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§ 1 
     
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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§ 2 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utse Bengt Nilsson (S) och Zofia Henriksson 
(M) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 
2018-01-17 klockan 15.00.  
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§ 3 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 4    
 

Utbildning i alkoholkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner utbildningen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Ruth Jonsson, Enheten för serveringstillstånd, från Sundsvalls kommun håller en 
utbildning i alkoholkontroll. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 5 
 
Information – Återkoppling av ärendet 2017/01461, ******** 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Tobias Öhlund informerar om att det inkommit klagomål om 
brott mot strandskyddsbestämmelserna och olovlig vattenverksamhet på 
fastigheten *********.  
 
Fastighetsägare i närområdet inom fastigheten ********** har muddrat i 
vattenlinjen för att skapa en plats att anlägga sin båt och anlagt en brygga och 
även pålat i vattnet för att bygga ut bryggan. 
 
Diskussion har förts med Länsstyrelsen i ärendet, eftersom ärendet också berörs 
av olovlig vattenverksamhet. Länsstyrelsen anser det är lämpligt att de tar över 
handläggningen av rättelserna i ärendet, då ärendet till största delen berörs av den 
olovliga vattenverksamheten. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Miljö- och byggkontoret 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 6  Dnr 2017/01265 
 
********* – Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i § 6 i lagen om 
bostadsanpassningsbidrag avslår miljö- och byggnadsnämnden den del av ansökan 
som avser automatiskdörröppnare och tröskelkil vid nedre entréport och nytt 
tittöga till lägenhetsdörr.  
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med 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 § 6 i lagen om 
bostadsanpassningsbidrag föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår den del 
av ansökan som avser automatiskdörröppnare och tröskelkil vid nedre entréport 
och nytt tittöga till lägenhetsdörr.  
 
Ärendet 
Sökande har hos Timrå kommuns miljö- och byggkontor ansökt om 
bostadsanpassningsbidrag för automatisk dörröppnare och tröskelkil till både övre 
och nedre entréport samt ett nytt tittöga i lägenhetsdörr.  
Till ansökan har ett intyg från arbetsterapeut bifogats. Sökande går med rollator 
och har svårt att passera entréporten. Sökande når inte upp till befintligt tittöga i 
lägenhetsdörren. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Del av ansökan som avser automatisk dörröppnare och tröskelkil vid övre 
entréport är beviljad 2017-11-30.   
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av:  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574)  
6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens 
fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag 
lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenligt som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte 
om de sökta åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än behovet av 
anpassningen.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Övre entréport används av sökande när hon går ut med sopor, till vävstuga och 
på promenader. 
 
Den nedre porten används när sökande ska bli hämtad med bil av anhöriga. 
Anhöriga uppger att det är svårt att köra in på området fram till övre porten då 
det finns bommar som måste låsas upp och därför används den nedre porten. 
Handläggare har varit i kontakt med bostadsrättföreningen och de uppger att det 
går att få fler nycklar till bommarna. Handläggare bedömer därför att en 
automatisk dörröppnare och tröskelkil på nedre entréport inte är nödvändig för 
att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökande.  
Gällande ett nytt tittöga med lägre placering så bedöms det inte som en nödvändig 
åtgärd för att bostaden ska vara ändamålsenlig.  
 
Miljö- och byggkontoret har per brev 2017-11-30 informerat sökande om att 
bidrag inte kan lämnas för en del av de sökta åtgärderna. 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 ytterligare synpunkter.” 
 

 
Protokollsutdrag till: 
Sökande, besvärshänvisning, rek+mottagningsbevis 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 7  Dnr 2013/00917 
 
********* – Olovligt byggande, flytt av port fasadändring 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 6070 kronor för installation 
 av en port utan att ha fått startbesked på fastigheten Vivstamon 1:26, samt 
- att byggherren anses ha vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas inom 
 2 månader efter att de delgetts beslutet. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggkontorets 
förslag till beslut. 
 
----- 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 6070 kronor för installation 
 av en port utan att ha fått startbesked på fastigheten ********, samt 
- att byggherren anses ha vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas inom 
 2 månader efter att de delgetts beslutet. 
 
Ärendet 
Stena Metall AB, byggherre i ärendet till fastigheten **********, har utan att ha 
fått startbesked påbörjat installation av en port på nämnda fastighet. 
Överträdelsen uppdagades via inskickad skrivelse av ********* kontrollansvarig i 
projektet. Se bilaga 1. Platsbesök av miljö och byggnadsnämnden har skett 2017-
11-30. Inspektionsprotokoll och bilder se bilaga 2.  Startbesked är inte meddelat 
sedan i beslut om bygglov daterat 2014-03-18. 
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Bilaga nummer 3 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 6070 
kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
 
En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (3035 kronor) eller en fjärdedel 
(1518 kronor) om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom 2 månader efter det att den 
avgiftsskyldige delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL. Det gäller inte om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 
 
Byggherren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2017-11-30. Ett 
yttrande har kommit in 2017-12-04 där det framgår att byggherren inte har något 
ytterligare att tillägga än det ********* framfört i sin skrivelse. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer: 
 
- att en byggsanktionsavgift på 6070 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 10 § 4 p. 
 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), då byggherren i ärendet påbörjat 
 installation av port utan att ha fått startbesked.”  
 
   
Protokollsutdrag till:   
Sökanden, besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis 
Elisabeth Nyh  
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 8  Dnr 2017/01367 
 

Söråker 2:149 – Ansökan bygglov, tillbyggnad av flerfamiljshus med två nya 
lägenheter 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett 
flerbostadshus med två lägenheter i två plan på 97,5 m2 på fastigheten Söråker 
2:149 enligt ansökan.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
1. Geoteknisk undersökning. 
2. Konstruktionshandlingar grund, stomme, ventilation, vatten och avlopp. 
3. Energiberäkning.  
4. Kontrollplan. 
5. Färdigställandeskydd vid behov. 
6. Utlåtande efter räddningstjänstens yttrande om brandskyddsbeskrivningen. 
 
I övrigt gäller följande: 
1. Marianne Persson godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 
2. Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och projektet kan 
 påbörjas. 
3. Startbesked lämnas då slutbesked har erhållits i ärende dnr 2017/01448. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggkontorets 
förslag till beslut. 
 
------ 
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Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 
för tillbyggnad av ett flerbostadshus med två lägenheter i två plan på 97,5 m2 på 
fastigheten Söråker 2:149 enligt ansökan.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
1. Geoteknisk undersökning. 

2. Konstruktionshandlingar grund, stomme, ventilation, vatten och avlopp. 

3. Energiberäkning.  

4. Kontrollplan. 

5. Färdigställandeskydd vid behov. 

6. Utlåtande efter räddningstjänstens yttrande om brandskyddsbeskrivningen. 

I övrigt gäller följande: 
1. Marianne Persson godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 

2. Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och projektet kan 

 påbörjas. 

3. Startbesked lämnas då slutbesked har erhållits i ärende dnr 2017/01448. 

 
Ärendet 
********** avser att bygga till befintligt bostadshus med två lägenheter i två plan 
på 97,5 m2. Byggnaden grundläggs med krypgrund av gjuten kantbalk och uppförs 

med stomme och fasader i trä. Yttertak beläggs med plåt och takvinkeln är 27. 
Uppvärmning sker med pelletspanna. Vatten och avlopp ordnas med kommunal 
anslutning.  
 
Berörda grannar har hörts i ärendet. 
 
Stadsarkitekt Hans-Anders Kempe har hörts i ärendet och anser att åtgärden kan 
accepteras. 
 
Eon Elnät Sverige AB och Mitt Sverige Vatten och Avfall har inget att erinra i 
ärendet. 
 
För området gäller byggnadsplan 107. Åtgärden innebär visst intrång på prickad 
mark. Det kan trots det godtas som mindre avvikelse från plan. 
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Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
-Åtgärden uppfyller kraven för att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § 1 p PBL. 
Miljö och byggkontoret anser därför att bygglov bör beviljas enligt förslaget 
ovan.” 
 
 

Giltighetstid:  Åtgärder ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Lagar, föreskrifter :  Plan och bygglagen, SFS 2010:900, samt förordningen, SFS 2011:338 med ändringar gäller.  

Föreskrifterna i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar ska beaktas. 
 

 
Protokollsutdrag till:  
Sökanden 
Skatteverket 
Statistiska centralbyrån 
Fastighetsägare 
Fastighetsregistret 
Kontrollansvarig 
Akt 
   
Exp       /       2018 
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§ 9  Dnr 2017/01635 
 
Timrå Skyttberg S:1 – Samråd Lantmäteriärende 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte ha någon erinran mot 
fastighetsregleringen.   
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med 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 inte ha någon erinran mot 
 fastighetsregleringen.   
 
Ärendet 
Lantmäteriet har begärt kommunens remissutlåtande på ett pågående 
förrättningsärende. Ärendet berör samfälligheten Skyttberg S:1 där kommunen är 
andelsägare. Sökande till förrättningen SCA Graphic Sundsvall AB som önskar 
förvärva övriga andelar och därefter döda/ införliva Skyttberg S:1 i sitt befintliga 
fastighetsbestånd. Syftet med förvärvet är för SCA att möjliggöra utvecklingen av 
Östrands fabriksområde. 
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Bedömning 
Fastigheten ligger idag utanför detaljplanelagt område och strandskydd råder på i 
stort sätt hela fastigheten. En detaljplan håller på att tas fram som omfattar 
Skyttberg S:1 och dess framtida markanvändning. Miljö- och byggnadsnämndens 
myndighetsutövning kommer att ske i den prövningen oberoende vem som äger 
fastigheten.”    
 
  
Protokollsutdrag till: 
Lantmäteriet Västernorrland 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 10 
 
Information – Planändring Lunde 2:14, Bergeforsen, exploatering 
Djupängen avseende småhustomter 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Planarkitekt Olof Lindstrand informerar om planändringen för Lunde 2:14, 
Bergeforsen, exploatering Djupängen avseende småhustomter. 
 
I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen om att lämna ett planuppdrag för att 
ändra delar av den gällande detaljplanen för Djupängen. De ändringar som gjorts 
har till största del varit kopplade till gatumarken i området och 
huvudmannaskapet för gatorna. Vägområdet har med planändringen utökats och 
föreslagits ha ett kommunalt huvudmannaskap. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 11 
 
Beslutsattestanter inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde 
under 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
1. anta beslutsattestanter enligt bilaga 1 
2. delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna 
 beloppsnivåer. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggkontorets 
förslag till beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

”Beslutsattestanter inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde under 
2018. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
1. anta beslutsattestanter enligt bilaga 1 

2. delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna 

 beloppsnivåer. 

 

Ärendet 
Nämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter inom nämndens ansvarsområde. 
Till årets attestlistor har förts beloppsnivåer enligt kommunstyrelsens beslut 2009-
09-08 § 241. Förvaltningschefen bör ha attestnivå motsvarande 100 prisbasbelopp 
(nivå 4), med ledningsgruppen som ersättare. I övrigt är verksamhetsansvarig för 
bygg som bör ha beslutsattest av bostadsanpassningsärenden för anpassningar 
upp till 3 prisbasbelopp (nivå 2). Eftersom det kan föreligga skäl för vissa 
avvikelser vid beslutsattest av fakturor bör nämnden delegera till 
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förvaltningschefen rätten att besluta om tillfälliga avvikelser från de angivna 
beloppsnivåerna. 
 
Om man jämför detta förslag med förra årets beslutsattestanter så föreslås några 
förändringar. Den ena anledningen till förändringarna är att kommunen anpassar 
verksamhetskoderna till SKLs rekommendationer. Den andra förändringen är att 
”Alkoholtillstånd” är tillagt efter fullmäktigebeslutet (KF/2017:287) att utöka 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Den tredje förändringen innebär att 
verksamhetsansvarig på Bygg (Mattias Högberg) får beslutsattest på 
bostadsanpassningsärenden. Den sista förändringen är att verksamheten 
”Verksamhetsutveckling” läggs till. 
 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2018 
beräknats till 45 500 kronor.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret 
Hans Jonsson 
 
Exp        /       2018 
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§ 12 
 
Uppföljning av intern kontroll 2017 – samlad bedömning 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
internkontrollen för 2017. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 

”Förslag till beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
internkontrollen för 2017. 

  

Ärendet 
Samlad bedömning 
Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för 
granskning av intern kontroll (planen bifogas)  Ja  Nej 
 
Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:” 

 
 

Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
Akt 
 
Exp        /        2018 
 
 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-01-15  

 
 
 
 
 
§ 13 
 
Uppföljning av beslutad budget 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Utöka intäktsbudget inom byggområdet med 100 tkr. 
Utöka intäktsbudget inom miljöområdet med 100 tkr. 
 
Uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag på förändringar i nämndens 
taxor för att möta kommunfullmäktiges krav på ökade intäkter. Förslag bör 
hanteras snarast, dock senast i samband med rapporten för tertial 1 (maj-
sammanträdet).  
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

”Förslag till beslut 

Utöka intäktsbudget inom byggområdet med 100 tkr. 
Utöka intäktsbudget inom miljöområdet med 100 tkr. 
 
Uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag på förändringar i nämndens 
taxor för att möta kommunfullmäktiges krav på ökade intäkter. Förslag bör 
hanteras snarast, dock senast i samband med rapporten för tertial 1 (maj-
sammanträdet).  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om ”Verksamhetsplan och budget 2018-2020” 
(KF §175, 2017-11-27). Beslutet innebar målsättningar och budgetramar för 
kommunens verksamheter. Ramen för miljö och byggnadsnämndens verksamhet 
ändrades på sådant sätt att nämnden förväntas ta in 200 tkr mer i intäkter än 
nämndens ursprungliga plan.  

För att bemöta kravet föreslår förvaltningen att nämndes taxor ses över i syfte att 
öka intäkterna med 200 tkr.” 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggkontoret                    Exp        /        2018 
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§ 14 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen.  
 
------ 
 
Budget 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg informerar om att vi inte har fått någon 
ekonomisk uppföljning, då resultatet inte är klart. Den ekonomiska 
uppföljningen redovisas vid nästkommande sammanträde. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, december 2017.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran december 2017.    
 
Personal 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg informerar om att alkoholhandläggaren 
Armin Fattah börjar på förvaltningen den 25 januari.  
 
Förvaltningen har rekryterat en bygglovhandläggare, Sofie Wiström, som  
börjar den 1 maj. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 15 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen. 
------ 
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 nämndsärenden. 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. 
 
Jul- och nyårsdagarna har varit relativt lugna för förvaltningen. Många har haft 
möjlighet att vara ledig en längre period och flera medarbetare har verkligen 
behövt det efter ett händelserikt år med flera rekryteringar och 
organisationsförändringar. De som jobbat har uttryckt att någon medborgare och 
företagare har kontaktat oss, inte fler.  
 
Med ett nytt år kommer även nya tag! De två rekryteringarna som påbörjades i 
slutet av förra året är klara och i slutet av januari börjar den nya 
alkoholhandläggaren. I början av mars börjar den nya byggnadsinspektören. 
Förutom det har vi förvaltningsspecifika mål som lutar sej på fullmäktiges mål och 
andra beslut som nämnd (bland annat servicedeklarationen) och fullmäktige tagit. 
Målen ska nu putsas till och i februari är vi redo att presentera målen om 
önskemål från finns.  
 
När det gäller alkoholhandläggningen så har ett avtal slutits med Sundsvalls 
kommun som innebär att de hjälper oss under de två första månaderna. Sundsvall 
hanterar och bereder förslag till beslut, utbildar och hjälper oss igång med 
tillsynsplaner, mallar, delegationsordningar mm. Förhoppningen är att vi även i 
fortsättningen kan samarbeta över Märlobäcken. Den första insatsen vi ser ett 
resultat av är utbildningen som hålls i samband med januarinämnden och 
teoretiskt kan det komma beslutsärenden till februarinämnden. Det senare är dock 
inget jag känner till än.”   
  
Protokollsutdrag till:  
Akt                                  Exp        /        2018 
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§ 16 
 
Anmälningar 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 

 Kommunfullmäktiges beslut § 173 2017-11-27 – Styrtal, processer och 

revidering. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 175 2017-11-27 – Verksamhetsplan och budget 

2018-2020. 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2018 
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§ 17 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Åkerö 3:19 – Beslut om tillstånd och dispens från reservatsföreskrifter, Åstöns 
naturreservat (RÖ 5/17). 
 
Sörberge 1:81 – Sörberge Kebabcity, beslut om registrering (MN 90/17). 
 
Sörberge 1:81 – Sörberge Kebabcity, beslut om inplacering i riskklass (MN 
91/17). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Demoskjutning av fyrverkerier på 
Termianlvägen (MN 92/17). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Uppställning av vagn torget i Timrå, Jehovas 
Vittnen (MN 93/17). 
 
Bergeforsen 1:94 – Momenta Thai Pizza, beslut om registrering (MN 94/17). 
 
Vivsta 3:59 – Mekong Köket, beslut om registrering (MN 95/17). 
 
Vivsta 3:59 – Mekong Köket, beslut om inplacering i riskklass (MN 96/17). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Löplopp Blodomloppet, Sundsvalls 
orienteringsklubb (MN 97/17). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Föreläsningar Timrå gymnasium/Värdshuset, 
Timrå kommun (MN 98/17). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Föreläsning Timrå gymnasium, Timrå 
kommun (MN 99/17). 
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Skäggsta 1:3 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
jordvärme (TÖ 122/17). 
 
Bergeforsen 2:109 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av bergvärme (TÖ 122/17). 
 
Skyttberg 35:28 – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 123/17). 
Söråker 15:1 – Söråkers förskola, ändring av förskoleverksamhet (MLM 
20/17). 
 
Vivsta 31:2 - Butik 88, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (MLM 21/17). 
 
Norrberge 1:112 – Västernorrlands Logistik, yttrande till Länsstyrelsen 
angående ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall (JB 1/17). 
 
Söråker 15:5 – OKQ8 AB, kontroll av förorening i mark efter läckage vid 
OKQ8:s drivmedelsanläggning (JB 2/17). 
 
Bygg 
 
Timrå-Svedje 1:18   Ansökan om strandskyddsdispens, nybyggnad av  
RÖ 4/17) bostadshus, reviderad tomtplatsavgränsning. 
 
 
Östrand 9:21 ********* Tillbyggnad bostadshus 
H 104/17 *********** 
 *********** 
 
Strand 5:152 *********** Nybyggnad bostadshus 
H 105/17 *********** och carport/förråd 
 *********** 
 
Strand 5:150 ******** Nybyggnad bostadshus, 
H 106/17 ********** eldstad 
 ********* 
 
Ri 1:11 ********* Eldstad 
P 90/17 ********** 
 ********* 
 
Söråker 17:4 ************** Eldstad 
P 91/17 ********* 
 ******** 
 
Edsgården 4:18 *********** Eldstad 
P 92/17 ********** 
 ********* 
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Laxsjön 2:32 ********* Eldstad 
P 93/17 ********** 
 ************ 
 
 
*********** ************* Ovårdad tomt 
P 94/17 ************ 
 ********** 
 
Stavre 2:41 Bergs Eldstäder Eldstad 
P 95/17 Bruksvägen 1 
 861 92 Bergeforsen 
 
Östrand 9:133 ************ Eldstad 
P 96/17 ********** 
 *********** 
 
Rogsta 1:24 ********* Eldstad 
L 1/17 ********* 
 ********* 
 
********* ********** Lovföreläggande 
L 2/17 *********** 
 ********* 
 *********  
 
********** ********** Lovföreläggande -  
L 3/17 ************  ändrad användning 
 ************ 
 
 
 
Bostadsanpassningar 
 

*********** 
E BAB 116/17 

Portautomatik, tröskelkil. 

  

********** 
E BAB 117/17 

Spisvakt 

  

********* 
E BAB 118/17 

Förbränningstoalett 

  

********* 
E BAB 119/17 

Borttagning av tröskel. 

  

************** 
E BAB 120/17 

Borttagning av badrumströskel. 
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********* 
E BAB 121/17 

Omhängning av badrumsdörr 

  

********* 
E BAB 122/17 

Borttagning av trösklar. 

  

************ 
E BAB 123/17 

Borttagning av trösklar 

  

  
 

Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2018 
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§ 18   
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 19  Dnr 2015/01672 
 
********** – Klagomål, fallfärdigt hus   
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Med stöd av 11 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL föreläggs ägaren till 
fastigheten *********** att senast 2018-05-01 ha rivit bostadshuset på fastigheten 
***********. 
 
Detta beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte 
vunnit laga kraft. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
-Med stöd av 11 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL föreläggs ägaren 
till fastigheten ************** att senast 2018-05-01 ha rivit bostadshuset på 
fastigheten **********. 
 
Detta beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte 
vunnit laga kraft. 
 
Information  
Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § 
PBL besluta att rivningen ska genomföras på den försumliges bekostnad.  
Föreläggandet kan förenas med löpande vite enligt 4 § lag (1985:206) om viten.  
 
Ärendet 
Den aktuella fastigheten ligger i ett område med småhus, inom sammanhållen 
bebyggelse och inom brukssamhället Fagervik. Fastigheten ligger inom ett av 
kommunens utpekade område i programmet för kulturmiljö.    
 
Den 2015-03-11 fick miljö- och byggkontoret en anmälan om att byggnaden var 
ovårdad. Den 2015-10-02 besökte miljö- och byggkontoret fastigheten. Det kunde 
konstateras att byggnaden var i ovårdat skick. Flertalet fönster var trasiga och 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-01-15  

taket hade delvis rasat in. Nämnden har kommunicerat sin bedömning av 
byggnadens skick och gett fastighetsägaren möjlighet att sätta byggnadsverket i 
stånd. Fastighetsägaren har 2016-01-12 svarat och tackat för vår upplysning. Han 
meddelade att hans farfar köpte fastigheten och att huset använts som förråd 
sedan dess. Fastighetsägaren har meddelat att de alltid haft fönstren igenspikade 
och att det kanske varit inbrott eller att någon haft huset olovandes som lekstuga. 
Fastighetsägaren avslutade med att han skulle resa upp framåt våren och besikta 
fastigheten.  
 
Miljö- och byggkontoret har efter detta haft telefonkontakt med fastighetsägaren 
utan att någon åtgärd vidtagits på fastigheten. Fastighetsägaren gavs 2017-12-12 
möjlighet att yttra sig över inkommen underhållsutredning daterad 2017-09-25 
och förslag till beslut till Miljö- och byggnadsnämnden daterad 2017-10-19. 
Fastighetsägaren tog del av skrivelsen med bilagor 2017-12-22. Inga ytterligare 
synpunkter i ärendet har inkommit från fastighetsägaren. 
 
Yttranden/ utredningar 
En underhållsutredning daterad 2017-09-25 togs fram av Projektkonsult i 
Sundsvall AB. Av utredning framgår att fastighetens status är att den inte går att 
rädda, och en rivning av fastigheten är att föredra. 
  
Skäl till beslut 
Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk 
hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska 
Egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt. 
 
Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som 
är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet/säkerhet i 
händelse av brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö/säkerhet 
vid användning. 
 
Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom 
viss tid riva byggnadsverket, om det är förfallet eller skadat i väsentlig 
omfattning. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att bostadshuset, på fastigheten Fagervik 2:18 
inte uppfyller gällande krav på byggnadsverk. Byggnaden är i så dåligt skick och så 
skadat att rivning ska ske. 
 
Bedömningen stöds av slutsatserna i den genomförda underhållsutredningen. 
 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förslag ovan.  
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Upplysning 
Beslutet skickas omgående till inskrivningsmyndigheten.” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Sökanden rek + mb 
Inskrivningsmyndigheten  
Akt 
 
Exp        /        2018 
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