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§ 63 
     
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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§ 64 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2019 
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§ 65 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande Karina Nordgren (S) utses Annika Söderberg (S) 
och Gunilla Ojala (L) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och 
byggkontoret 2019-04-17 klockan 09.00. 
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§ 66   
 
Information – Vivstamon 1:84, tillbud brand flishög 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
En returträflis hög har brunnit på Sebnors verksamhetsorådet, troligen till följd 
av felaktig hantering vid lagringen, i väntan på leverans.  
 
Miljö- och byggkontoret informerar om ärendet. 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Akt 
 
Exp        /       2019 
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§ 67  Dnr 2019/00104 
 
Hussjö 1:11, 1:70 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Ge strandskyddsdispens för att utföra två mindre grusade ytor, med rena massor, 
inför framtida busshållplatser vid befintliga vändplatser på fastigheten Hussjö 1:11 
Hussjö 1:70, enligt ansökan. Dispensen avser den yta anläggningen upptar på 
marken. 
 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 8400 kr (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag 
till beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för att utföra två mindre grusade ytor inför framtida 
busshållplatser vid befintliga vändplatser på fastigheten Hussjö 1:11 Hussjö 1:70, 
enligt ansökan. Dispensen avser den yta anläggningen upptar på marken. 
 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 8400kr (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
 
Ärendet 
Trafikverket har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
strandskyddsdispens för att utföra infrastrukturåtgärder med syfte att förbättre 
standard, kvalitet och tillgänglighet när det gäller resande med kollektivtrafiken i 
länet. Trafikverket avser därmed att utföra två mindre grusade ytor inför framtida 
busshållsplatser på vändplatsen i Hussjö vid avfarten mot Sunne på båda sidorna 
om E4 enligt redovisade handlingar. Åtgärden avser att utföras på fastigheten 
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Hussjö 1:11 och Hussjö 1:70. Ansökan avser den yta anläggningen upptar på 
marken. 
 
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 
2. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske 
 utanför området. 
3. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
 som inte kan ske utanför området. 
 
De grusade ytorna inför framtida busshållplatserna är tänkt att placeras som 
närmast ca 55 meter från vattendraget. För området gäller strandskydd inom 100 
meter från strandkanten.  
 
Kommunekolog Jens Löfgren har hörts i ärendet och framför att Miljö-och 
byggkontoret inte känner till några skyddsvärda naturvärden som föranleder något 
hinder för lokaliseringen av hållplatserna på platsen. Sammantaget är hans 
bedömning att åtgärden inte väsentligt förändrar livsvillkoren för flora och fauna 
eller påverkar den allemansrättsliga tillgången till strandområdet. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 
 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 5 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den åtgärd 
som dispensen avser då busshållplasterna anläggs i anslutning till befintlig 
anslutningsväg till E4. 
 
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.” 
 
Hur man överklagar 
Se besvärshänvisning” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Sökanden, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare Hussjö 1:70 och Hussjö 1:11, besvärshänvisning och rek+mb 
Kommunekolog 
 
Exp       /       2019 
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§ 68   
 
Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag §5 beslutar miljö- och byggnadsnämnden att avslå 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende utdragbara hyllplan i garderober 
och åtgärd av för höga överskåp i köket. 
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag 
till beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag §5 föreslås miljö- och byggnadsnämnden att avslå 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende utdragbara hyllplan i garderober 
och åtgärd av för höga överskåp i köket. 
 
Ärendet 
Sökande har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
bostadsanpassningsbidrag för utbyte av befintliga hyllor i garderober till 
lättutdragbara hyllor, åtgärd av för höga överskåp i köket. Sökande har 
tillsammans med ansökan lämnat in två intyg. Intyget från handrehabiliteringen 
Sundsvall sjukhus beskriver sökandes handstatus. Där framkommer det att 
sökande har felställningar i fingrar, har förhållandevis god rörlighet. Har svårt med 
kraftgrepp och finmotoriska grepp. Ingen direkt styrka i händerna. Har även 
inslag av vilovärk och belastningssmärta. Har även besvär med axlar som 
begränsar arbetshöjder. I intyget från arbetsterapeut i hemsjukvården framgår att 
sökande har artros i händerna och knän och har felställningar i flera leder. Det 
framgår också att sökande har svårt att dra ut/skjuta in hyllorna i garderoben då 
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de går trögt. Inte något av intygen beskriver att sökande har behov av att kunna 
dra ut hyllplanen, intygen nämner inte heller överskåpen i köket. 
Handläggare har varit på besök hos sökande, och kunde då konstatera att 
garderobens hyllplan är av trådmetall och sitter i metallskenor, hyllplanen är 
mycket tröga att dra ut. Det är tveksamt att hyllplanen är tänkta att kunna dras ut. 
Sökande uppger att överskåpen i köket är för höga och måste stå på stege får att 
nå. Vid handläggarens besök når sökande de nedre hyllplanen.  
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av: Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 5 § 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner 
i och i anslutning till en bostad. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med 
hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och 
sjukvårdslagen  
(2017:30). 
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Åtgärdens nödvändighet styrks inte i något av intygen. Ärendet har 
kommunicerats med sökande som har kommit in med en skrivelse som inte tillför 
något nytt till ärendet. Sökande har också samtalat med handläggare och under 
samtalet har sökande flera gånger fått frågan om varför det är nödvändigt att 
kunna dra ut hyllplanen vilket sökande inte har gett något svar på. Gällande 
överskåpen så når sökande de nedre hyllplanen och det kan därför inte ses som 
nödvändigt att åtgärda höjden på skåpen.” 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Sökanden, besvärshänvisning och rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2019 
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 § 69    Dnr 2019/00194 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Godkänna taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), och att översända 
den till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt 
taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220). 
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag 
till beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna taxan för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396), och att översända den till kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-07-01 och upphäver samtidigt 
taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220). 
 
Ärendet 
En ny strålskyddslag trädde i kraft 1 juni 2018 och ersatte den numera upphävda 
Strålskyddslagen från 1988.  
 
De förändringar som har införts i den nya strålskyddslagen (2018:396) innebär att 
en ny taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område behövs för att möjliggöra att 
nämnden kan ta ut avgifter för tillsynen som utförs med stöd av strålskyddslagen. 
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Lagstiftning 
Enligt 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) får regeringen eller den myndighet 
eller kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för 
myndighets eller kommuns verksamhet enligt denna lag.  
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:517) får en kommun meddela 
föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.  
Av 8 kap. 2 § strålskyddsförordningen (2018:517) följer att en kommunal nämnd 
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn inom 
kommunen över att strålskyddslagen och föreskrifter och villkor som har 
meddelats med stöd av lagen följs såvitt avser verksamheter med kosmetiska 
solarier och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har 
tillträde till inom kommunen.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Den nya lagen innebär att nya bestämmelser avseende radon i bostäder och 
allmänna lokaler har införts i strålskyddslagen. Dessa bestämmelser utgör 
speciallagstiftning i förhållande till bestämmelserna i miljöbalken och ska tillämpas 
före miljöbalken, även om miljöbalken fortfarande är tillämplig. Det betyder att 
tillsynen av radon i bostäder och allmänna lokaler, i första hand, ska utföras med 
stöd av strålskyddslagen och att avgift för denna tillsyn ska tas enligt taxa för 
tillsyn enligt strålskyddslagen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden saknar i dagsläget en giltig taxa för att ta ut avgifter 
för tillsyn av radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål enligt 
strålskyddslagen, varför en ny taxa behövs. 
 
De tidigare gällande bestämmelserna i strålskyddslagen som rör nämndens tillsyn 
av kosmetiska solarier påverkas inte av den nya lagen.  
 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet såväl som tillsyn i övrigt enligt 
strålskyddslagen tas ut i form av att timavgift. Timavgiften motsvarar att den 
faktiskt nedlagda handläggnings- eller tillsynstid som använts i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 
 
Avgifterna baseras på gällande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken.” 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
Exp       /       2019 
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§ 70  Dnr 2019/00261 
 
Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nämndens beslut. 
 
1. Fastställa förslaget till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

(1998:808) med tillhörande taxebilaga 1 och 2, att gälla fr o m 1 juli 2019.  
 

2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 91, Taxa för tillsyn enligt 
miljöbalken (1998:808)och dåvarande strålskyddslagen (1988:220), fr o m 1 juli 
2019. 

------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nämndens beslut. 
 
1. Fastställa förslaget till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

(1998:808) med tillhörande taxebilaga 1 och 2, att gälla fr o m 1 juli 2019.  
 

2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 91, Taxa för tillsyn enligt 
miljöbalken (1998:808)och dåvarande strålskyddslagen (1988:220), fr o m 1 juli 
2019. 

Ärendet 
 
Nuvarande taxa och tillsynsöverlåtelse 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställdes 
2012-06-18 och gäller fr o m 2012-07-01. I tillsynen ingår överlåten tillsyn över 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, s.k. B-verksamheter, enligt 9 kap. 
miljöbalken. I överlåtelsen ingår inte de största miljöfarliga verksamheterna, s.k. 
A-verksamheter, samt att tillståndspliktiga (kommersiella) täkter inte ingår. 
Taxebilaga 2 bygger på dåvarande bilagan till förordning (1998:899) om 
miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.  
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Förändrad lagstiftning 
2013-08-18 flyttades innehållet i förordningen om miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd till den nya miljöprövningsförordningen (2013:251) samt att dess 
förteckning över de miljöfarliga verksamheterna omarbetades och genomgick ett 
antal förändringar.  
 
2017-01-01 trädde flera ytterligare ändringar i miljöprövningsförordningen 
(2013:251) i kraft. En konsekvens av förändringarna i miljöprövningsförordningen 
är att gällande taxa inom miljöbalkens område till viss del har blivit föråldrad och 
inte längre riktigt överensstämmer med gällande lagstiftning. Taxan behöver 
därmed åtgärdas. Förslaget till ny taxa har uppdaterats med aktuellt innehåll i 
miljöprövningsförordningen. 
 
SKL:s taxeförslag 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har efter förändringarna 2017-01-01 i 
miljöprövningsförordningen gett ut en ny vägledning för hur kommunerna ska ta 
ut avgifter för sin tillsyn enligt miljöbalken, ’Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 
område’. En viktig faktor är vilka erfarenheter förvaltningen har av tidsåtgången 
för tillsynen. 
 
Vårt förslag 
Förslaget till ny miljötaxa bygger på SKL:s nya taxeförslag och har getts samma 
avgränsning eller ram som nuvarande taxa, d.v.s. tillståndspliktiga B-verksamheter 
och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ingår i taxan. Även täkter ingår 
nu som då för det fall överlåtelse av dessa tillsynsobjekt skulle ske. Förslaget har 
anpassats efter de förutsättningar som finns i kommunen och den kunskap vi har 
om tidsåtgång för olika typer av verksamheter och åtgärder.  
 
Förändringarna i sammanfattning 
Förslaget till ny taxa medför en ökad anpassning utifrån förvaltningens 
erfarenheter av tillsynen. Samtidigt jämställs timavgiften med gällande timavgift 
för gällande plan- och byggtaxa. Det samlade avgiftsuttaget från taxekollektivet 
kommer inte att påverkas i någon större utsträckning. Förslaget till ändringar av 
taxan innebär en förändring av antalet tillsynstimmar som vissa verksamheter får 
betala för. Sammanfattningsvis:  
 
-  taxan har uppdaterats med de senaste laghänvisningarna och 
 verksamhetskoderna,  

-  avgifter för respektive tillsynsobjekt bestäms utifrån branschens tillsynsbehov,  

-  de verksamheter som har ett större tillsynsbehov än vad dagens taxa har 
 inneburit i form av tillsynstid kommer att få en höjd avgift,  

-  de verksamheter vars bransch har ett lägre tillsynsbehov än vad dagens taxa har 
 inneburit får en lägre avgift än idag,  

-  utökad delegering till miljö- och byggnadsnämnden med främst möjlighet att 
 besluta om förändringar i taxan med anledning av ändringar i miljöbalken och 
 tillhörande förordningar,  

-  tillkommande tillsynsbehov på grund av avvikelser eller större risker i 
 verksamheter, förorsakade av verksamhetsutövaren eller yttre påverkan, än 
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 förväntat debiteras med timavgift i efterhand. Nuvarande taxa medger endast 
 debitering för extra tillsyn på grund av bristande efterlevnad. 

 
Förslaget till ny taxa ger förvaltningen goda möjligheter att prioritera tillsyn av 
verksamheter där tillsynsbehovet är som störst. Sådana verksamheter tar de största 
delarna av myndighetens resurser i anspråk och vilket också bör framgå av 
tillsynsavgiften.  
 
Förslaget innebär också en viss förenkling i taxebilagorna. I ett flertal fall är dock 
respektive verksamhetsgren uppdelad i flera nivåer utifrån storlek jämfört med 
SKL:s förslag för att taxan ska vara så relevant som möjligt och upplevas som mer 
rättvis. 
 
Förutom att timavgiften, priset för en timmes tillsyn, höjs till en nivå som är rimlig 
idag, 1 084 kr, uppskattas förslaget till ny taxa också innebära att intäkterna för 
miljötillsynen ökar med i storleksordningen 250 000 – 300 000 kronor. 
 
En jämförelse med Sundsvalls kommun visar att deras timavgift för i år (2019) är 
ca 100 kr lägre, 979 kr. I övrigt finns stora likheter med nivåerna för respektive 
verksamhetsgren, generellt ligger deras taxa något lägre i nivå. Det beror delvis av 
att deras taxa bygger på SKL:s näst senaste förslag till miljötaxa. 
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808). 
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det är rätt tid att införa de senaste 
förändringarna i miljöprövningsförordningen i taxan. Vidare bedömer kontoret att 
SKL:s nya förslag till taxa, behovsstyrd taxa, sammantaget idag är en utgångspunkt 
till taxa inom miljöbalkens område som är att föredra framför det idag delvis 
föråldrade förslag som nuvarande taxa bygger på. 
 
Förslaget till ny taxa bygger därför på SKL:s nya förslag samt att det enligt 
förslagets intentioner har anpassats efter förvaltningens erfarenheter av 
miljötillsyn så att tidsåtgången för tillsynen återspeglar de förhållanden som råder 
lokalt. 
 
Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att förslaget till ny taxa inom 
miljöbalkens område ger ett gott underlag att bedriva miljötillsynen sett till 
behovet men även ur ekonomisk synvinkel. 
 
Bilaga 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive 
taxebilaga 1 och 2.” 
 

Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Akt                         Exp       /       2019 
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§ 71 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för mars månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts 
utan erinran, mars 2019.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran mars 2019.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att kommunstyrelsen har 
beslutat att det råder anställningsstopp på grund av det ekonomiska läget. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2019 
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§ 72 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten. 
 
”Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den 
verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och 
åtaganden som ännu inte blivit nämndärenden. Det ger i sin tur nämnden 
information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta 
löpande prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
När val hålls och politiker får nya uppdrag så håller vi utbildning. Denna 
inledande utbildning är på relativt grundlig nivå. När nämnden hanterar ärenden 
som nämnden inte hanterat inom mandatperioden så hålls ytterligare utbildning 
inom området som ska hanteras. Alla politiker har sina hjärtefrågor och alla 
politiker är olika insatta i frågor som hanteras. Ibland som är ledamöter eller 
ersättare frånvarande från mötena och missar därigenom planerade. Internet och 
våra vägledande myndigheter/intresseorganisationer har dock producerat och 
sammanställt utbildningar som kan vara intressanta att ta del av. Här följer länkar 
till nätutbildningar som är särskilt skapade för ledamöter i miljönämnder och i 
byggnadsnämnder. 
 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att undersöka intresset och möjligheterna för 
att utreda samarbeten med Sundsvall. Från nämndens del har kommunen tagit 
initiativ inom bygglov, bostadsanpassning och miljö. Sundsvall har svarat inom 
miljöområdet och vi är i grunden positiva men ser endast på besparingar inom 
ledning och stöd. Inom bygglov och bostadsanpassning har svaret endast varit att 
kommunchefen i Sundsvall önskar att sköta uppdraget själv och därför har 
responsen inom bygglov och bostadsanpassning uteblivet.”  
 
Protokollsutdrag till: 

Akt    
Exp        /        2019 

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationutbildningformiljonamndspolitiker.26126.html
https://boverket.onlineacademy.se/external/listing
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 § 73 
 

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

 Protokoll Kommunala Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-02-26. 
 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2019 
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§ 74 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Miljö 
 
Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering och avstyckning berörande Bäräng 
2:20 och 2:22, förrättningens ärendenummer Y17483 (KL 1/19). 
 
Ljustorps idrottsförening – utredning och beslut, ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd på Ljustorps Bygdegård (KL 2/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om ishockeymatcher NHK Arena 
(MN 11/19). 
 
Skäggsta 2:3 – Skäggsta Gård, beslut om registrering (MN 12/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om skyddsjakt, Anticimex (MN 
13/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om tävlingar trail, Timrå Trialklubb 
(MN 14/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om picnic konsert, Söråkers 
Herrgård (MN 15/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om endurotävling, Stina Lange (MN 
16/19). 
 
Bergeforsen 2:180 – Pizzeria, beslut om inplacering i riskklass (MN 17/19). 
 
Västerå 3:12 – Gamla Affären i Västerå, beslut om registrering av 
dricksvattenanläggning (MN 18/19). 
 
Västerå 3:12 – Gamla Affären i Västerå, beslut om inplacering i riskklass (MN 
19/19). 
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Tallnäs 1:40 – Solros Livs, beslut om registrering (MN 20/19). 
 
Tallnäs 1:40 – Solros Livs, beslut om inplacering i riskklass (MN 21/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om demonstrationståg, Timrå 
Socialdemokratiska Arbetarekommun (MN 22/19). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland - Hästkullen vindkraftspark – 
yttrande angående anmälan om vattenverksamhet, vgätrummor och väg över 
myr (JB 6/19). 
 
Öppom 4:6 – Ljustorps trading AB, tillsynsrapport samt beslut om 
tillsynsavgift tobak (AF 14/19). 
 
Öppom 4:6 – Ljustorps trading AB, tillsynsrapport samt beslut om 
tillsynsavgift folköl (AF 15/19). 
 
Tallnäs 1:40 – föreläggande om att vidta åtgärder på Solros Livs HB (AF 
16/19). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland - Vivsta 13:19, kultur- och 
tekniknämnden, Vivsta deponi, yttrande gällande slutredovisning av 
återställningsåtgärder etapp 1 (AN 5/19). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland - Vivsta 13:19, kultur- och 
teknikförvaltningen – yttrande förslag kontrollprogram Vivsta deponi etapp 1 
(AN 6/19). 
 
Vivstamon 1:86 – Artboard, föreläggande att vidta åtgärder angående 
egenkontroll (AN 7/19). 
 
Skyttberg 35:34 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 3/19). 
 
Edsgården 1:21 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 4/19). 
 
************ – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 5/19). 
 
************ – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 6/19). 
 
********* – tillstånd till installation av annan toalett än WC och tillstånd för 
eget omhändertagande av latrin (TÖ 7/19). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 8/19). 
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********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 9/19). 
 
************ – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 10/19). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om tillstånd för sponting- och 
pålningsarbeten (MLM 4/19). 
 
Trafikverket – beslut angående anmälan om kemisk ogräsbekäpning längs 
järnväg Timrå kommun (MLM 5/19). 
 
Bygg 
 
*********  ********** Föreläggande om 
L 19/19 *********** komplettering 
 ********** 
 
********* ********** Slutbesked för eldstad 
L 20/19 *********** på nedervåning 
 ********* 
 
Strand 5:148 Älsbyhus AB Slutbesked 
L 21/19 Järnvägsgatan 2 
 871 45 Härnösand 
 
************ *********** Startbesked 
L 22/19 *********** 
 ************* 
 
************ ********** Anmälan - tillbyggnad 
L 23/19 *********** fritidshus  
 ********** 
 
********* *********** Föreläggande om  
L 24/19 *********** komplettering 
 *********** 
 
Vivsta 3:95 Picea Bygg AB Slutbesked 
L 25/19 Norra vägen 34 
 856 50 Sundsvall 
 
********* ********** Anmälan – ändring av 
L 26/19 ************ bärande konstruktion 
 ******* 
 
********** *********** Föreläggande  om 
L 27/19 ************ komplettering 
 ************* 
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Tallnäs 1:121 Midsommarvägen Ombyggnad av vind 
L 28/19 Fastigheter AB i flerbostadshus till 
 861 41 Sörberge två lägenheter 
 
Stavre 1:67 ECO Scandinavian  Föreläggande om 
L 29/19 Construction AB komplettering 
 Gullnäsvägen 2A 
 861 92 Bergeforsen 
 
*********** ************ Föreläggande om  
L 30/19 ************ komplettering 
 **********  
 
********** ********** Föreläggande om 
L 31/19 ************ komplettering 
 *********** 
 
********** *********** Tillbyggnad av 
L 32/19 ************ bostadshus 
 ************ 
 
*********** ********** Slutbesked 
L 33/19 ********** 
 ******** 
 
********* *********** Slutbesked 
S 18/19 *********** 
 ************ 
 
********** ********** Slutbesked 
S 19/19 *********** 
 ************ 
 
*********** *********** Slutbesked 
S 20/19 ************ 
 ************  
 
******* ************ Slutbesked 
S 21/19 *********** 
 *********** 
 
Bergeforsen 1:129 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 22/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Söråker 11:18 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 23/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
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Stavre 9:10 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 24/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Timrå-Svedje 1:23 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 25/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Timrå-Svedje 2:4 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 26/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Bredsjön 7:4 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 27/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Bredsjöbygden 1:21 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 28/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Bredsjöbygden 1:74 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 29/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
Bredsjöbygden 3:1 E.ON Elnät Sverige AB Slutbesked 
S 30/19 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
********** *********** Slutbesked 
S 31/19 ********* 
 *********** 
 
********** ************ Slutbesked 
S 32/19 ************ 
 *********** 
 
********* ************ Slutbesked 
S 33/19 ************* 
 ********** 
 
Västerå S:4 Klubbens Båtförening  Startbesked 
S 34/19 J Eklund 
 Kallkällgatan 5 
 861 45 Fagervik 
 
*********** *********** Startbesked 
S 35/19 ********** 
 ********* 
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Vivsta 32:2 Partille Hiss AB Anmälan - trapphiss 
S 36/19 Ögärdesvägen 10 B 
 433 30 Partille 
 
********* ************ Föreläggande om 
S 37/19 *********** komplettering 
 ************ 
 
********* ********* Nybyggnad av 
S 38/19 ********* förråd med carport 
 ********** 
 
*********** ******** Föreläggande om  
S 39/19 *********** komplettering 
 ************ 
 
********** *********** Föreläggande om  
S 40/19 ********* komplettering 
 ********** 
 
********** *********** Föreläggande om 
S 41/19 *********** komplettering 
 ********** 
 
********** ********** Tillbyggnad bostadshus 
S 42/19 *********** med glasveranda 
 ******** 
 
Vivstamon 1:26 Stena Metall AB Slutbesked 
S 43/19 Box 4088  
 400 40 Göteborg 
 
************ ********** Slutbesked 
S 44/19 *********** 
 *********** 
 
************ *********** Anmälan - eldstad 
S 45/19 ********** 
 *********** 
 
******** *********** Startbesked 
S 46/19 ************ 
 ********** 
 
******** ********* Startbesked 
S 47/19 ********** 
 ********* 
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*********** ********** Föreläggande om  
S 48/19 *********** komplettering 
 *********** 
 
Söråker 22:11 Mat i Söråker AB Uppförande av nya 
S 49/19 Folketshusvägen 1 skyltar på fasad 
 861 51 Söråker 
 
******** ********** Slutbesked 
S 50/19 ************ 
 ************ 
 
*********** *********** Slutbesked 
P 11/19 *********** 
 ********* 
 
Vivsta 13:83 (13:19) AB Karl Hedin  Nybyggnad av 
H 32/19 Bygghandel indstri/bygghandel 
 Box 320 
 791 27 Falun 
 
Torsboda 3:15 SCA Skog AB Slutbesked 
H 33/19 Skepparplatsen 
 851 88 Sundsvall 
 
Norrberge 1:16 MS Consept Föreläggande om 
H 34/19 Fastigheter AB komplettering  
 Pionvägen 5 
 862 34 Kvissleby 
 
********** ************ Slutbesked 
H 35/19 *********** 
 *********** 
 
*********** ************* Slutbesked 
H 36/19 ******** 
 ********* 
 
******** ********** Slutbesked 
H 37/19 ********* 
 ********** 
 
********* *********** Inglasning av  
H 38/19 ********** terrass i Lgh 2035 
 ********* 
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******** ************ Anmälan - eldstad 
H 39/19 ********* 
 ********** 
 
*********** *********** Föreläggande om 
H 40/19 ********** komplettering 
 ********** 
 
*********** ******** Slutbesked 
H 41/19 ******** 
 *********** 
 
********** ********** Slutbesked 
H 42/19 ********** 
 ********** 
  
********* *********** Slutbesked 
H 43/19 ********* 
 ********** 
 
*********** ********** Slutbesked 
H 44/19 ********** 
 *********** 
 
*********** ********** Slutbesked 
H 45/19 ********** 
 *********** 
 
********* ********* Slutbesked 
H 46/19 ********* 
 ******** 
 
Vivstamon 1:77 Timrå Logistik Startbesked 
H 47/19 Fastigheter AB grundläggning 
 Hantverksgatan 3 A 
 861 36 Timrå 
 
******** ********** Reviderade 
H 48/19 ********** handlingar 
 ********* glasveranda 
 
********** ************ Slutbesked 
H 49/19 ******** 
 ********** 
 
Vivstamon 1:76 Sundsvalls  Tidsbegränsat bygglov, 
H 50/19 Expressbyrå AB nybyggnad av 
 850 10 Sundsvall lagertält 
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********* ********* Slutbesked 
H 51/19 ********* 
 ********** 
 
********** ********** Slutbesked 
H 52/19 ********** 
 *********** 
 
Bostadsanpassningar 
 

********** Utbyte av tvättställ till ett som är mindre. 

  

********** 
 

Reparation av handtag till Miraspol 

  

********** 
 

Utjämning av nivåskillnad till balkong. 

  

********** 
 

Borttagning av duschväggar, montering av 
draperiskena. Del av ansökan. 

  

********** 
 

Kilar vid lägenhetsdörrens tröskel samt 
tröskelramp vid balkongdörr.  

  

********** 
 

Borttagning av tre trösklar.  

  

********** 
 

Del av ansökan. Borttagning av trösklar och 
montering av ramp. 

  

********** 
 

Stoltrapphiss i trappuppgång flerbostadshus. 

  

********** 
 

Inköp och montering av väggfast duschsits. 

  

********** 
 

Stödhandtag i duschen.  

  

********** 
 

Kil vid entréport. 

  

********** 
 

Spisvakt. 

  
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
Exp        /        2019 
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§ 75 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2019   
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