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§ 38 
     
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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§ 39 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utse Annika Söderberg (S) och Sven-Olof 
Selander (C) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och 
byggkontoret 2018-03-15 klockan 16.00.  
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§ 40 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 41  Dnr 2018/00199 
 
Uppföljning av miljöenhetens arbete under 2017 

 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger miljöenhetens uppföljning av 2017 års arbete 
till handlingarna. 
 
------ 

 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger miljöenhetens uppföljning av 2017 års arbete 
till handlingarna. 

 

------ 

 
Ärendet 
Miljöinspektör Marie Nordlander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 

”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lägger 
miljöenhetens uppföljning av 2017 års arbete till handlingarna. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden är enligt miljöbalken skyldig att upprätta tillsynsplan 
och behovsutredning samt kontrollplan samt hålla verksamhetsregister aktuella. 
Tillsynsplanen ska årligen följas upp vilket sker i Uppföljning av miljöenhetens 
arbete under 2017. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2016-12-12 § 165, tagit beslut gällande 
miljöenhetens tillsynsplan för år 2017.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 42   Dnr 2017/01603 
 
Yttrande – tillsynsmyndighet förorenade områden med riskklass 1 och 2 
samt deponier 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sända bifogat yttrande och excelfil till 
länsstyrelsen. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sända bifogat yttrande och excelfil till 
länsstyrelsen. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen Västernorrland har sammanställt en lista med de objekt som finns i 
EBH-databasen och som har riskklass 1 och 2 enligt MIFO-metoden. 
Länsstyrelsen har för dessa objekt utifrån gällande lagstiftning och praxis bedömt 
vilken myndighet som har tillsynsansvaret. Länsstyrelsen har skickat uppgifterna 
till miljö- och byggnadsnämnden för kännedom och ev. synpunkter.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar också synpunkter gällande tillsynsansvar för 
deponier inom kommunen.  
 
Lagstiftning 
Miljö- och byggnadsnämnden utgår i sin bedömning av tillsynsansvar från 2 kap 
31 § miljötillsynsförordningen. Nämnden utgår också från den vägledning som 
Naturvårdsverket anger på sin hemsida gällande deponier samt Länsstyrelsens 
överlåtelsebeslut daterat 1984-06-15.  
 
Naturvårdsverket anger följande om en nedlagd industrideponi som härstammar 
från en miljöfarlig verksamhet. 
”Tillsynsmyndighet över en nedlagd industrideponi är densamma som över 
föroreningsskador som härrör från den miljöfarliga verksamheten. Deponin och 
den miljöfarliga verksamheten ses i detta sammanhang som en och samma 
verksamhet. Detta oavsett om deponin ligger inom själva verksamhetsområdet 
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eller på ett avstånd därifrån. Bakgrund till ställningstagandet är att en deponi och 
den verksamhet som givit upphov till avfallet kan betraktas som en och samma 
verksamhet. Detta har stöd bl.a. i Miljööverdomstolens dom den 18 juni 2008 i 
mål M2599-07 (Ebbamåla). Detta synsätt innebär att samma myndighet som har 
tillsynen och kunskapen om själva verksamheten även har tillsynsansvaret för 
deponin och att bara en tillsynsmyndighet agerar gentemot verksamheten och dess 
verkningar.” 
 
Naturvårdsverket anger följande om en nedlagd deponi, och föroreningsskador 
orsakade av denna, där avfallet härstammar från flera olika verksamheter eller 
hushåll. 
”Om deponeringen upphörde före den 1 juli 1969 är kommunen 
tillsynsmyndighet. Om deponeringen upphörde efter detta datum är både 
kommunen och länsstyrelsen tillsynsmyndighet och båda myndigheterna har rätt 
att agera. Bakgrunden till ställningstagandet är att en nedlagd deponi där avfallet 
härstammar från flera olika verksamheter och/eller hushållsavfall bör alltid kunna 
betraktas som en anläggning för deponering. En nedlagd deponi där avfallet 
härstammar från flera olika verksamheter och/eller hushåll kan därtill betraktas på 
två sätt. 
 
1. Deponin kan betraktas som en pågående passiv miljöfarlig verksamhet 
 (förvaringsfall) enligt 9 kapitlet MB och då bedöms tillsynsmyndighet över 
 denna enligt 2 kap. 31 § 1 punkten miljötillsynsförordningen (2011:13). En 
 nedlagd deponi är att betrakta som en U-verksamhet, vilket ger ett kommunalt 
 tillsynsansvar över den pågående passiva miljöfarliga verksamheten, det vill 
 säga innehållet i deponin. Tillsynen över föroreningsskador som härstammar 
 från deponin, efter dess nedläggning, bedöms utifrån 2 kap. 31 § 2 punkten 
 och alltså är kommunen tillsynsmyndighet även över dessa. 
 
2. Den nedlagda deponin kan dock, som vilken annan nedlagd miljöfarlig 
 verksamhet som helst, även betraktas som en nedlagd verksamhet. All form av 
 deponering är tillståndspliktig enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
 verksamhet och hälsoskydd och således en A- eller B-verksamhet. 
 Länsstyrelsen är enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 punkten 
 miljötillsynsförordningen (2011:13) tillsynsmyndighet för föroreningsskador 
 orsakade av en nedlagd A- eller B-verksamhet där den faktiska driften (avfall 
 har tagits emot) pågått efter den 1 juli 1969. Länsstyrelsen är alltså 
 tillsynsmyndighet över föroreningsskador orsakade av den nedlagda deponin. 
 
I sådana fall där tippning skett av små volymer som enstaka händelse skulle dessa 
även kunna klassas som nedskräpning enligt 15 kap. 26 § MB. Kommunen är då 
tillsynsmyndighet.” 
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Beslutsunderlag 
Det beslutsunderlag som miljö- och byggnadsnämnden utgår från är i huvudsak 
den lista med objekt länsstyrelsen skickat och äldre inventeringar av deponier 
utförda 1984 och 1993. Även nämndens akter för vissa verksamheter har 
granskats. Samråd i ärendet har skett med kultur- och teknikförvaltningen för 
bedömning av huvudmannaskapet för deponier.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Anna Norgren 
Akt 
 
Exp         /        2018 
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§ 43   Dnr 2018/00079 
 
Delegationsordning för alkohollagen 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Delegera beslutsrätten till miljö- och byggkontoret enligt bilaga.  
Delegationen kan vidaredelegeras.  
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Delegera beslutsrätten till miljö- och byggkontoret enligt bilaga.  
Delegationen kan vidaredelegeras.  
 
------ 
 
Ärendet 
Handläggare Armin Fattah har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Delegera beslutsrätten till miljö- och byggkontoret enligt bilaga.  
Delegationen kan vidaredelegeras.  
 
Ärendet 
För att effektivisera handläggningen av ärenden enligt alkohollagen så bör 
kontoret få delegation om att besluta i ärenden som innefattar mindre 
utredningsarbete. 
 

Ärendets tidigare behandling 

Beslut om att miljö- och byggnadsnämnden enligt reglementet övertar 
handläggningen och beslut enligt alkohollagen. Enligt beslut i KF 27/11-2017 
§177.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Armin Fattah 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 44   Dnr 2018/00245 
 
Riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker i Timrå 
kommun 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Fastslå kommunala riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker 
enligt bilaga. 
 
------ 
 
Ärendet 
Handläggare Armin Fattah har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Fastslå kommunala riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker 
enligt bilaga. 
 
Ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som 
gäller när man söker serveringstillstånd. Syftet med de kommunala riktlinjerna är 
att den som söker tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet som planeras kan 
ges tillstånd, samt ge vägledning vid handläggning och beslut så att ansökningar 
om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen.  
 
Då Miljö- och byggnadsnämnden har övertagit tillsyns- och tillståndsansvaret från 
Socialnämnden är det relevant att reviderade riktlinjer antas av nämnden.  
  
Ärendets tidigare behandling 
Antagna riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker har antagits sedan 
tidigare av Socialnämnden 2013-02-20. 
 

Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av: alkohollagen 8 kapitlet 9§.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 45   Dnr 2017/01564 
 
Yttrande om åtgärdsprogram 2018-2021 och miljökvalitetsnormer för 
vattenförvaltningen i Bottenhavet, dnr 537-7047-2017 
           
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som 
anges under rubriken miljö- och byggkontorets överväganden. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som 
anges under rubriken miljö- och byggkontorets överväganden. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jens Löfgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som 
anges under rubriken miljö- och byggkontorets överväganden. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten, PFAS i 
grundvatten och reviderade miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt 
samt arbetsprogram med tidsplan inför framtagandet av förvaltningsplan 2021-
2027. Yttrandet ska vara inlämnat till Vattenmyndigheten för Bottenvikens 
vattendistrikt senast 30 april 2018. 
 
Förklaring av ärendet 
I december 2016 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt om 
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendistriktens 
vattenförekomster för förvaltningsperioden 2016-2021. Miljökvalitetsnormerna 
anger vilken vattenkvalitet som ska uppnås i våra vatten, och till vilken tidpunkt 
och åtgärdsprogrammet beskriver hur dessa ska kunna följas. Dessa beslut ligger 
nu till grund för den fortsatta förvaltningen av distriktets grundvatten, sjöar, 
vattendrag och kustvatten under vattenförvaltningscykel 2016-2021. 
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Åtgärdsprogrammet talar alltså om vilka åtgärder som behöver genomföras av 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska 
följas. 
 
Trots att det finns ett gällande åtgärdsprogram ska det nu beslutas om ett extra 
åtgärdsprogram, som avser nya ämnen, för perioden 2018-2021 samt nya 
miljökvalitetsnormer.  Det är sex nya prioriterade ämnen som identifierats i 
statusklassificeringen i halter över gränsvärdena för god kemisk status i ytvatten, 
samt PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) dvs summan av 11 ämnen 
som uppmätts i halter över riktvärdet för god kemisk status i grundvatten. PFAS 
är ett samlingsnamn för över 3000 industriellt framställda kemikalier.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Nedan anges nu gällande åtgärder som är riktade till kommunerna och också 
föreslagna tillägg till befintliga åtgärder. Det anges också förslag till nya åtgärder. 
Under respektive åtgärd anges miljö- och byggkontorets kommentar. 
 
Åtgärd 1 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, i 
sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att 
inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på 
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden 
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Åtgärder som omfattar det nya prioriterade ämnet PFOS (perfluoroktansulfonat) i 
ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten ska påbörjas omgående och 
genomföras kontinuerligt. Kommunerna ska i sin tillsyn av förorenade områden 
särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna ska i sin tillsyn av den 
kommunala räddningstjänsten ställa krav på sanering av skumtankar som kan vara 
förorenade med PFOS. Kommunerna ska också ställa krav på att skumrester som 
innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) tas om hand vid exempelvis 
rengöring av slangar eller efter släckning vid olycksbränder på så sätt att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Lagstiftningen anger att myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden 
ska vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet. Kommuner kan både 
vara verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet, detta gäller exempelvis 
förorenade områden, deponier och räddningstjänst. Åtgärden bör i första hand 
därför rikta sig mot den ansvariga verksamheten. Uppföljning av att åtgärder 
vidtas sker genom tillsynen. 
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Åtgärd 2 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska bedriva tillsyn så att a) utsläppen av kväve och fosfor från 
jordbruk och hästhållning minskas samt att b) tillförseln av växtskyddsmedel 
minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att 
det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående 
och genomföras kontinuerligt. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Kommunernas åtgärd 2b) i befintligt ÅP 2016-2021 Tillägg: aklonifen och 
cypermetrin för ytvatten. 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Miljö- och byggkontoret har inga synpunkter angående de föreslagna ändringarna 
för åtgärden. Aklonifen är ett växtskyddsmedel som används inom jordbruket. 
Cypermetrin är en biocidprodukt som används för att kontrollera skadliga 
insekter. 
 
Åtgärd 3 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som 
behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda 
förorenande ämnen från a) avloppsledningsnät och b) avloppsreningsverk minskar 
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas 
omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Kommunernas åtgärd 3 i befintligt ÅP 2016-2021 Tillägg: PFOS, aklonifen och 
cypermetrin för ytvatten. 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Miljö- och byggkontoret har inga synpunkter angående de föreslagna ändringarna 
för åtgärden. PFOS är ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne. Det 
innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där, att det är kroniskt 
giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.  
 
Åtgärd 4 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: 
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) att prioritera tillsynen av 
enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Inga förändringar föreslås för åtgärden.  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-03-12  

 
Åtgärd 5 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt a) anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvatten-täkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dygn b) göra en översyn av 
vattenskyddsområden som inrättats före miljö-balkens införande och vid behov 
revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 
tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 
vattenskyddsområden, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala 
vattenförsörjningsplaner, e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och 
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen senast 
tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Åtgärd a) och c) omfattar de nya prioriterade ämnena aklonifen, cybutryn, 
cypermetrin, diklorvos, PFOS och dioxiner och dioxinlika föreningar i ytvatten 
samt PFAS (summa 11) i grundvatten och ska vara vidtagna senast den 22 
december 2021.  
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Miljö- och byggkontoret har inga synpunkter angående de föreslagna ändringarna 
för åtgärden. Cybutryn är en herbicid som ingått i båtbottenfärg och som algskydd 
i husfärg. Diklorvos är en pesticid som används mot skadeinsekter. Dioxiner är 
organiska miljöföroreningar som bildas bland annat när man tillverkar kemikalier 
som innehåller klor och vid förbränning. Dioxinernas egenskaper som giftiga, 
fettlösliga och långlivade gör dem mycket skadliga om de sprids i miljön. 
 
Åtgärd 6 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning 
enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med 
länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Kommunernas åtgärd 6 i befintligt ÅP 2016-2021 Tillägg: dioxiner och dioxinlika 
föreningar, PFOS, aklonifen, cypermetrin, diklorvos och cybutryn för ytvatten 
samt PFAS (summa 11) för grundvatten 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Miljö- och byggkontoret har inga synpunkter angående de föreslagna ändringarna 
för åtgärden. 
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Åtgärd 7 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras 
i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Kommunernas åtgärder 7 och 8 i befintligt ÅP 2016-2021 Tillägg: PFOS, 
aklonifen och cypermetrin för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Miljö- och byggkontoret har inga synpunkter angående de föreslagna ändringarna 
för åtgärden. 
 
Åtgärd 8 
Nuvarande beslutat åtgärdsprogram 2016-2021: 
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom 
kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra 
till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 
 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Kommunernas åtgärder 8 i befintligt ÅP 2016-2021 Tillägg: dioxiner, PFOS, 
aklonifen och cypermetrin för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Miljö- och byggkontoret har inga synpunkter angående de föreslagna ändringarna 
för åtgärden. 
 
Åtgärd Ny 
Tillägg för åtgärdsprogram 2018-2021: 
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika 
föreningar från småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras i samverkan med 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Åtgärden ska genomföras så att den 
bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 
kontinuerligt. 
 
Kommunen eller den kommunala nämnden ska minska påverkan från icke 
industriell förbränning genom att exempelvis: a) ange regler för fastbränsleeldning 
i lokala föreskrifter (40 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) b) påverka förekomsten av fastbränsleeldning genom vad man 
medger i detaljplaner och bygglov framför allt i tätbebyggda områden c) vid 
behov, genom tillsyn, ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska vidta åtgärder 
för att begränsa störningarna från fastbränsleeldning (miljöbalken 26 kap. 9 §) d) 
verka för en utökning av centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk 
med miljövänliga bränslen och teknik. e) förbjuda eldning av trädgårdsavfall inom 
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detaljplanelagt/tätbebyggt område och svara för borttransport av trädgårdsavfall. 
f) delta i kommunikationsinsatser som ökar förutsättningarna för eldning på ”rätt” 
sätt. 
 
Miljö- och byggkontorets kommentar: 
Om ett totalt förbud mot eldning av trädgårdsavfall skulle införas kan det 
innebära att avfallet dumpas i bäckraviner, längs vägar etc i en större omfattning 
än vad som redan sker idag. Vilket även kan öka spridningen av invasiva 
främmande arter i naturen. Om kommunen ska svara för omhändertagande 
behövs kapacitet för förbränning av avfallet. I dagsläget kan avfall behöva 
transporteras många mil till en förbränningsanläggning. Vid framtagande av 
vattenförvaltningsåtgärder bör även andra miljöaspekter värderas än de som 
bedöms påverka MKN för vatten exempelvis behov av transporter.  
 
Kommunikationsinsatser för att elda rätt typer av material och att kompostera sitt 
trädgårdsavfall behövs i förebyggande syfte. För att kunna utföra mer riktade 
informationsinsatser behövs därför vägledning om vilken typ av förbränning som 
bidrar mest till bildning och spridning av dioxin och dioxinliknande föreningar.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå, 
vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 46   Dnr 2018/00038 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger de till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för februari 2018. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, februari 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran februari 2018.    
 
Personal 
Byggnadsinspektör Sofie Wiström presenterar sig för nämnden. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 47 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger de tillhandlingarna. 
------ 
 
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. 
 

Fullbemannade!!  Idag är vi fullbemannade inom nämndens ansvarsområde och 

det känns så otroligt skönt. Vi har mycket kompetent personal, bra ålders- och 

könsfördelning. Det är även en bra blandning av erfarna och nya på kontoret.  

Lönesamtalen genomförs nu och planen är att dessa är klara innan april börjar. 
Det som styr lönesättningen är arbetsresultat, samarbetsförmåga, engagemang och 
stolthet samt utvecklingsförmåga.  
 
Nämndens verksamhet har ett ärendehanteringssystem som inte samtalar med den 
övriga kommunen. Nu när arbetet med nytt ärendehanteringssystem har nystartat 
ligger fokus på nämndens verksamhet, e-tjänster, effektivitet och rättsäkerhet. 
Tidsplanen och förhoppningen är att vi vet vilket system det blir innan semestern.  
 
Ekonomiskt utfall för bostadsanpassningsbidrag varierar stort över åren och 
nämndens budget för bostadsanpassningsbidrag är i lägsta laget. Därför har 
förvaltningen initierat ett arbete med rutiner för när det ekonomiska resultatet och 
prognosen överskrider budget. Tanken är att det ska vara tydligt om vem som gör 
vad när nämnden riskerar att överskrida budget inom någon av sina 
verksamheter.” 
 
Protokollsutdrag till: Akt                                  
Exp        /        2018 
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§ 48   Dnr 2018/00038 
 
Norrberge 2:2 – Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 

 
Med hänvisning till redovisning enligt nedan och reglerna i 6 § lagen om 
bostadsanpassningsbidrag avslår miljö- och byggnadsnämnden ansökan avseende 
nybyggnad av duschrum på entréplan. 

 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 

 
Med hänvisning till redovisning enligt nedan och reglerna i 6 § lagen om 
bostadsanpassningsbidrag avslår miljö- och byggnadsnämnden ansökan avseende 
nybyggnad av duschrum på entréplan. 

 
------ 

 
Ärendet 
Bostadsanpassningshandläggaren Eva Loviken har granskat och sammafattat 
ärendet enligt nedan. 

 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning enligt nedan och reglerna i 6 § lagen om 
bostadsanpassningsbidrag föreslås miljö- och byggnadsnämnden att avslå ansökan 
avseende nybyggnad av duschrum på entréplan. 
 
Ärendet 
Sökande har hos miljö- och byggkontoret ansökt om bostadsanpassningsbidrag 
för nybyggnad av duschrum på entréplan. Sökande bor i eget hus med kök, 
sovrum, vardagsrum, och en toalett med handfat på entréplan. På övervåningen 
finns badrum med både badkar och dusch.   
 
Till ansökan har bifogats ett intyg från arbetsterapeut. Av intyget framgår att 
sökande har post stroke, ledbesvär och smärtproblematik som gör att det är svårt 
för sökande att ta sig upp och ner för trappan till övervåningen för att duscha. 
Sökande går utan gånghjälpmedel inomhus och gåstavar utomhus.  
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av: Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992: 1574)  
6 § som bl. a. anger att bostadsanpassningsbidrag lämnas endast om åtgärderna är 
nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. 
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Vid besök av bostadsanpassningshandläggare klarade sökande att gå upp och ned 
för trappan utan större problem. Enligt sökandes hustru är tanken på duschrum 
på entréplan delvis en förebyggande åtgärd ifall sökande skulle bli sämre i sin 
förmåga att kunna gå i trappan. 
 
Bostadsanpassningshandläggare bedömer att sökande i dagsläget klarar av att ta 
sig upp och ner för trappan när han behöver duscha. Bedömer därför att sökt 
åtgärd inte är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för 
sökande.  
 
Miljö- och byggkontoret har per brev 2018-01-24 informerat sökande om 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. Det har inte kommit in några ytterligare synpunkter.”  

 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 49   Dnr 2018/00265 
 
Tillsynsplan för byggenheten enligt plan- och bygglagen under 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 

 Anta bifogad tillsynsplan. 

 Uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen. 

 Uppdra åt förvaltningen att i början av 2019 rapportera hur arbetet har 

fortlöpt. 

------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
- anta bifogad tillsynsplan 
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen 
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2019 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar finns reglerat i plan- och bygglagen 
och plan- och byggförordningen för att bedriva tillsyn och följa upp tillsynsarbetet 
enligt de olika tillsynsområdena. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda samt att 
arbeta för att skapa en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. För att hjälpa 
Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå Kommun att skapa en mer attraktiv 
kommun har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att tillsynsarbetet kan 
planeras samt att uppföljning och utvärdering av tillsynsarbete kan genomföras. 
Tillsyn sker antingen via anmälan från medborgare alternativt på miljö- och 
byggnadsnämndens eget initiativ  
 
Tillsynsplanen är framtagen för att förtydliga, förenkla och prioritera nämndens 
och förvaltningens vidare arbete med tillsyn.”  
 
Protokollsutdrag till:  
Akt                         Exp       /       2018 
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§ 50   Dnr 2018/00075 
 
Åstön 3:12 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens till  utökning av fastighet 
för nybyggnad av garage och utrymme för infiltrationsanläggning enligt ansökan. 
Dispensen avser redovisad yta på tomtplatsavgränsning daterad 2018-03-01.  
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens till  utökning av fastighet 
för nybyggnad av garage och utrymme för infiltrationsanläggning enligt ansökan. 
Dispensen avser redovisad yta på tomtplatsavgränsning daterad 2018-03-01.  
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens till  utökning av fastighet för nybyggnad av garage och 
utrymme för infiltrationsanläggning enligt ansökan. Dispensen avser redovisad yta 
på tomtplatsavgränsning daterad 2018-03-01.  
 
Ärendet 
****************, ägare till fastigheten Åstön 3:12, har hos miljö- och 
byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens. Ansökan avser en utökning 
av befintlig fastighet med 300 m2 för att ge plats åt nybyggnad av garage och ny 
infiltration till avloppsanläggning. Detta för att kunna utveckla fastigheten på ett 
ändamålsenligt sätt enligt inlämnad ansökan. Dispensansökan avser den yta 
redovisad på tomtplatsavgränsning daterad 2018-03-01. För att nå tomtplatsen 
kommer befintlig utfart från fastigheten att användas. 
 
Fastigheten ligger utanför plan och sammanhållen bebyggelse. Enligt 
översiktsplanen utpekas området för fritidshusbebyggelse och skogsbruk. För 
området gäller strandskydd 100 meter från Bottenhavet.  
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Som särskilt skäl för strandskyddsdispens hänvisar sökande till kommunens LIS –
policy antagen av kommunstyrelsen 2013-04-09.    
 
Mellan den tänkta tomtplatsavgränsningen och Bottenhavets strandlinje varierar 
avståndet mellan  28- 48m. Allmänhetens tillträde till platsen bedöms ej förhindras 
eller försämras av dispensen. 
 
Kommunekolog Jens Löfgren har yttrat följande i ärendet. Fastigheten Åstön 3:12 
har varit bebyggd sedan 1950-talet och är redan ianspråktagen utifrån värden för 
flora och fauna. Den nuvarande fastigheten är ca 1550 m². Fastighetsägaren vill 
utöka fastigheten med ca 300 m² för att kunna anlägga garage/förråd och flytta 
befintlig infiltration längre från bostadshuset i väster. Miljö- och byggkontoret 
känner inte till några skyddsvärda naturvärden där fastigheten föreslås utökas. 
 
Utökningen av fastigheten berör inte naturvårdsobjektet benämnt Laxbodsand-
Fyllbytten som ligger i anslutning till nuvarande fastighetsgräns (Åstön 3:12) i 
söder. Fyllbytten är en grund mjukbottenhavsvik. Det sammanfattande 
värdeomdömet är att viken utgör en av kommunens mest välutvecklande 
mjukbottnar och är av mycket stort värde för fisk och andra djur i området. De 
höga naturvärdena finns främst i vattenmiljön och närmast vattnet i 
strandområdet.  
 
I den kustinventering och naturvärdesbedömning som gjorts i Timrå kommun har 
den aktuella kuststräckan nedanför fastigheten Åstön 3:12 och Åstön 3:1 bedömts 
som tydligt påverkad. ”Inventeringen är gjord för att få en värdering och en 
bedömning av vår kuststräckas ekologiska värde och ett bättre planeringsunderlag 
när det gäller kustområdet. Inventeringen syftar också till att visa på värdefulla 
havs- och kustbiotoper som förtjänar särskild uppmärksamhet.”.  
 
En fri passage finns mellan strandlinjen och fastigheten Åstön 3:12. Sammantaget 
är min bedömning att åtgärden inte väsentligen förändrar livsvillkoren för flora 
och fauna eller påverkar den allemansrättsliga tillgången till strandområdet. 
 
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. 
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• 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 
Fastigheten Åstön 3:12 har sedan 1950-talet varit bebyggd och är redan 
ianspråktagen utifrån värden för flora och fauna. Utökning av fastigheten 
uppfyller LIS- policyns intentioner och bedöms ge utrymme för att utöka 
fastigheten till en mer ändamålsenlig bostad. I detta ärende uppfylls 
ovanstående villkor i kommunens LIS-policy daterad 2013-04-09 och kan bilda 
grund för ett positivt beslut. Avståndet till kringliggande bebyggelse är mindre 
än 200m. Bottenhavets vattenstatus bedöms inte försämras. Föreslagen 
tomtplatsavgränsning daterad 2018-03-01 uppfyller villkoret för orörda 
strandzoner längs havets stränder i området. Vatten- och avlopps- 
frågan bedöms kunna lösas. Väganslutning finns fram till fastigheten. Miljö- 
och byggkontoret bedömer att strandskyddsdispens bör meddelas enligt 7 kap. 
18 § d miljöbalken. 
 
Information vid strandskyddsdispens 
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 med tomtplatsavgränsning 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 51   Dnr 2017/01516 
 

Strand 5:5 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Strand 5:5, enligt ansökan. Dispensen avser den yta 
redovisad på karta daterad 2017-11-22. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Strand 5:5, enligt ansökan. Dispensen avser den yta 
redovisad på karta daterad 2017-11-22. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Strand 5:5, enligt 
ansökan. Dispensen avser den yta redovisad på karta daterad 2017-11-22. 
 
Ärendet 
********** avser att stycka av tomter på fastigheten Strand 5:5 genom 
förhandsbesked varav en av tomterna ligger ca 65-70 m från Klingerfjärden. 
Strandskyddsdispens har därför sökts för den del som ligger inom strandskyddat 
område. Som skäl har angivits att området ligger väl avskilt från stranden genom 
väg. Ansökan avser den yta markerad på karta daterad 2017-11-22. 
  
Som särskilt skäl för dispens anges att: Området är väl avskilt från stranden 
genom väg. 
 
För området gäller strandskydd inom 100 meter från strandlinjen. Den föreslagna 
tomten är väl avskilt från stranden av Trafikverkets Länsväg 688. På nedsidan 
vägen finns idag ett 60 m brett område längs hela fastighetens bredd. Inom det 
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område finns en strandpromenad som följer Klingerfjärdens strandlinje mellan 
Fågelsången och Söråkers centrum.  
 
Kommunekolog Jens Löfgren har hörts i ärendet och framför  att inga särskilda 
naturvärden finns i området. Den aktuella kuststräckan som är gjord bl.a. utifrån 
de ekologiska värdena, har i kustinventeringen bedömts som kraftigt påverkad. 
Utifrån ovan görs bedömningen att åtgärden inte påverkar den allemansrättsliga 
tillgången eller förändrar livsvillkoren för flora och fauna. 
 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att området är väl avskilt från stranden genom 
väg. Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 2 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den åtgärd 
som dispensen avser då den är väl avskild från Klingerfjärden. 
 
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 och karta 
Ekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 52   Dnr 2017/01091 
 
Våle 1:13 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå dispens från strandskyddet med 
anledning av att inga särskilda skäl enligt 7 kap. 18 § miljöbalken påvisats som kan 
motivera strandskyddsdispensen.  
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
avslå dispens från strandskyddet med anledning av att inga särskilda skäl enligt 7 
kap. 18 § miljöbalken påvisats som kan motivera strandskyddsdispensen.  
 
Ärendet 
************ har ansökt om strandskyddsdispens för att anlägga en pir/brygga 
nedanför sitt fritidshus för att kunna angöra med båt. I ansökan har som 
strandskyddsskäl angivits att anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet 
och att behovet inte kan tillgodoses utanför området. Av motiveringen i ärendet 
framgår att den gemensamma hamnanläggningen i området har begränsat med 
båtplatser vilket innebär att båtplatsernas bredd är begränsat och vattendjupet i 
hamnanläggningen tidvis försvårar in/ utfart.  
 
För området intill den planerade piren/ bryggan gäller detaljplan ÄD159. 
Strandskydd gäller för området inom 100m.  
 
Aktuell plats besöktes 2017-10-24 av kommunekolog och byggnadsinspektör. Vid 
besöket konstaterades att en gemensam hamnanläggning fanns i området. Utöver 
den gemensamma hamnanläggningen fanns även ett flertal enskilda stenpirar/ 
bryggor i området. Någon undersökning av hur dessa enskilda pirar/ bryggor 
uppkommit har inte utförts i detta ärende.  
 
Kommunicering med sökanden har skett i ärendet. Synpunkter har tillförts 
ärendet 2017-09-28 och 2017-12-27. Följande synpunkter tillfördes i ärendet. 
Möjligheten att ha en lite större båt och antalet båtplatser är begränsade i 
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småbåtshamnen. Som medlem i Våle GA3 är möjligheten att förändra 
hamnområdet begränsad då rätten till beslut om småbåtshamnen ligger i 
gemensamhetsanläggning. Det finns inga planer att göra några förändringar i 
området då kostnaden anses för hög. Liknande pir har anlagts i området tidigare. 
Området som består av runda större stena och enligt sökanden kommer en pir 
inte inverka negativt för någon i området.  
 
Bedömning 
I vår prövning ska vi ta ställning om det finns något särskilt skäl och bedöma om 
det enskilda intresset överväger det allmänna intressets påverkan av strandskyddet 
på platsen. Utifrån de inlämnade handlingarna har vi svårt att göra någon annan 
bedömning än att det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda intresset.    
 
En pir/brygga är i och för sig en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Därutöver ska en bedömning göras av om behovet kan tillgodoses på 
annat sätt. Det finns en gemensam hamnanläggning i närheten som 
fastighetsägaren är medlem i. Det är sökanden som ska bevisa att behovet av en 
egen pir/brygga väger tyngre än allmänhetens tillträde till strandområdet och för 
djur- och växtlivet. Sökanden är dock inte beroende av en pir/brygga för att 
kunna nyttja sin fastighet eftersom den har landförbindelse.  
 
För att dispens ska beviljas krävs det enligt praxis starka skäl för en brygga om de 
allmänna intressen som strandskyddet syftar till att tillgodose ska få stå tillbaka för 
det enskilda intresset av att ha en egen brygga (jfr bl.a. Mark- och 
miljööverdomstolens domar 2013-01-03 i mål nr M 6370-12, 2014-05-09 i mål nr 
M 9186-13 och 2017-10-13 i mål nr M 1554-17). Några sådana starka skäl har inte 
framkommit och inte heller något annat skäl för dispens. Strand- och 
vattenområdet är sedan tidigare inte ianspråktaget.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det inte finns förutsättningar att meddela 
dispens från strandskyddet eftersom inga särskilda skäl enligt 7 kap. 18 § 
miljöbalken påvisats som kan motivera strandskyddsdispens. Miljö- och 
byggkontoret anser därmed att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan enligt 
ovan.” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Sökanden, besvärshänvisning, rek+mb 
Länsstyrelsen, ansökan + karta 
Kommunekolog Jens Löfgren  
Akt 
 
Exp        /       2018 
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§ 53   Dnr 2018/00063 
 
Vivstamon 1:76 – Ansökan bygglov, nybyggad av lagertält 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Bygglov beviljas och liten avvikelse meddelas från planbestämmelserna.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med följande:  
1. Dagvattenutredning på fastigheten. 
2. Konstruktionshandling 
3. Geoteknisk markundersökning 
4. Brandskyddsdokumentation 
5. Kontrollplan 
 
I övrigt gäller följande: 
6. Kennet Sepänmaa godtas som kontrollansvarig. 
7. Mittsverigevattens yttrande daterad 2018-02-02 ska beaktas. 
8. E:on elnäts yttrande daterad 2018-02-05 ska beaktas. 
9. Räddningstjänstens yttrande daterad 2018-02-08 ska beaktas. 
10. Miljöenhetens yttrande daterad 2018-02-08 ska beaktas. 
11. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 
12. Byggnaden ska stakas ut av sakkunnig. 
13. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggkontorets 
förslag till beslut. 
 
------ 
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Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:   
 
Bygglov beviljas och liten avvikelse meddelas från planbestämmelserna.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med följande:  
1. Dagvattenutredning på fastigheten. 

2. Konstruktionshandling 

3. Geoteknisk markundersökning 

4. Brandskyddsdokumentation 

5. Kontrollplan 

I övrigt gäller följande: 
6. Kennet Sepänmaa godtas som kontrollansvarig. 

7. Mittsverigevattens yttrande daterad 2018-02-02 ska beaktas. 

8. E:on elnäts yttrande daterad 2018-02-05 ska beaktas. 

9. Räddningstjänstens yttrande daterad 2018-02-08 ska beaktas. 

10. Miljöenhetens yttrande daterad 2018-02-08 ska beaktas. 

11. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 

12. Byggnaden ska stakas ut av sakkunnig. 

13. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 

Ärendet 
Sundsvalls Expressbyrå AB avser att bygga en oisolerad tälthall på 10600 m2 för 
ändamålet omlastningscentral för pappersmassa/ pappersbalar, på fastigheten 
Vivstamon 1:76. Byggnaden uppförs med stomme i stål. Tak och fasader utgörs 
av Pvc duk i enlighet med inlämnade handlingar. 
 
Berörda grannar har godkänt planerad etablering. Sökanden har uppskattat 
byggkostnaderna till 26 000 000 kr. Byggnaden och in/utfart placeras enligt 
situationsplan daterad 2018-01-25. 
 
För fastigheten gäller detaljplan D112 för industriändamål i två plan. Åtgärden 
innebär visst intrång på prickad mark.  
 
E:on elnät, Mittsverigevatten, kultur- och teknik och miljöenheten har yttrat sig i 
ärendet. Se bilagor 
 
Bedömning 
Tälthallen överensstämmer med detaljplanens bestämmelser avseende byggrätt, 
storlek och höjd. Placeringen innebär att en liten del av tälthall placeras på prickad 
mark. Den prickade marken bedöms dock att rymmas som en liten avvikelse från 
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planbestämmelserna. Igenom fastigheten passerar idag E:on elnäts 
starkströmsledningar med placering under den nya tälthallen. Fastighetsägare och 
E:on är överens om att de kommer flyttas i samband med byggnation. Synpunkter 
som inkommit från Räddningstjänsten avseende brandskyddet och 
Mittsverigevattens yttranden avseende redovisning av dagvattenhantering för att 
inte påverka Vivsta vattentäkt och dagvattennät är villkorat inför startbesked och 
det tekniska samrådet. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns förutsättningar för Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten 
Vivstamon 1:76 enligt villkoren ovan. 
 
Upplysningar :  
Till samrådet redovisas bl.a. grundläggning, byggnadsstomme, ventilation, 
brandskyddsdokumentation, avledning av dagvatten, Kontrollplanen bör därför 
utformas utifrån dessa förutsättningar. 
 
Inga byggnationer får påbörjas innan startbesked meddelats av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Om byggnationerna påbörjas innan startbesked meddelats tas en 
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked meddelats tas en byggsanktionsavgift 
ut / Om åtgärden påbörjas men inte slutförs kan ett åtgärdsföreläggande 
meddelas enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Byggnaden ska vara konstruerad så den klarar snözon 3,5 och tjäldjup 1,9 m.  
Byggnads-konstruktionen ska skyddas mot fukt. Syllisolering ordnas mot grund, 
sockelhöjden bör vara minst 25 cm och marklutningen 1:20 ca 3 m ut från 
byggnaden. Snöröjning av yttertak bör studeras.  
 
Innan projektet påbörjas ska berörd arbetstagarorganisation godkänna ritningarna 
samt arbetsmiljöplan vara upprättad (AFS 2009:12). 
 
 

Debitering :  Planavgift ska tas ut.  
 

 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. 
 
Överklagan : Se besvärshänvisning 
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Protokollsutdrag:  
Kontrollansvarig 
Näringslivskontoret Vivianne Lindström 
Kultur och teknikförvaltningen Jan Eriksson 
Räddningstjänsten Lars Rydstedt 
Mittsverigevatten Kent Johansson 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Akt 
 
Exp         /       2018 
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§ 54   Dnr 2017/01555 
 
Böle 1:91 – Ansökan bygglov, nybyggnad garage, ersättningsbyggnad 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Bygglov beviljas. 
 
Innan startbesked meddelas ska ärendet kompletteras med:  
1. Kontrollplan 
2. Konstruktionsritning grund. 
3. Materialinventering- och rivningsplan på befintligt garage. 
 
I övrigt gäller följande: 
4. Roger Östlund godtas som kontrollansvarig. 
5. E:on elnäts yttrande daterad 2018-01-22 ska beaktas. 
6. Energiberäkning ska inlämnas vid uppvärmning över 10 grader.   
7. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 
8. Garaget ska avskiljas i lägst brandklass EI 30 från bostadshus. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
 
-Bygglov beviljas. 
 
Innan startbesked meddelas ska ärendet kompletteras med:  
1. Kontrollplan 
2. Konstruktionsritning grund. 
3. Materialinventering- och rivningsplan på befintligt garage. 
 
I övrigt gäller följande: 
4. Roger Östlund godtas som kontrollansvarig. 
5. E:on elnäts yttrande daterad 2018-01-22 ska beaktas. 
6. Energiberäkning ska inlämnas vid uppvärmning över 10 grader.   
7. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 
8. Garaget ska avskiljas i lägst brandklass EI 30 från bostadshus. 
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Ärendet 
Sökanden avser att bygga ett garage på 108 m2 för att kunna ge utrymme åt sitt 
motorintresse på hobbynivå. Det nya garaget ersätter befintlig 
komplementbyggnad på ca 70 m2 som ska rivas. Byggnaden grundläggs med platta 
på mark och uppförs med stomme och fasader i trä. Yttertak beläggs med plåt 

och takvinkeln är 14.  
 
Uppvärmning sker med luftvärmepump och ventilation ordnas med ventiler.  
Garaget ansluts till kommunalt vatten och avloppsbrunn med oljeficka kommer 
att installeras.  
 
Berörda grannar har hörts och godkänt planerad åtgärd. Sökanden har uppskattat 
byggkostnaderna till 300000 kr. Byggnaden placeras enligt situationsplan daterad 
2018-01-12. Området utgör sammanhållen bebyggelse och ligger inom 
avstyckningsplan 107. 
 
E:on elnäts har yttrat sig att de har en serviskabel in till huvudbyggnad på 
fastigheten som berörs av kabeln. 
 
Miljöenheten har inget att erinra under förutsättning att avloppet löses utifrån 
yttrandet. 
 
Stadsarkitekten har yttrat sig över inkommen bygglovsansökan och anser att 
garaget har olämpliga proportioner med en höjd till takfoten på 4m i ett 
villaområde. Grannarna behöver höras avseende placeringen nära fastighetsgräns. 
En dialog behöver hållas med byggherren om att byggnadens utformning 
avseende höjden ska kunna leda till en mer estetiskt lämplig utformning på 
platsen. 
 
Bedömning 
Byggherren har inkommit med reviderade bygglovshandlingar med sänkt 
vägghöjd och sänkt nockhöjd sedan arkitektens utlåtande inkommit, vilket leder 
till att garaget får en nockhöjd som är ca 4,94m varav ursprungliga höjden var 
6,22m exkl plattans sockel. Detta är trots nästintill samma storlek en betydande 
minskning hur byggnaden kommer upplevas i området. För området som 
åtgärden avser att byggas gäller en avstyckningsplan som inte reglerar 
byggnadshöjden utan enbart användning och tomtindelning. Om man jämför 
detta område med närliggande områden med stadsplan S124 och S101 har enstaka 
större garage med jämförbara byggnadsytor godtagits och trots detta klarat 
byggrätt och byggnadshöjd. E:on elnäts yttrande angående inkommande 
serviskabel till huvudbyggnaden är en civilrättslig överenskommelse mellan 
fastighetsägare och ledningsägare men som bör hanteras innan startbesked 
meddelas. 
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Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att bygglov bör beviljas för 
nybyggnad av garage enligt 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 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
E:on elnät 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 55   Dnr 2018/00173 
 
Bredsjöbygden 1:12 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för uppförande av 
kraftledning inom strandskyddat område. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för uppförande av 
kraftledning inom strandskyddat område. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammafattat 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 ungefärligt på bifogat 
kartunderlag.  
 
Bredsjöbygden 1:12 
Bredsjön 2:18 
Bredsjön 5:17 
Bredsjön 5:25 
Bredsjöbygden 1:12 
Bredsjöbygden 1:8 
Bredsjöbygden 1:5 
Bredsjöbygden 1:8 
Lagfors 18:1 
Lagfors 18:1 
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Ås 1:7 
Lagfors 18:1 
Fuske 2:27 
Nyland 1:1 
Laxsjön 3:2 

 
- Planerad åtgärd har tillstånd från Energimarknadsinspektionen (beslut om 
 koncession) 
- Länsstyrelsen har beslutat om BMP (betydande miljöpåverkan) 
 
Kommunekolog Jens Löfgren har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
1. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske 
 utanför området. 
 
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 och kartor  
Akt 
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§ 56   Dnr 2018/00018 
 
Strand 6:7 – Ansökan bygglov, nybyggnad av bostadshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Bygglov beviljas för nytt bostadshus på fastigheten Strand 6:7, enligt ansökan. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
1. Redovisning av VA och dagvatten. 
2. Energiberäkning. 
3. Redovisning av ventilation. 
4. Konstruktionshandlingar. 
5. Kontrollplan. 
6. Färdigställandeskydd. 
 
I övrigt gäller följande: 
1. Matts Håkan Larsson godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 
2. Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och projektet kan 
 påbörjas. 
3. EON Elnäts yttrande 2018-02-22 ska beaktas. Se bilaga 1. 
4. Kultur och Teknikförvaltningens yttrande 2018-02-09 ska beaktas. Se bilaga  
5. Miljöenhetens yttrande 2018-02-27 ska beaktas. Se bilaga 3 
 
------ 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 
för nytt bostadshus på fastigheten Strand 6:7, enligt ansökan. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
1. Redovisning av VA och dagvatten. 
2. Energiberäkning. 
3. Redovisning av ventilation. 
4. Konstruktionshandlingar. 
5. Kontrollplan. 
6. Färdigställandeskydd. 
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I övrigt gäller följande: 
1. Matts Håkan Larsson godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 
2. Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och projektet kan 

 påbörjas. 
3. EON Elnäts yttrande 2018-02-22 ska beaktas. Se bilaga 1. 
4. Kultur och Teknikförvaltningens yttrande 2018-02-09 ska beaktas. Se bilaga  
5. Miljöenhetens yttrande 2018-02-27 ska beaktas. Se bilaga 3 

 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga en ny enplans villa på 191 m2. Byggnaden grundläggs 
med platta på mark och uppförs med stomme och fasader i trä.  Yttertak beläggs 

med plåt och takvinkeln är 38. 
 
Uppvärmning sker med bergvärme och ventilation ordnas med FTX.  Vatten och 
avlopp ordnas med egen anläggning. Dagvatten och dränering ordnas med egen 
anläggning. 
 
Området utgör sammanhållen bebyggelse.  Enligt den fördjupade översiktsplanen 
ingår denna fastighet inom Bostäder BS203. För området gäller strandskydd 
100m. 
 
Kommunekolog har inget att erinra i ärendet. 
 
Berörda grannar har hörts i ärendet. 
 
Ordförande i Norrviksgatans Samfällighetsförening *********** har lämnat in ett 
yttrande daterat 2018-02-12. ********** framför att fastighetsägare ska erlägga 
anslutningsavgift och medlemsavgift till vägföreningen som permanentboende. 
Vägen ska besiktas i samråd med styrelsen och grannar. Avsikten är att eventuella 
skador på grund av byggtransporter under byggprojektet skall åtgärdas av 
fastighetsägare. Se bilaga 4. 
 
Fastighetsägare till Gasabäck 1:30 *********** har lämnat in ett yttrande daterat 
2018-02-19. *********** framför att lokaliseringen inte överensstämmer med 
intentionerna i översiktsplaneringen samt utformningen inte harmonierar med 
byggnadstradition i området Strandvik. 
Jordbruksfastigheten är inte avstyckad för bostadsändamål.  
Fastigheten ligger inom strandskydd. 
Kommunal väg till fastigheten saknas i området och ny väg till fastigheten 
redovisas inte. 
Fastighetsägaren har inte kontaktat samfällighetsföreningen om förutsättningarna 
för anslutning till gemensamhetsanläggningen. 
El- och teleledningar till fastigheterna Gasabäck 1:31 och Gasabäck 1:30 samt 
området för gemensamhetsanläggningen, Strand ga:6 är inte redovisade på 
nybyggnadskartan. Se bilaga 5. 
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Bedömning 
Fastigheten Strand 6:7 har ett tidigare positivt förhandsbesked beslutat av Miljö 
och Byggnadsnämnden 2017-08-28. 
 
En enskild väg finns på fastigheten och enligt beslutad förrättning från 1990 för 
gemensamhetsanläggning har fastigheten Strand 6:7 rätt till utfart på den samfällda 
vägen. 
Då det gäller användning av gemensamhetsanläggningen är detta ett civilrättsligt 
avtal mellan fastighetsägare och samfällighetsförening. 
 
Fastigheten blir en bebyggd jordbruksenhet, detta är en fråga mellan byggherren 
och lantmäteriet. 
 
Ansökt åtgärd avviker till viss del mot gällande fördjupade översiktsplan från 1997 
då detaljplan inte upprättats för området. Men det bedöms ändå överensstämma 
med översiktsplanens intentioner om att förtäta området med bostäder. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. 
 
Fastigheten ligger inte inom programmet för kulturmiljövård och bebyggelsen i 
området består av äldre trähus med tak och fasader i varierad kulör, samtidigt som 
det strax innan förekommer inslag av något modernare bebyggelse. Byggnadens 
yttre gestalt med två sadeltakshus och ett mittparti ger byggnaden ett intryck som 
förstärker storleken, men är acceptabel. 
 
Byggnaden placeras utanför strandskyddat område, men del av fastigheten ligger 
inom strandskyddat område. Så länge inga åtgärder vidtas inom 100m från 
stranden följs strandskyddslagen. 
 
El och Teleledningar behöver på en nybyggnadskarta endast visa vart de belägna 
på fastigheten som nybyggnadskartan är framtagen för. 
 
Utifrån ovan bedömer Miljö och byggkontoret att inkomna synpunkter har 
beaktas. 
 
Åtgärden uppfyller kraven för att bevilja bygglov enligt 9kap 31§ 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. 
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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:  
Sune Sundell, rek+mottagninsbevis 
Tommy Sepänmaa, rek+mottagningsbevis 
Lars Ivar Åsell, rek+mottagninsbevis 
Tord Roland Åsell, rek+mottagningsbevis 
Kontrollansvarig 
Skatteverket  
Fastighetsregistret 
Akten  
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§ 57   Dnr 2018/00012 
 
Bye 2:10 – Egeninitierad tillsyn 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift av 
byggherren på 9.100 kr för att ha påbörjat nybyggnad av en komplementbyggnad 
på 45m2 utan att ha fått startbesked på fastigheten Bye 2:10.  
 
------ 
 
Ledamoten Bengt Nilsson (S) deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 18200 för att ha påbörjat 
 nybyggnad av en komplementbyggnad på 45m2 utan att ha fått startbesked på 
 fastigheten Bye 2:10.  
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden besökte fastigheten 2017-10-24 gällande 
bygglovsärende med dnr 1999/0281 och konstaterade att ytterligare en byggnad 
har tillkommit på fastigheten.  
 
Den 2018-01-23 besökte miljö- och byggnadsnämnden fastigheten. Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättade en tjänsteanteckning över platsbesöket, foton, 
fotokarta och mät protokoll för platsbesöket. Se bilaga 2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en komplementbyggnad på 45m2 har 
uppförts utan startbesked. 
 
Bilaga nummer 1 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 18200 
kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
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En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (9100 kronor) eller en fjärdedel 
(4550 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. 
 
Fastighetsägare har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2018-01-24. Se 
bilaga 3. Ett yttrande har kommit in 2018-02-15 där det framgår att 
fastighetsägaren avser nedmontera byggnaden så fort det är praktiskt möjligt. Se 
bilaga 4. 
 
Fastighetsägaren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2018-01-24 där 
det framgår att om ärendet inte rättas genom att det som olovligt byggts tas bort 
kommer ärendet tas upp i miljö- och byggnadsnämnden för beslut om 
byggsanktionsavgift. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer: 
 
- Att en byggsanktionsavgift på 18200 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 6 § 2 p. 
 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), då fastighetsägare i ärendet 
 påbörjat nybyggnad av komplementbyggnad på 45m2 utan att ha fått 
 startbesked.”  
 
  
Protokollsutdrag till:   
Elisabeth Nyh  
Fastighetsägare, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
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§ 58   Dnr 2018/00012 
 
Bye 2:10 – Egeninitierad tillsyn 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger fastighetens ägare tillfälle enligt 11 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL att snarast, dock senast 2018-04-09, komma 
in med en ansökan om lov.  
 
------ 
 
Ledamoten Bengt Nilsson (S) deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger fastighetens ägare tillfälle enligt 11 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL att snarast, dock senast 2018-04-09, komma 
in med en ansökan om lov.  
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammafattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge fastighetens 
ägare tillfälle enligt 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att snarast, 
dock senast 2018-04-09, komma in med en ansökan om lov.  
 
Ärendet 
Miljö och Byggnadsnämnden besökte fastigheten 2017-10-24 gällande 
bygglovsärendet med dnr 1999/0281 och konstaterade att byggnationerna inte var 
färdigställda. 
 
Miljö och byggnadsnämnden inledde då ett egeninitierat tillsynsärende enligt 11 
Kap. 5 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL)   
 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-03-12  

Vid tillsyn på fastigheten 2018-01-23 konstaterade miljö och byggnadsnämnden 
att tillbyggnaderna av bostadshuset inte är färdigställda enligt bygglov med dnr 
1999/0281. Se bilaga 1 för tjänsteanteckning av tillsynsbesök. 
 
Byggherren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2018-01-25. Ett 
yttrande har kommit in 2018-02-15 där det framgår att byggherren inte blivit 
färdig med byggnationerna på grund av medicinska skäl. Byggherren anhåller om 
uppskov för färdigställande av byggnationerna till 2019-10-24.  
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
Uppskov för färdigställande av byggnationerna inte kan meddelas med gällande 
bygglagstiftning. 
För att fastighetsägaren ska kunna slutföra byggnationerna krävs att ett nytt 
bygglov meddelas. 
 
Information 
Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, 
besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt 
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Fastighetsägare, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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 § 59 
 

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

 Kommunstyrelsens beslut § 39 2018-02-06 – Budget 2018 Timrå kommun, 

information. 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 44 2018-02-06 – Gallring av e-post och övrig 

konversation. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 9 2018-02-26 – Reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden, revidering avseende tillsyn enligt lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 32 2018-02-26 – Revisionsrapport, granskning 

av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd med svar. 

 

 Miljö- och klimatberedningens minnesanteckningar 2018-02-05. 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
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§ 60 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Ansökan hopp och dressyrtävlingar, Timrå 
Hästsportförening (MN 5/18). 
 
Tallnäs 1:124 – Pangea Aktivitetshus, registrering (MN 6/18). 
 
Tallnäs 1:124 – Pangea Aktivitetshus, inplacering i riskklass (MN 7/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Ansökan om torgsång, Frälsningsarmén 
Vivstavarv (MN 8/18). 
 
Vivsta 7:1 – Framnäs förskola, anmälan om utökad verksamhet  
(MLM 2/18). 
 
Östrand 19:4 – Anmälan gällande anmälan om att inrätta 
värmepumpanläggning för utvinning av bergvärme (TÖ 3/18). 
 
Fagervik 1:202 – Anmälan gällande anmälan om att inrätta 
värmepumpanläggning för utvinning av bergvärme (TÖ 4/18). 
 
Norrberge 1:65 – Anmälan gällande anmälan om att inrätta 
värmepumpanläggning för utvinning av bergvärme (TÖ 5/18). 
 
Öden 1:5 och 2:3 – Förtydligande av beslut med råd gällande anmälan om 
uppläggning av snö, VTG Entreprenad AB (JB 6/18). 
 
Bäräng 2:26 och Åstön 1:25 – Yttrande till Länsstyrelsen angående anmälan 
om nedläggning av sjökabel (JB 7/18). 
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Hamre 2:19 – Yttrande till Länsstyrelsen angående anmälan om byte av 
vägtrumma (JB 8/18). 
 
Stavre 6:1 – Anmälan gällande anmälan enligt miljöbalken (1998:808) om 
lagring av timmer och träbränsle, SCA Energy AB (JB 9/18). 
 
Bygg 
 
Söråker 22:11 Mat i Söråker AB Tillbyggnad av 
H 6/18 Folketshusvägen 1 affärslokal med 
 860 35 Söråker garage/förråd 
 
Östrand 3:4 SCA Östrand Tidsbegränsat lov för  
H 7/18  uppförande av 
 861 81 Timrå lagertält 
 
Ri 2:295 ********** Nybyggnad bostadshus 
H 8/18 ************ 
 ********** 
 
Ri 2:295 ************* Anmälan ej bygglovpliktig 
L 4/18 ************* åtgärd – inglasad altan 
 ************ 
 
Östrand 9:5 ************* Tillbyggnad 
L 5/18 ************** bostadshus 
 *************** 
 ************ 
 
Sörberge 12:1 *************  Klagomål – ovårdad 
L 6/18 *************  tomt 
 *********** 
 
Vivsta 3:39 CBH-Förvaltning AB Installation av toalett och 
P 1/18 Terminalvägen 30 dusch 
 861 36 Timrå 
 
Torsboda 5:20 ************** Eldstad 
P 2/18 *************** 
 *********** 
 
Sanna 1:11 E.ON Energidistrubution AB Nybyggnad 
P 3/18   transformatorkiosk 
 851 22 Sundsvall 
 
Risgrändsbyn 3:44 *********** Eldstad 
P 4/18 ************  
 ************** 
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Sanna 1:12 Trafikverket Nybyggnad av skyddad 
P 5/18 Per Högner uteplats 
 Box 417 
 801 05 Gävle 
 
Vivsta 3:138 ************ Eldstad 
P 6/18 ************* 
 ********* 
  
Bostadsanpassningar 
 

*********** 
E BAB 14/18 

Borttagning av trösklarna till badrum och 
sovrum 

  

*********** 
E BAB 15/18 

Reparation av hiss 

  

********** 
E BAB 16/18 

Borttagning av badkar montering av 
duschkabin. 

  

*********** 
E BAB 17/18 

Tröskel ramp till badrum 

  

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

Byte av duschkabin. 

  

*********** 
E BAB 19/18 

Borttagning av trösklar. 

  

******** 
E BAB 20/18 

Spisvakt 

  

************ 
E BAB 21/18 

Borttagning av trösklar 

  

********** 
E BAB 22/18 

Installation av Bidette 

  

*********** 
E BAB 23/18 

Borttagning av trösklar, utjämning 
nivåskillnad balkonggolv. 

  

*********** 
E BAB 24/18 

Borttagning av trösklar. 

  

********** 
E BAB 25/18 

Borttagning av trösklar. 
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******* 
E BAB 26/18 

Breddning av badrumsdörr. 

  
 

Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2018 
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______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-03-12  

 
 

 
 
 
§ 61   
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-03-12  

  
 
 
 
 
§ 62 
 
Studiebesök SCA Östrand 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningschefen att ordna ett studiebesök och sammanträde på 
SCA Östrand den 18 juni.  
 
------ 
 
Ärendet 
Nämnden väcker frågan om att boka in ett studiebesök på SCA Östrand. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-03-12  

 
 
 
 
 
§ 63 
 
SCA Östrand - driftstörningar, lukt, buller, utsläpp och klagomål 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Uppdra till förvaltningschefen att bjuda in Länsstyrelsen till sammanträdet i 
maj att beskriva driftstörningar, lukt, buller, utsläpp och klagomål som har 
inkommit inom de senaste 3 åren från SCA Östrand. 
 
------ 
 
Ärendet 
Nämnden väcker frågan om att bjuda in Länsstyrelsen att beskriva 
driftstörningar, lukt, buller, utsläpp och klagomål från SCA Östrand. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Förvaltningschefen 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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