jämt flöde på Bygg (stressigt) 

 Lugnare på Miljö 

 Nytt ärendehanteringssystem 

 Nämnden i juni överklagades 

 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 147 
 

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

 Kommunfullmäktiges beslut § 89 2018-06-11 – Ekonomisk kvartalsrapport per 

2018-03-31 med helårsprognos 2018. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 91 2018-06-11 – Revisionsberättelse 2017. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 96 2018-06-11 – Ansvarsfrihet för ledamöter 

och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 101 2018-06-11 – Välfärdsbokslut 2017. 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 193 2018-06-12 – Avsiktsförklaring 

bostadsbyggande Timrå kommun. 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 205 2018-06-12 – Svar på uppdrag om förslag till 

åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas 

personbilar, lätta lastbilar och elcyklar som används i tjänsten. 

 

 Länsstyrelsens beslut 2018-06-18 – Överklagat beslut, Miljö- och 

byggnadsämndens beslut 16 april 2018, Bäräng 1:20 (dnr 2017/01544 § 70).  

 

Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2018 
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§ 148 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Bäräng 1:20 – Samuelssons Mat och KÖK AB, stadigvarande 
serveringstillstånd (RÖ 3/18). 
 
Vivsta 13:19 – Vivstavarvstjärnns Camping, inplacering i riskklass, omklassning  
(MN 35/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – allsång på torget i Timrå, Timrå 
Socialdemokratiska Arbetarkommun (MN 40/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – penninginsamling, Stiftelsen Radiohjälpen 
(MN 41/18). 
 
Bäräng 1:20 – Färjas Brygga, inplacering i riskklass (MN 42/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – uppsättande av tält på torget i Timrå, Timrå 
Arbetarekommun (MN 43/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – motorcykelträff, Bushmen Riders MC (MN 
44/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Tallnäsdagen, Lokala Hyresgästföreningen 
(MN 45/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – valaffischering och kampanjtält, 
Kristdemokraterna i Timrå (MN 46/18). 
 
Mällby 2:10 – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 22/18). 
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Storroten 1:321 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 23/18). 
 
Bäräng 2:18 - anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 24/18). 
 
Mellangård 1:37 – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 25/18). 
 
Laggarberg 3:9 – tillstånd att anlägga gemensam avloppsanläggning för 
fastigheterna Laggarberg 3:9 och 3:24 (TÖ 26/18). 
 
Mellberg 4:2 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 27/18). 
 
Mellangård 1:35– tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 28/18). 
 
Strand 6:7 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 29/18). 
 
Byn 1:5 – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 30/18). 
 
Vivstamon 1:23 – Yttrande till Länsstyrelsen, ansökan om tillstånd till transport 
av farligt avfall (MLM 8/18). 
 
Tallnäs 1:40 – Timrå Online Pizza, föreläggande om att vidta åtgärder  
(AF 8/18). 
 
Vivsta 4:102 – COOP Konsum Timrå, föreläggande om att vidta åtgärder  
(AF 9/18). 
 
Vivstamon 1:86 – Artboard AB, begäran om kompletteringar till miljörapport 
för 2017 (AN 5/18). 
 
Bygg 
 
Bergeforsen 2:136 *********** Nybyggnad garage 
KL 9/18 ************* 
 ********** 
 
Laxsjön 2:32 ************ Tillbyggnad gäststuga med 
KL 10/18 *********** bastu 
 ************ 
 
Söråker 5:60 *********** Anmälan - eldstad 
H 24/18 *********** 
 ************ 
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Rigsta 21:10 ************* Nybyggnad garage 
H 25/18 *********** 
 ********** 
 
Risgrändsbyn 3:45 ********** Nybyggnad bostadshus 
H 26/18 *********** och garage 
 *********** 
 
Vivstamon 1:69 Norrlands Hall & Kapell AB Nybyggnad 
H 27/18 Kabelvägen 14  visningshall 
 861 36 Timrå 
 
Vivstamon 1:26 Stena Metall AB Nybyggnad 
H 28/18 Box 4088 lagertält  
 400 40 Göteborg 
 
Märrgård 1:33 ********* Tillbyggnad fritidshus 
H 29/18 ********** samt eldstad 
 *********** 
 
Böle 1:14 *********** Tillbyggnad bostadshus 
H 30/18 ********** med uterum 
 ********** 
 
Strand 5:152 ********** Nybyggnad bostadshus 
H 31/18 ********* och carport/förråd 
 ******* 
 
Åkerby 2:48 ********** Tillbyggnad garage, 
L 25/18 ******** bastu/relax 
 ********* 
 
Forsmon 1:82 *********** Ansökan bygg/rivningslov,  
L 26/18 ************ tillbyggnad av bostadshus 
 *********** och rivning av garage 
 
Skilsåker 4:50 ************* Anmälan - eldstad 
L 27/18 *********** 
 ************ 
 
Fröland 1:3 ********** Om- och tillbyggnad 
L 28/18 *********** bostadshus 
 *********** 
 
Vävland 2:99 ************ Tillbyggnad bostadshus 
L 29/18 *********** med uterum och förråd 
 *********** 
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Östrand 9:131 *********** Nybyggnad garage 
L 30/18 ********* 
 ********* 
 
Laggarberg 3:16 *********** Nybyggnad garage 
L 31/18 ********* 
 ************* 
 
Norrberge 1:95 *********** Anmälan – ny  
L 32/18 *********** bastubyggnad, typ 
 *********** attefall 
 
Torsboda 5:20 *********** Anmälan - tillbyggnad 
L 33/18 ************ bostadshus 
 *********** 
 
Backås 2:11 ******** Anmälan - eldstad 
L 34/18 ******** 
 ******** 
 
Bye 2:19 ********** Anmälan - eldstad 
L 35/18 *********  
 ******** 
 
Sörberge 1:440 ********** Anmälan - eldstad 
L 36/18 ******** och rökkanal 
 ********** 
 
Böle 1:386 ********** Anmälan - tillbyggnad 
P 20/18 ********** bostadshus med uterum 
 ********* typ attefall 
 
Edsåker 4:13 *********** Anmälan - eldstad 
P 21/18 ******** 
 ******** 
 
Sörberge 1:216 ********** Anmälan – ansluta utespa 
P 22/18 ************ till vatten och avlopp 
 ************ 
 
 
Bostadsanpassningar 
 

********** 
KL 11/18 

Bidrag beviljas för badrum, hall, stora 
rummet och kök. 
 

************ 
E BAB 68/18 

Ramp vid entrén 
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********* 
E BAB 69/18 

Ramp, nivåutjämning med durkplåt x 2, 
utbyggnad av bro ca 30 cm.  

  

******** 
E BAB 70/18 

Ramp vid entré 

  

******** 
E BAB 71/18 

Service och besiktning av hiss.  

  

********* 
E BAB 72/18 

Borttagning av badrumströskel, montering av 
tröskelramp vid nivåskillnad till uteplats.  

  

************ 
E BAB 73/18 

Upphöjning av uteplats 7 kvm.  

  

********** 
E BAB 74/18 

Besiktning och service av stoltrapphiss.  

  

************* 
E BAB 75/18 

2 st. Stödhandtag i badrum. 

  

************* 
E BAB 76/18 

Reparation dörröppnare.  

  

********** 
E BAB 77/18 

Uppsättning av stödhandtag. 

  

************* 
E BAB 78/18 

Borttagning av trösklar i lägenhet. 

  

********** 
E BAB 79/18 

Spisvakt. 

  

************* 
E BAB 80/18 

Spisvakt. 

  

*********** 
E BAB 81/18 

Borttagning av trösklar 

  

********* 
E BAB 82/18 

Spisvakt 

  
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
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§ 149 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018 
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