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§ 64 
     
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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§ 65 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utse Anna Mellberg (MP) och Lena Hallin (S) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2018-04-20 
klockan 15.00.  
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§ 66 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-04-16  

 
 
 
 
 
§ 67    
 
Information – Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte 
mot 2035 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkännes och läggs till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Planarkitekt Håkan Eriksson informerar om förslag till ny översiktsplan 2035. 
 
Planen har bearbetats efter de synpunkter som inkom under samrådet vid 
årsskiftet 2016/2017. Alla inkomna yttranden från samrådet har sammanställts i 
en samrådsredogörelse och i den redovisas om och på vilket sätt synpunkterna har 
beaktats. 

Det bearbetade planförslaget ställs nu ut för allmänheten under tiden 16 mars - 16 
maj 2018. 
 
Översiktsplanen kommer att antas av kommunfullmäktige under hösten 2018.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden får nu möjlighet att lämna synpunkter på ny 
översiktsplan 2035. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 68  Dnr 2018/00282 
 
Vivsta ********* – Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i § 1 och § 6 lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, avslår miljö- och byggnadsnämnden ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för ny lysarmatur i badrum. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i § 1 och § 6 lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, avslår miljö- och byggnadsnämnden ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för ny lysarmatur i badrum. 
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsanpassningshandläggare Eva Loviken har granskat och sammanfattat 
ärendet enligt ovan. 
 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning nedan och reglerna i § 1 och § 6 lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, föreslås miljö- och byggnadsnämnden att avslå 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag för ny lysarmatur i badrum. 
 
Ärendet 
Sökande har hos Timrå kommuns miljö- och byggnadskontor ansökt om 
bostadsanpassningsbidrag för utbyte av befintlig lysarmatur till en lysarmatur som 
ger bättre belysning i badrummet. Till ansökan har det bifogats ett intyg från 
arbetsterapeut på Habiliteringen i Sundsvall. Av intyget framgår att sökande har 
en funktionsnedsättning som innebär att sökande är rullstolsburen och har 
personlig assistans. I intyget framgår också att sökande tömmer sin blåsa genom 
rikning. Sökande kan inte utföra rikningen själv, det är assistenterna som utför det 
åt henne. I intyget skriver arbetsterapeut följande, enligt assistenterna har det, vid 
en arbetsmiljökontroll, anmärkts på otillfredsställande belysning i badrummet för 
att på ett säkert sätt kunna utföra rikning.  
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av:  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574) 
§1 Bidrag lämnas till personer med en funktionshinder för möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende.  
§6 bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte 
om de sökta åtgärderna behöver vidtas av redan väsentligen andra orsaker än 
behovet av anpassningen.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Sökande blir inte självständig om anpassningen utförs då hon själv inte kan utföra 
rikningen oavsett om belysningen blir bättre. Av intyget framgår inte att behovet 
är nödvändigt för sökande utan att sökt åtgärd har att göra med assistenternas 
arbetsmiljö.  
 
Miljö- och byggkontoret har per brev 2018-03-13 informerat sökande om att 
bidrag inte kan lämnas för sökt åtgärd. Sökande har fått möjlighet att komma in 
med ytterligare synpunkter i ärendet innan förslag på avslag lämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden. Sökande har inte kommit in med några ytterligare 
synpunkter.” 
 

 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 69  Dnr 2018/00169 
 
Medborgarförslag – Förändring av bygglovsprocessen för etablering av 
tillfälliga kontor, baracker med mera på byggarbetsplatser 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta denna skrivelse som svar på 
medborgarförslaget och sända detta till kommunfullmäktige. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta denna skrivelse som svar på 
medborgarförslaget och sända detta till kommunfullmäktige. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
anta denna skrivelse som svar på medborgarförslaget och sända detta till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit ett medborgarförslag från 
kommunfullmäktige för besvarande. Medborgarförslaget är inskickat av 
********** (företagare) som avser att en förändring och förenkling av 
bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor, baracker för 
omklädningsrum, lunchrum, toaletter m.m. på byggarbetsplatser behöver göras.  
 
Anledningen till detta är att bygglovskravet enligt ******* gör att entreprenaderna 
har svårt att komma igång och arbetsmiljön för arbetarna blir lidande.   
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Förslaget är att det borde vara enklare med färdiga bygglov eftersom moduler som 
används idag är färdiga moduler som byggts efter bl.a. krav från arbetsmiljöverket, 
boverket och fackförbund. Det borde vara enkelt att ha färdiga bygglov med vilka 
krav som det är för olika lösningar med tex. antal våningar och att det följs upp 
med stickprovskontroller av kommunen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens svar och bedömning 
Timrå kommun hanterar bygglov utifrån samma regelverk som övriga kommuner 
i landet. Myndighetsutövning sker i enlighet Plan- och bygglagen (PBL). PBL är 
framtagen av regeringen och beslutad av riksdagen. Boverket är på uppdrag av 
regeringen den myndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande och 
boende. 
 
Undantag från bygglovskravet är inte något som Timrå kommun råder över. En 
manskapsbod, barack, kontorsmoduler, omklädningsrum mm. faller inom ramen 
för definitionen på byggnad enligt 1 kap. 4§ PBL. Det är en byggnad om det är en 
varaktig konstruktion som består av tak eller tak och väggar, som är varaktigt 
placerad på mark samt är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 
Varaktigheten är genom rättspraxis en semesterperiod. Är placeringen längre 
betraktas det som en byggnad oavsett om det är hjul på baracken eller inte. 
 
Timrå kommun har inte mandat att undanta denna åtgärd från bygglov eftersom 
bygglovsplikt råder.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden är däremot behjälplig med information om vad som 
krävs inför en bygglovsansökan av manskapsbodar för att korta ned er 
bygglovsprocess för att kunna snabba på etableringen på byggarbetsplatsen om ni 
önskar detta.”  
 
 
Protokollsutdrag till:  
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 70  Dnr 2017/01544 
 
Bäräng 1:20 – Ansökan bygglov, anlägga ställ- och parkeringsplatser 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bygglov beviljas för ställplatser och parkeringsplatser enligt ansökan.  
 
Innan startbesked meddelas ska ärendet kompletteras med:  
1. Kontrollplan 
 
I övrigt gäller följande: 
2. Ställplatser och parkeringar ska stakas ut av sakkunnig. 
3. Räddningstjänstens yttrande daterad 2018-02-12 ska beaktas. 
4. Miljöenhetens yttrande daterad 2018-03-01 ska beaktas. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 
bygglov för ställplatser och parkeringsplatser enligt ansökan.  
 
Innan startbesked meddelas ska ärendet kompletteras med:  
1. Kontrollplan 

I övrigt gäller följande: 
2. Ställplatser och parkeringar ska stakas ut av sakkunnig. 

3. Räddningstjänstens yttrande daterad 2018-02-12 ska beaktas. 

4. Miljöenhetens yttrande daterad 2018-03-01ska beaktas. 

Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för att 
anlägga 14st ställplatser för husbilar och husvagnar samt 10st parkeringsplatser 
enligt inlämnade handlingar. Elförsörjning till Ställplatser sker via servicestolpar. 
För det sanitära finns 2st WC och duschutrymmen att tillgå. Ingen möjlighet för 
latrinhantering finns hos fiskarföreningen. 
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Området ligger inom strandskyddat området. Strandskyddsdispens har meddelats 
av Miljö- och byggnadsnämnden den 2016-06-20. Inga fornlämningar finns 
utpekade på fastigheten. Tynderö Fiskehamn är belägen vid Tynderösundets östra 
kanal som omges på den södra sidan av kanalen med flera bevarande 
gårdsbildningar med fritidshus och fiskarrtorp. Fastigheten finns formellt inte 
utpekad i kommunens kulturmiljöprogram.   
 
Berörda grannar har hörts och fastighetsägaren till Bäräng 1:4 och 1:5 har påtalat 
att ställplats med nummer 1 är enligt ansökan placerad nära deras gäststuga. 
Fastighetsägaren påtalar att denna plats dras längre in sida vid sida med ställplats 
nummer 2. I övrigt har samtliga rågrannar tillstyrkt åtgärden.   
 
Räddningstjänsten, miljöenheten har yttrat sig enligt bilaga. Kultur- och teknik har 
ingen erinran.  
 
Bedömning 
Sökanden har reviderat situationsplanen 2018-03-02 med justerad placeringen på 
ställplats nummer 1 enligt fastighetsägaren till Bäräng 1:4 och 1:5 inlämnade 
synpunkter. Miljöenheten har styrkt åtgärden under förutsättning att belastningen 
av avloppen inte överstiger meddelat tillstånd. Räddningstjänsten har yttrat sig 
över placeringarna och minsta avstånd enligt yttrandet daterad 2018-02-13.  
 
Åtgärden överensstämmer med användningen enligt tidigare meddelad 
strandskyddsdispens för besöksnäringen. Åtgärden är förenlig med förslaget till ny 
översiktsplan med att utöka besöksnäringen i Tynderösundet.   
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att bygglov bör beviljas enligt villkoren ovan. 
Åtgärden överensstämmer med intentionerna i tidigare meddelat förhandsbesked 
och bedöms inte påverka områdets kulturmiljö negativt.”  
 
 

Protokollsutdrag till:   
Sökanden  
Fastighetsägare till Bäräng 1:4 och 1:5, besvärshänvisning, rek+mb 
Räddningstjänsen 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 71  Dnr 2018/00101 
 
Fagervik 2:158 – Ansökan bygglov, nybyggnad av bostadshus och garage 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas för bostadshus och 
garage enligt miljö- och byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas för bostadshus och 
garage enligt miljö- och byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
bygglov beviljas för bostadshus och garage.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
 
1. Färdigställandeskydd. 
2. Kontrollplan. 
3. Konstruktionshandlingar. 
4. Geoteknisk- och radonundersökning av mark ska göras inför dimensionering 

och utförande av grund samt redovisning till miljö- och byggnadsnämnden. 
5. Eldstadstyp och rökkanal. 
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I övrigt gäller följande: 
 
6. Emil Rubensson godtas som kontrollansvarig. 
7. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 
8. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 
9. Garaget ska avskiljas från bostadshus i lägst brandklass EI 30. 
10. Sakkunnigs besiktningsprotokoll med godkännande av anläggningen ska 

inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid anmälan om slutfört arbete. 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga en ny enplans villa på 148 m2 samt ett nytt garage på 
40,5 m2. Bostadshuset grundläggs med krypgrund och uppförs med stomme och 

fasader i trä. Yttertak beläggs med plåt och takvinkeln är 27. 
Garaget grundläggs med platta på mark och uppförs med stomme och fasader i 

trä. Yttertak beläggs med plåt och takvinkeln är 22. 
 
Uppvärmning sker genom frånluftsvärmepump samt kompletterande eldstad. 
Ventilation ordnas med tilluft genom ventiler i vägg.  Fastigheten ansluts till 
kommunalt vatten och avlopp men ej dagvatten. 
 
Berörda grannar har hörts utan synpunkter. Bostadshus och garage placeras enligt 
situationsplan daterad 2018-01-31 med färdig sockelhöjd (FSH) +31,4 för 
bostadshus och färdigt golv (FG) +31,2. 
 
För området gäller sammanhållen bebyggelse. Positivt förhandsbesked har tidigare 
meddelats i ärende 2014-02007. Bygglov har tidigare beviljats i ärende 2017-
00261. Byggherren har efter detta ändrat sig avseende val av hus och söker därför 
bygglov på nytt. 
 
E:on elnät, Mittsverigevatten samt Kultur- och teknik har yttrat sig i ärendet. 
 
Bedömning 
Fastigheten har i närtid erhållit både positivt förhandsbesked och bygglov. 
Förhandsbeskedet har nu förfallit eftersom byggherren valt att byta hustyp vilket 
innebär att delegationen återgår till Miljö- och byggnadsnämnden. Någon 
förändring i området har inte skett som föranleder någon annan bedömning än 
tidigare beslut. Nybyggnad av bostadshus med tillhörande garage passar väl in i 
området och kompletterar befintlig bebyggelse på ett lämpligt sätt.  
Miljö- och byggkontoret bedömer att det finns förutsättningar att meddela 
bygglov enligt förslaget ovan.”   
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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 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 
Kontrollansvarig 
Kultur och teknikförvaltningen 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Mittsverigevatten 
E:on elnät 
Kultur- och teknik 
Akt 

 
Exp          /         2018 

 
 
 

  

mailto:petra.jansson@scb.se
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§ 72  Dnr 2018/00201 

 
Åkerö 3:17 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för ett vindskydd på 10 m2 
för fågelskådning och det rörliga friluftslivet på Åstholmen. Dispensen avser den 
yta byggnaden upptar på marken. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för ett vindskydd på 10 m2 
för fågelskådning och det rörliga friluftslivet på Åstholmen. Dispensen avser den 
yta byggnaden upptar på marken. 
 
----- 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för ett vindskydd på 10 m2 för fågelskådning och det rörliga 
friluftslivet på Åstholmen. Dispensen avser den yta byggnaden upptar på marken. 
 
Ärendet 
Timrå kommun genom kultur- och teknikförvaltningen, har hos miljö- och 
byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra ett vindskydd 
på 10 m2 för fågelskådning och det rörliga friluftslivet på Åstholmen. Den valda 
platsen har god uppsikt rakt framifrån och åt sidorna. Röjning och trädfällning är 
inte aktuellt enligt ansökan då platsen omges av klippor och berg i dagen. 
Ansökan avser den yta byggnaden upptar på marken enligt inlämnad ansökan. 
Byggnaden placeras 40 meter från Bottenhavet. För området gäller strandskydd 
inom 200 meter från strandkanten.  
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Som särskilt skäl för dispens anges att: Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 
 
Kommunekolog Stefan Grundström Sweco Enviroment AB har yttrat sig i detta 
ärende med anledning av att kommunens ekolog har varit delaktig i lokaliseringen 
och framtagande av ansökningshandlingarna för vindskyddet. Stefan Grundström 
framför följande i ärendet: 
 
”Sökanden har angett dispensskäl nr 5 vilket förefaller relevant:  området behöver tas 
i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. 
Syfte nr 1 i strandskyddslagstiftningen avser den allemansrättsliga tillgången på 
stränder. Den valda lokaliseringen bedöms inte innebära påverka detta skäl. Den 
byggnad som ska uppföras är inte av den karaktären att strandområdet kommer 
att privatiseras. Ett vindskydd på platsen kan tvärtom öka tillgängligheten i 
området. Byggnaden planeras ligga minst 25 meter från strandlinjen vilket innebär 
att det finns en fri passage nedanför. Det hör också till saken att den absoluta 
merparten av besökarna på Åstholmen använder grusvägen som är belägen cirka 
200 meter ovanför det planerade vindskyddet. Denna väg används flitigt och 
eftersom vyerna och sikten ut mot havet är god på denna del av Åstholmen finns 
oftast ingen anledning för besökarna att gå längs med strandlinjen.   
Huvudanvändningsområdet fågelskådning är säsongsbetonat och främst då under 
perioder med fågelsträck (vår och höst). Under stora delar av året kommer 
byggnaden att kunna användas av personer som inte i första hand är intresserade 
av fågelskådning. En liknande byggnad har under cirka 10 år funnits på 
Gammahöjden strax intill Skeppshamn och inga klagomål eller synpunkter har 
någonsin kommit in på att fågelskådare på något sätt skulle hävda någon slags 
ensamrätt på anläggningen eller ”privatiserat” området. 
 
Syfte nr 2 i strandskyddslagstiftningen avser att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. Byggnaden ligger cirka 25 meter från 
strandlinjen och vattenområdet utanför Åstholmen vetter ut mot öppna havet 
med en mycket god vattenomsättning. Den användning som föreslås bedöms inte 
kunna påverka förutsättningarna för djur- och växtlivet i vattnet eller på något sätt 
störa djurlivet. Det hör också till saken att platsen under lång tid har använts för 
fågelskådning även om den föreslagna byggnaden troligen kommer att innebära 
ett ökat antal besökare på platsen. Livsvillkoren för djur- och växtlivet på land 
bedöms inte heller påverkas på ett negativt sätt. Den aktuella platsen har en 
historik som övningsområde för militär med ett stort slitage på mark- och 
vegetation. Marken består i huvudsak av öppna berghällar med mager ris- och 
gräsvegetation i svackor och sprickor. Det finns inga kända förekomster av växter, 
svampar eller djur som skulle kunna störas av den planerade verksamheten vid 
byggnaden. 
 
Slutligen är det viktigt i naturskyddade områden, eller som i detta fall i anslutning 
till ett skyddat område, att kanalisera besökare till ett begränsat antal platser och 
leder för att undvika ett mer allmänt slitage och risk för störningar i naturen. ”         
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Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 5 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den byggnad 
som avser att uppföras.  
 
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:   
Länsstyrelsen, beslut, kartunderlag och foton daterad 2018-02-20. 
Fastighetsägaren 
Akt 
 
Exp         /       2018 
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§ 73  Dnr 2018/00202 
 
Åkerö 3:17 – Ansökan bygglov, vindskydd för fågelskådning 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att 
besluta om bygglov och startbesked för vindskyddet när strandskyddsdispensen 
vunnit lagakraft. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att 
besluta om bygglov och startbesked för vindskyddet när strandskyddsdispensen 
vunnit lagakraft. 
 
------ 
   
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
delegera till förvaltningschefen att besluta om bygglov och startbesked för 
vindskyddet när strandskyddsdispensen vunnit lagakraft. 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga ett vindskydd på 10 m2 för fågelskådning och det rörliga 
friluftslivet på Åstholmen. Byggnaden grundläggs på berg i dagen och uppförs 
med stomme och fasader i trä. Yttertak beläggs med papp. Inga berörda grannar 
bedöms finnas. Ett nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägare och sökanden har 
bilagts ärendet. 
 
Den valda platsen har god uppsikt rakt framifrån och åt sidorna. Röjning och 
trädfällning är inte aktuellt enligt ansökan då platsen omges av klippor och berg i 
dagen. Byggnaden placeras 40 meter från Bottenhavet. För området gäller 
strandskydd inom 200 meter från strandkanten. Dispens från strandskyddet 
hanteras i separat ansökan med dnr 2018-00201. 
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Fastigheten ligger utanför plan och sammanhållen bebyggelse. Området är utpekat 
som riksintresse för friluftsliv. Fastigheten ligger utanför Åstöns naturreservat. 
 
Bedömning 
En åtgärd för att göra Åstön mer attraktiv för fågelskådning och det rörliga 
friluftslivet på Åstholmen.  Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att:   
 
Delegera till förvaltningschefen att besluta om bygglov och startbesked inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31§ PBL när Strandsskyddsdispensen 
vunnit laga kraft.” 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Förvaltningschef 
Akten 
 
Exp       /       2018 
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§ 74  Dnr 2018/00304 
 
Torsboda 3:15 – Ansökan bygglov, virkesterminal med personalbyggnad 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ny virkesterminal på fastigheten 
Torsboda 3:15.   
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ny virkesterminal på fastigheten 
Torsboda 3:15.   
 
------ 
 
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 ny virkesterminal på fastigheten Torsboda 3:15  för alla åtgärder utom 
anläggningen för kameramätning inom lokalgata för detaljplan 180.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
1. Konstruktionshandlingar, bygg 
2. Konstruktionsritningar för vatten och avlopp. (personalbyggnad) 
3. Konstruktionsritning ventilation. (byggnader) 
4. Brandskyddsbeskrivning. 
5. Kontrollplan. 
6. Redovisning av energihushållning för byggnaderna där det redovisar 
 genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och klimatskärmens 
 genomsnittliga luftläckage vid 50 PA tryckskillnad(l/s m2). 
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I övrigt gäller följande: 
1. Per Olof Ljung godtas som kontrollansvarig för detta objekt. 
2. Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och projektet kan 
 påbörjas. 
3. Miljöenhetens yttranden ska beaktas se bilaga 1 och 2. 
 
Ärendet 
Sökanden avser att anlägga en virkesterminal på 10000 m2. Virkesterminalen 
kommer innehålla en sedimenterings damm med oljeavskiljare, en bullervall, 2st 
mät bänkar, dike för bevattningsvatten, ett infiltrationsdike, en 
transformatorstation, tankstation för diesel med spillplatta, kamera mätnings 
anläggning, en mät kur på 5m2, 4st belysningsmaster och en personalbyggnad på 
33m2. 
 
Virkesterminalen placeras enligt situationsplan. 
 
Fastigheten ligger inom detaljplan 180. 
 
Tidigare finns marklov för in och utfart till fastigheten daterat 2014-09-15 med 
dnr 2013/01604. 
 
Bedömning 
Åtgärden uppfyller kraven för att bevilja bygglov enligt 9kap 30§ 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:                                              
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 

 Fastighetsägare 
 Kontrollansvarig 
 Skatteverket 
 Fastighetsregistret  
 Miljöenheten 
 Akt 

 
Exp       /       2018 
 
  

mailto:petra.jansson@scb.se
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§ 75  Dnr 2017/00285 
 
Östrand 3:4 m fl – Yttrande med synpunkter över aktuellt detaljplaneförslag 
samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ett bioraffinaderi vid 
Östrands massafabrik 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt det som anges 
under rubriken Överväganden. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtson har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt det som anges 
under rubriken Överväganden. 
 
Ärendet 
Timrå kommun ställer ut förslag till detaljplan med planbeskrivning samt 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ett bioraffinaderi vid Östrands 
massafabrik på fastigheten Östrand 3:4 m fl för samråd under tiden 26 februari till 
23 april 2018. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått detaljplaneförslaget för tillfälle till yttrande, 
primärt ur miljöbalkens (MB) och plan- och bygglagens (PBL) synvinkel. 
 
Förklaring av ärendet med gällande lagstiftning 
SCA Biorefinery Östrand AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till 
uppförande av drift av ett bioraffinaderi vid Östrands massafabrik på fastigheten 
Östrand 3:4 m fl. SCA inledde föreskrivet samråd enligt 6 kap. MB innan ansökan 
under 2017. Parallellt med den ansökningsprocessen sker framtagandet av 
detaljplan för verksamheten enligt PBL. 

Den föreslagna detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa 
markanvändning för det planerade bioraffinaderiet i området vid Östrands 
massabruks västra sida. Planförslaget innebär att en del av Timråviken kommer att 
fyllas igen för att det planerade bioraffinaderiet ska kunna rymmas inom 
planområdet. Detaljplaneförslaget har stöd i den befintliga översiktsplanen för 
Timrå kommun.  
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Planområdet angränsar till Sundsvalls kommun. 
 
Planbeskrivningen med MKB 
Av planbeskrivningen framgår att kontakter har skett med Sundsvalls kommun i 
ärendet. 
 
Såväl planområdets avgränsning som själva detaljplaneringen har gjorts med 
hänsyn till riksintresse för befintlig järnväg och framtida järnväg (Ostkustbanan). 
Motsvarande hänsynstaganden har gjorts till riksintressena för befintlig väg (E4), 
sjöfart, yrkesfiske och kulturmiljövård (Merlo-Skönvik, berör både Timrå och 
Sundsvalls kommun). 
 
Planförslaget bedöms inte medverka till att någon s.k. miljökvalitetsnorm enligt 5 
kap. MB överträds och redovisar hur förorenad mark ska hanteras. 
 
En konsekvensens av planens genomförande är en förändring av landskapsbilden. 
 
Någon risk för översvämning av planområdet bedöms dock inte finnas eftersom 
markhöjden planeras till 2,7 m över havsnivån (normalvattenstånd) vilket regleras 
med planbestämmelse. Därmed bedöms planområdet bli robust sett till scenarior 
om förändrade havsnivåer. 
 
Av planförslaget framgår att antalet fordonsrörelser till och från Östrands 
fabriksområde beräknas öka med 240 bilar per dygn från dagens 530 fordon per 
dygn till 770 fordon per dygn. För exempelvis Laggarbergsvägen kan ökningen 
innebära en större påverkan från dagens trafikmängd sett till antalet lastbilar. Den 
ökade trafikmängden med anledning av den planerade verksamheten bedöms 
dock inte inverka negativt på trafiksäkerheten längs med vägen utifrån de åtgärder 
som redan är vidtagna. 
 
Vidare framgår att de beräkningar av bullernivåer som har gjorts visar på att det 
planerade bioraffinaderiet i stort inte bidrar till att försämra ljudmiljön i området 
eller bidrar till olägenheter för närboende. Det är framförallt E4:an som är den 
huvudsakliga källan till bullerproblematiken för närliggande bostäder och buller 
från vägtrafiken kommer även fortsättningsvis att vara den dominerande 
bullerkällan i området oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Den 
planerade verksamheten bedöms endast bidra måttligt till den sammantagna 
bullersituationen i området. Utifrån detta perspektiv bedöms platsen vara lämplig 
för den planerade verksamheten. 
 
Detaljplanen bedöms inte försvåra att varken de nationella, regionala eller lokala 
miljömålen innehålls. 
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Överväganden 
Planförslaget ger en god grund för närmare hantering av förorenad mark, 
trafikfrågor, buller m.fl. frågor enligt MB genom kommande tillståndsprövning.  
 
Av MKB:n framgår att även de risker som är förknippade med den planerade 
verksamheten och dess närhet till framförallt järnvägen samt bostäder är 
hanterbara. 
 
Planen ger en skyddszon för Torsdalsbäcken och Merlobäckens utlopp äventyras 
inte. 
 
Påverkan på landskapsbilden bedöms vara godtagbar. 
 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna detaljplanen uppfylla sitt syfte. Den 
ger utrymme och förutsättningar för att anlägga och driva ett bioraffinaderi inom 
planområdet genom kommande tillståndsprövning. Miljö- och byggnadsnämnden 
kommer även att få delta i tillståndsprövningen genom yttrande över 
tillståndsansökan.” 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Planarkitekt 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 76  Dnr 2017/01587 
 
Revisionsrapport – Rapport avseende granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Skicka beslut till Lena Medin, KPMG för vidarebefordran till revisorerna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
ovan. 
 
”Förslag till beslut 
Skicka beslut till Lena Medin, KPMG för vidarebefordran till revisorerna. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbetet. 
 
Efter genomförd granskning lämnas flera rekommendationer. Miljö- och 
byggnadsnämnden fick inga specifika rekommendationer. Följande två 
rekommendationer var ställda till ”samtliga nämnder”:  
1. Att säkerställa att det sker en löpande återkoppling mellan samtliga chefsled, 
 för att löpande anpassa uppdraget utifrån tillgängliga resurser, se avsnitt 5.2 
 och 5.2.1. 
2. Att säkerställa att strukturella hinder för uppdraget identifieras och undanröjs, 
 se avsnitt 5.2.  
 
Bedömning 
Den första rekommendationen (se ovan) handlar om att säkerställa återkoppling 
mellan samtliga chefsled. Miljö- och byggnadsnämnden har bara ett chefsled. Av 
den anledningen anser nämnden att första rekommendationen inte gäller för 
Miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Den andra rekommendationen handlar om att säkerställa att strukturella hinder 
för uppdraget identifieras och undanröjs. I rapportens avsnitt 5.2 redovisas 
enkäter till samtliga chefer samt intervjuer med förvaltningscheferna om 
enkätresultatet. Eftersom miljö och byggkontoret endast har en chef 
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(förvaltningschef) bedömer nämnden att delen ”intervju med respektive 
förvaltningschef…” och ”våra kommentarer” är applicerbar på nämnden.  
 
Nämnden delar synen på icke anpassat IT-stöd. Nämndens verksamhet blir ofta 
lidande när verksamhetssystem ska uppdateras. Under 2017 var nämndens 
verksamhetssystem oanvändbart i sammanlagt en vecka. Det medför visserligen 
inga person- eller egendomsskador men innebär nästan en halv årsarbetskraft i 
arbetsbortfall. Det är även ett strukturellt hinder som inneburit att två bygglov 
inte uppfyllt servicedeklarationen.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens byggverksamhet har varit hårt pressad under en 
lägre tid. De ekonomiska resurserna har succesivt ökat och idag bedömer 
nämnden att antalet handläggare ger förutsättningar att leverera det kommunen 
lovat i service och handläggningstider. Nämnden har fortfarande sjukskrivningar 
som inte är arbetsrelaterade men som inte underlättats av arbetsbelastningen.  
 
Någon grundlig genomgång om strukturella hinder har inte utförts. Både 
kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden ger uppdrag till miljö- och 
byggkontoret. Båda har egen prioritering, planering, budgetering, 
delegationsordning mm. Det finns risk för att nämnden och styrelsen prioriterar 
olika i samma fråga.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Lena Medin, KPMG 
Kommunstyrelsen 
 
Exp         /       2018 
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§ 77    
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger de till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Verksamhetsansvarig Mattias Högberg informerar om resultatet för mars. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, mars 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran mars 2018.    
 
Personal 
Verksamhetsansvarig Mattias Högberg informerar om att byggnadsinspektör 
Billy Öst är tillbaka i tjänst.  
 
Förvaltningen har rekryterat en bygglovhandläggare, Sofie Wiström, som  
började i mars månad. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 78 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger de till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten. 
 
”Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den 
verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och 
åtaganden som ännu inte blivit 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. 
 
Idag hade vi första tillfället med kvällsöppet för bygglovsintresserade medborgare 
och företagare. Varannan torsdag under april och maj kommer 
byggnadsinspektörer finnas tillgängliga på kontoret fram till 18.00. Det var endast 
två besökare vid det första tillfället men vi hoppas att kontinuiteten gör fler och 
fler medvetna om den förlängda öppettiden.  
 
Efter snö kommer vårflod? Länets kommuner planerar tillsammans med SMHI, 
länsstyrelsen, räddningstjänst m.fl. för att hantera en eventuell vårflod. Enligt 
SMHI är en vårflod mest trolig någon gång i slutet av månaden fram till mitten av 
maj. Inom kommunen samarbetar nämnden även med kommunstyrelsen och 
kultur och teknik.   
 
I år har nämnden äran att ta emot länets andra miljö- och byggnadspresidier. 
Tillsammans med kommunförbundet är två halvdagar planerade för inspiration 
och erfarenhetsutbyte. Halvdagarna kommer att hållas i Söråker. 
 
En ny förskola planeras i Söråker. Nämndens verksamhet har identifierat 
utmaningar med tänkt plats och nu pågår ett arbete kultur och teknik för att finna 
hållbara och långsiktiga lösningar.  
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Länets bygglovschefer har bjudit in Kristinehamn för att dela erfarenheter från 
arbetet med ny bygglovstaxa. Det är troligt att flera kommuner kommer att börja 
jobba fram ett förslag på ny bygglovstaxa efter mötet.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 79 
 

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

 Kommunfullmäktiges beslut § 54 2018-03-26 – Val, fyllnadsval som ledamot i 

miljö- och byggnadsnämnden efter Anita Hellstrand (C). 

 

 Uppdaterande av bevarandeplaner för Natura 2000-områden. 

 

 Länsstyrelsen beslut 2018-03-29 – Återtaganfde av tillsynsansvar för 

vindkraftsanläggningen Stor-Skälsjön i Sundsvalls och Timrå kommun. 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2018 
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§ 80 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Fagervik 2:18 – Klagomål fallfärdigt hus, beslut om delgivning (KL 2/18). 
 
Stavre 6:1 -  SCA Energy AB, Rättelse av delegationsbeslut med anledning av 
er anmälan enligt miljöbalken (1998:808) om lagring av timmer och träbränsle. 
(JB 10/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om tillstånd till militär övning i 
centrala Timrå (JB 11/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om tillstånd till militär övning vid 
Sundsvall Timrå Airport (JB 12/18). 
 
Söråker 11:13 – Pacwire AB, angående meddelat överskridande av 
begränsningsvärde för ph i avloppsvatten (JB 13/18). 
 
Sörberge 10:1 – Länsstyrelsen, yttrande angående anmälan om 
vattenverksamhet, förstärkning av slänt och ny stenpir (JB 14/18). 
 
Söråker 11:13 – Pacwire AB, angående meddelat överskridande av provisoriskt 
riktvärde för zink (JB 15/18). 
 
Stavre 6:1, 6:9 och 9:10 – SCA Energy AB, anmälan enligt miljöbalken 
(1998:808) om lagring och flisning av timmer och träbränsle (JB 16/18). 
 
Edsgården 1:37 – Föreläggande om att vidta åtgärder hos Timrådalens förskola 
(AF 1/18). 
 
Vivsta 4:102 – COOP Konsum Timrå, tillsynsrapport samt belsut om 
tillsynsavgift (AF 2/18). 
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Fröland 1:18 – LIDL Timrå, tillsynsrapport samt belsut om tillsynsavgift (AF 
3/18). 
 
Edsgården 1:37 – Timrådalens förskola, beslut om avgift för extra offentlig 
kontroll enligt livsmedelslagen (AF 3/18). 
 
Vivsta 19:1 – Café Akvariet, föreläggande om att vidta åtgärder (MN 9/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – nationaldagsfirande Wifstavarvsvägen (MN 
10/18). 
 
Vivsta 19:1 – Café Akvariet, beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen (MN 11/18). 
 
Bergeforsen 1:94 – Momenta Thai Pizza, inplacering i riskklass (MN 12/18). 
 
Tallnäs 1:124 – Tallnäs förskola, beslut om ny förskoleavdelning (MLM 3/18). 
 
Trafikverket – Anmälan om kemisk ogräsbekämpning längs järnväg i Timrå 
kommun (MLM 4/18). 
 
Bäräng 2:24 – Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 6/18). 
 
Ri 3:1616 – Anmälan om kompostering av hushållsavfall och medgivande av 
ändring av sophämtningsintervall (TÖ 7/18). 
 
Strand 5:50 – Anmälan om att inrätta värmpumpsanlägnging för utvinning av 
bergvärme (TÖ 8/18). 
 
Bye 2:20 – Anmälan om att inrätta värmpumpsanlägnging för utvinning av 
bergvärme (TÖ 9/18). 
 
Strand 5:40 – Anmälan om att inrätta värmpumpsanlägnging för utvinning av 
bergvärme (TÖ 10/18). 
 
Bygg 
 
Tallnäs 1:123 Amasten Timrå 4 AB Tidsbegränsat bygglov, 
H 9/18  ändrad användning. 
 105 69 Stockholm 
 
Berge 2:24 *********** Nybyggnad förråd 
H 10/18 *********** 
 ****** 
 
Torsboda 5:19  *********** Eldstad 
H 11/18 *********** 
 ************ 
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Ri 3:158 ************* Nybyggnad bostadshus 
H 12/18 ************ och garage samt eldstad 
 ************** 
 
Duved 1:62 Timrå Vatten AB Tillbyggnad av 
L 7/18 Box 189 vattenreservoar  
 851 03 Sundsvall  
 
Forsmon 1:159 *********** Nybyggnad av garage, 
L 8/18 *********** rinving av befintligt 
 ************ 
 
Lunde 2:14 EON Energidistribution AB Nybyggnad 
L 9/18 Box 787  transformatorstation 
 851 22 Sundsvall  (N151156) 
 
Fagervik 2:34 ********** Tillbyggnad av  
L 10/18 ************ bostadshus 
 *************  
 
Skäggsta 1:10 *********** Tillbyggnad bostadshus 
L 11/17 ************* 
 *********** 
 
Torsboda 4:23 Circle K Sverige AB Oljeavskiljare 
L 12/17  
 118 88 Stockholm 
 
Strand 4:65 ********** Inglasning altan 
P 7/18 ************* 
 ************* 
 
Bostadsanpassningar 
 

Sörberge ******* 
E BAB 27/18 

Flytt av duschblandare och duschstång, flytt 
av badrumsspegel. 

  

Forsmon ********* 
E BAB 28/18 

Besiktning av hiss 

  

Öde ********* 
E BAB 29/18 

Reparation av hiss. 

  

Fröland ******** 
E BAB 30/18 

Tillägg till befintlig dörröppnare med 
mottagare och fjärrkontroll. 

  

Vivsta ********** 
E BAB 31/18 

Borttagning av tröskel. 
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Vivsta ********* 
E BAB 32/18 

Montering av stödhandtag i dusch. 

  

Sörberge ********** 
E BAB 33/18 

Borttagning av trösklar, kil och tröskelramp 
balkong, kilar vid ytterdörr. 

  

Skäljom ******** 
E BAB 34/18 

Borttagning av tröskel. 

  
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2018 
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§ 81 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 82  Dnr 2018/00478 
 
Lögdö Bruk 1:1 – Delegation inom kulturreservat 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden delegerar till verksamhetsansvarig på byggenheten att besluta om 
bygglov samt dispens från föreskrifter på fastigheten Lögdö bruk 1:11 för att 
återställa den raserade Trösklogen i samråd med byggnadsantikvarie på 
Länsstyrelsen. 
 
------- 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden delegerar till 
Verksamhetsansvarig på byggenheten att besluta om bygglov samt dispens från 
föreskrifter på fastigheten Lögdö bruk 1:11 för att återställa den raserade 
Trösklogen i samråd med byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen. 
 
Ärendet 
Lögdö Bruk är i kommunens översiktsplan utpekat som del av ett större område 
av riksintresse för kulturmiljövården. Området med sina byggnader och 
odlingslandskap ger allmänheten en god inblick i bygdens utveckling. Genom 
beslut i kommunfullmäktige 2004-11-02 har ett kommunalt kulturreservat enligt 7 
kap. 9 § MB bildats för den gamla järnbruksmiljön kring Lögdö kapell. 
Byggnaderna på den kommunägda fastigheten Lögdö 1:11 ingår i kulturreservatet. 
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den industrihistoriskt värdefulla 
miljön med anor från 1600-talet. För att uppnå detta är det meningen att 
kommunen bl.a. ska bedriva byggnadsvård som tar hänsyn till byggnadernas 
status. 
 
Inom kulturreservatet gäller särskilda föreskrifter. För bebyggelsen gäller bl.a. att 
det är förbjudet att utan Timrå kommuns tillstånd riva, flytta, bygga nytt eller 
förändra dessa. Ej heller är det tillåtet att använda byggmaterial eller metoder som 
negativt påverkar de kulturhistoriska värdena.  
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I samband med vinterns stora snömängder har taket på del av trösklogen rasat in 
och byggnaden behöver därmed återställas för att bevara de tekniska 
egenskapskraven och kulturmiljön i området.  
 
Bedömning 
Ett inledande möte har skett med Kultur- och teknikförvaltningen om hur 
återställningen ska ske.  
Ett förslag håller på att arbetas fram i samråd med Länsstyrelsen och Miljö- och 
byggkontoret. Enligt beslutad delegationsordning saknas delegation för att bevilja 
detta inom kulturreservat utom planlagt område.  
 
För att handläggningen av ärendet ska kunna hanteras inom förvaltningen utan att 
invänta nästa nämndssammanträde föreslår miljö- och byggkontoret att Miljö- och 
byggnadsnämnden delegerar till verksamhetsansvarig på byggenheten fram till 
2018-06-30 att besluta om bygglov samt dispens från föreskrifter på fastigheten 
Lögdö bruk 1:11 för att återställa den raserade byggnaden i samråd med 
byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen.” 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Verksamhetsansvarig byggenheten, Mattias Högberg 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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