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§ 83 
     
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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§ 84 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utse Bengt Nilsson (S) och Ulf Lindholm (SD) 
att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret  
2018-05-25 klockan 08.00.  
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§ 85 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 86    
 
Information – Detaljplan Gäddviken  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Planarkitekt Olof Lindstrand informerar om detaljplanen i Gäddviken. 
 
Fastighetsägare från 22 st fastigheter i två planområden har gått samman och 
ansökt om planbesked för att utöka befintliga byggrätter. 
 
Riktlinjer för utökade byggrätter bromsar upp processen, överensstämmer inte 
med plan- och bygglagen. 
 
Uppdrag från kommunstyrelsen om att föreslå åtgärder för att öka 
bostadsproduktionen i attraktiva fritidshusområden. 
 
Vid beslut om godkännande av föreslagna åtgärder kan ett positivt planbesked 
skrivas upp för beslut och en planprocess påbörjas. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 87  Dnr 2018/00311 
 
Näs 7:4 - Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker Arena Service 
Mitt 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Ge tillståndshavaren Arena Service Mitt AB, organisationsnummer 556723-9461, 
en erinran.   
 
----- 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta enligt miljö- och 
byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Ärendet 
Armin Fattah har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 

”Förslag till beslut 
Ge tillståndshavaren Arena Service Mitt AB, organisationsnummer 556723-9461, 
en erinran.   

Ärendet 
Miljö- och byggkontoret genomförde den 9 mars 2018 kl. 18.20 – 20.20 ett 
tillsynsbesök enligt alkohollagen vid NHK Arena. Vid tillsynsbesöket framkom: 
 
Gäller sportbar, Northbike: 
Kl. 19.41 såg alkoholhandläggaren att en flicka med ungdomligt utseende, som 
antydde att personen i fråga kunde vara under 18 år, drack alkoholhaltig cider. 
Alkoholhandläggaren tillkallade ordningsvakt som fick i uppgift att fråga personen 
om legitimation. Flickan kunde inte uppvisa legitimation och sade att hon hade 
glömt ID-kortet hemma. Personen blev efter händelsen avvisad från sportbaren, 
Northbike. 
 
Serveringspersonal serverade en person fem starköl. Alkoholhandläggaren gör 
bedömningen att det inte är förenligt med kravet på återhållsamhet att frånsäga sig 
kontrollen genom att servera större mängd alkohol på en gång till en person. Det 
var väldigt mycket folk i baren som då gjorde att uppsikten inte kunde hållas över 
de ytor som beskrivs i bilaga 1. På grund av detta gör alkoholhandläggaren 
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bedömningen att serveringspersonalen inte kunde göra en bedömning om vilka 
dessa fem öl skulle serveras till. Det ska tillägas att kundgruppen i sportbaren var 
av blandad ålder och av den hänsynen är det viktigt att tillgodose att personer som 
serveras alkohol har uppnått laglig ålder.  
  
Tillståndshavarens synpunkter och åtgärdsförslag 
Simon Edlund som är företrädare för Arena Service Mitt AB har i ett brev som 
inkom till kommunen den 4 april 2018 lämnat följande synpunkter och 
åtgärdsplan. 
 
”Flicka med ungdomligt utseende 
Vi tillåter inte längre gäster yngre än 18 år i sportbaren. Information om detta 
lämnas på skyltar vid entrén och ordningsvakterna ser till att bestämmelsen 
efterlevs. Risken för att den beskrivna händelsen ska kunna upprepas är därmed 
enligt vår åsikt eliminerad. 
 
En person fem starköl 
Vi har informerat personal och vakter om att vid samtidig försäljning av flera 
alkoholhaltiga drycker så ska de vara uppmärksamma på att personen i fråga 
endast dricker en av dryckerna och resterande lämnas till andra i sällskapet. Risken 
att någon av dryckerna lämnas till minderårig är eliminerad då minderårig inte 
längre släpps in ï baren. 
 
Vi kan även informera om att vi kommer att bygga om alkoholbaren till nästa 
säsong. Hästskoformen ska ersättas av en rak och längre bardisk. Vi tror därmed 
att det blir en lugnare miljö för gästerna och bättre ordning.” 
 
Kommunicering 
Miljö- och byggnadsnämnden har gett tillståndshavaren att lämna yttrande, begära 
komplettering av ärendet, anlita biträde/ombud och att begära företräde inför 
miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Inget nytt yttrande har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden mer än det 
brev som inlämnades 4 april 2018 när utredningen påbörjades.  
 
Lagstiftning 
Alkohollagen 3 kap. 8§ 
Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått 
den ålder som anges i 7 § 
 
Alkohollagen 3 kap. 7§ 3 stycket 

Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 

Alkohollagen 8 kap. 20§ 

Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas 
och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 

Alkohollagen 9 kap. 17§ första stycket 
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En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, 

 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Miljö- och byggkontoret gör bedömning att tillståndshavaren inte kunnat förvissa 
sig om att samtliga personer som serverades alkohol i sportbaren Northbike har 
uppnått laglig ålder, d.v.s. 18 år. Då det under tillsynsbesöket påträffades en 
person som inte kunde uppvisa legitimation om att hon var 18 år gammal då hon 
drack alkoholhaltig cider.  
   
Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att servera en person fem starköl inte 
är förenligt med kravet på återhållsamhet att frånsäga sig kontrollen genom att 
servera större mängd alkohol på en gång till en person.  
 
Bedömningen är att det kan stanna vid en erinran eftersom bristerna rättats till 
och tillståndshavaren upplevs vara benägen att verkligen vilja undvika att liknande 
problem uppstår fortsättningsvis. Därmed anser miljö- och byggkontoret att 
tillståndshavaren endast ska få en erinran.” 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Arena Service Mitt AB 
Armin Fattah 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 88  Dnr 2017/01151 
 
Torsboda 3:15 m fl – Yttrande i remiss angående ansökan om tillstånd till 
anläggande och drift av anläggning för lagring av virke på land, 
virkesterminal, med vattenbegjutning av timmer  
(länsstyrelsens diarienummer: 551-8093-17) 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med det som anges under rubriken 
Överväganden. 
 
------ 
 
Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta enligt miljö- och 
byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtsson har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med det som 
anges under rubriken Överväganden. 
 
Ärendet 
SCA Skog AB har hos miljöprövningsdelegationen ansökt om tillstånd för 
rubricerad verksamhet. Ansökan har kungjorts och nämnden har fått den för 
yttrande. 
 
Förklaring av ärendet 
SCA Skog AB yrkar om tillstånd till anläggande och drift av virkesterminal, 
innefattande rätt att vid ett och samma tillfälle lagra 110 000 kubikmeter virke på 
land - varav 60 000 kubikmeter timmer med begjutning av vatten - på fastigheten 
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Torsboda 3:15 m fl, samt att i övrigt bedriva verksamheten i enlighet med ansökan 
jämte bilagor. 
 
Lagstiftning 
Efter avslutad samrådsprocess enligt 6 kap. miljöbalken har ansökan med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och övriga bilagor lämnats in för 
prövning. Ansökan har därefter kompletterats innan Miljöprövningsdelegationen 
kungjort den och översänt den för yttrande. 
 
Överväganden 
 
Villkor för buller 
Nämnden godtar SCA Skogs justerade förslag till villkor för buller med följande 
tillägg.  
 
Nämnden föreslår att miljöprövningsdelegationen överlåter till 
tillsynsmyndigheten att fastställa villkor för maximala ljudnivåer nattetid. 
 
Ändrade förslag till villkor för städning av upplagsytor och villkor för 
kontroll 
Nämnden har inget att erinra mot SCA Skogs ändrade förslag till villkor. 
 
Överskottsmassor 
Nämnden har inget att erinra mot SCA Skogs preciserade beskrivning av 
hanteringen av överskottsmassorna. 
 
Påverkan på riksintresse och skyddade områden samt hantering av 
dagvatten och bevattningsvatten 
Nämnden har inget att erinra mot SCA Skogs preciserade beskrivning av påverkan 
på riksintresse, och skyddade områden samt hantering av dagvatten och 
bevattningsvatten. Nämnden noterar samtidigt att det vid behov finns utrymme 
för att utöka sedimentations- och infiltrationsdammarna. 
 
Situationsplan 
Nämnden har inget att erinra mot SCA Skogs nya version av situationsplanen, 
som bland annat tydligt redovisar avgränsning för verksamhetsområdet. 
 
Periodisk besiktning 
Nämnden bedömer att det är lämpligt att verksamheten omfattas av periodisk 
besiktning och föreslår därför ett särskilt villkor för verksamheten som anger att 
periodisk besiktning ska göras regelbundet vartannat eller vart tredje år.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Akt 
 
Exp       /       2018 
 

mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se
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§ 89  Dnr 2016/01946 
 
Översiktsplan 2035 Timrå kommun 
Förslag till yttrande - utställningshandling 

 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detta beslut utgör yttrande till 
kommunstyrelsen gällande utställningshandling för Översiktsplan 2035 för Timrå 
kommun.  
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren och byggnadsinspektör Mattias Högberg har 
granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detta beslut utgör yttrande till 
kommunstyrelsen gällande utställningshandling för Översiktsplan 2035 för Timrå 
kommun.  
 
Ärendet 
Timrå kommun, kommunstyrelsen, har tagit fram förslag till Översiktsplan 2035 
för Timrå kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att yttra sig 
angående utställningshandlingen.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Miljö- och byggkontoret har i detta yttrande angående utställningshandlingen 
utgått från nämndens tidigare beslutade yttrande gällande samrådshandlingen för 
ny översiktsplan. Kontoret har tagit del av de förändringar som gjorts till 
utställningshandlingen samt de yttranden som kommit in gällande 
samrådshandlingen. 
 
Underlaget är väl genomarbetat och gediget och det är mycket positivt att förslag 
till ny översiktsplan har tagits fram då den gällande planen antogs 1990. 
 
För att underlätta för mottagaren anges kontorets synpunkter med hänvisning till 
respektive kapitel och i förekommande fall också stycke i kapitlet.  
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Kapitel 5  
 
Ny bebyggelse på landsbygden 
Texten ”Boende får inte rikta krav på åtgärder mot lukt, buller eller andra 
störningar från jordbruket” bör strykas. Det är inte möjligt att förbjuda boende att 
rikta klagomål mot verksamheter som orsakar störningar i from av lukt, buller 
eller liknande. Vid konstaterad olägenhet vid klagomål så är det den som orsakar 
störningen som ansvarar för att vidta åtgärder oavsett vem som fanns på plats 
först. Risken för uppkomst av klagomål bör minimeras genom genomtänkt 
lokalisering av bostäder och verksamheter.  
 
Kap 6  
 
Ubo 14, vid Söråkers herrgård 
I stycket om Ubo 14 anges att området har sanerats från föroreningar under 2017. 
Detta är felaktigt. Miljötekniska markundersökningar har gjorts inom delar av 
aktuellt område vilket påvisat vissa föroreningar som härstammar från den tid då 
Söråkers trädgårdsskola fanns på platsen.  
 
Utvecklingsområden för näringsliv 
Riktlinjerna bör även ange att attraktiva lägen för näringslivsverksamhet också ska 
vara godtagbara och långsiktigt hållbara i övrigt, t ex med hänsyn till 
vattenskyddsområden. 
 
Unä 7, Bandsjöområdet 
Detta industriområde, som är nytt i utställningshandlingen, är tänkt att bli aktuellt 
för ytkrävande och störande verksamheter. Detta område ligger inom det 
planerade tertiära skyddsområdet för Wifsta vattentäkt. Det ligger i ett 
avrinningsområde som avvattnas mot Indalsälven via Öringsbäcken. Vid 
nyetablering är det enklare att göra rätt åtgärder från början vad gäller att minska 
risk för förorening av dagvatten men bedömningen är ändå att det är olämpligt att 
ytterligare industriområden lokaliseras inom det tertiära skyddsområdet. Detta 
särskilt med inriktning mot ytkrävande och störande verksamheter som rimligen 
också kan påverka mark och vatten. Unä 7 bör därför utgå.  
 
Omvandlingsområde Vivstavarv med beteckning DP 11 
Nedanstående synpunkt kvar står från tidigare yttrande.  
 
Detta område har inte sanerats till nivån mindre känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverkets rapport 5976. För området har platsspecifika riktvärden tagits 
fram som är högre än MKM. Vid framtagandet av dessa platsspecifika riktvärden 
har hänsyn tagits till att vuxna endast befinner sig i området under arbetstid samt 
att barn mycket sällan befinner sig där. Kommande verksamheter inom området 
behöver ta detta i beaktande. Om annan typ av nyttjande av mark, byggande eller 
liknande kommer troligen miljötekniska markundersökningar att krävas och vid 
behov sanering. Om detaljplanen ska ändras kommer föroreningsnivåer på land 
och i sediment i angränsande vattenområden att vara aktuella att kartlägga och att 
planera markanvändningen utifrån. 
 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-05-21  

Verksamheter 
Nedanstående synpunkt kvar står från tidigare yttrande.  
 
I markanvändningskartan redovisas befintliga verksamhetsområden som industri 
på samma sätt oavsett om de är detaljplanelagda områden i tätort eller inte. 
Kontoret ser stora skillnader mellan dessa områden. Områden som är 
detaljplanelagda för industriändamål är långsiktigt planerade och prövade för 
detta. Andra områden, främst utanför tätortsområdena, finns på den aktuella 
platsen pga den resurs eller det förhållande som finns på platsen, exempelvis grus- 
eller bergtäkt, vindkraftsområde. Vid tolkning av markanvändningskartan är det 
därför viktigt att se skillnad på olika befintliga verksamhetsområden. Att ett 
område är ianspråktaget för täktverksamhet innebär inte att området med 
automatik är lämpligt för även andra typer av industriell verksamhet. 
Tillståndsprövningen enligt miljöbalken innebär inte att lämpligheten för andra 
typer av verksamheter tas upp samtidigt. Just när det gäller grus- och bergtäkter, 
som utgör de flesta av de redovisade befintliga verksamhetsområdena utanför 
tätortsområdena, är också tillstånden tidsbegränsade och återställning ska ske till 
naturmark inom denna tid.  
 
Kontoret ser utifrån erfarenhet att det är viktigt att varje område ses för sig och 
att markanvändningskartan ska tolkas utifrån den aktuella verksamheten som 
bedrivs eller har bedrivits. Befintligt verksamhetsområde som inte är 
detaljplanelagt är endast ianspråktaget och lämpligt för den verksamhet som 
prövats för ändamålet. Detta behöver tydliggöras i översiktsplanen. 
 
Kap 7 
 
Omvandlingsområden 
Det finns flera äldre planlagda områden i kommunen med fritidshusbebyggelse 
som är omvandlingsområden. Det behöver förtydligas i texten att det både utifrån 
ekonomiska skäl men också av hälsomässiga skäl inte bedöms försvarbart i 
dagsläget att ansluta något område till kommunalt nät för VA.  
 
Riktlinjer för områden med i huvudsak bostäder 
Utöver en zon om minst ca 25 m mellan fastighet och vatten för fri passage 
närmast vattnet bör ett minsta ungefärligt mått på en zon, ibland kallad lodrät 
passage, för fri passage till och från vattnet anges.  
 
Vid etablering av nya bryggor, båtplatser, båthus och liknande bör möjligheterna 
till samlokalisering tas tillvara.  
 
Kapitel 10 
 
Områden med särskilt skydd, Natur- och kulturreservat 
Reservatsbestämmelserna för Åstöns naturreservat reviderades genom beslut i 
kommunfullmäktige 2016-06-13. Revideringen innebär det finns möjlighet att ge 
tillstånd för anläggningar för service och för möjligheten att uppleva 
naturreservatet. Skrivningen i stycket gällande ändring av reservatsföreskrifter kan 
därför tas bort. 
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Kapitel 11  
 
Buller 
Nedanstående synpunkt kvar står från tidigare yttrande:  
 
Texten gällande buller är skriven så att den gäller bara tillståndspliktiga 
verksamheter och inte mindre verksamheter. Utgångspunkten att ”den 
verksamhet som förorsakar högt buller ska åtgärda det vid källan så att inte bullret 
blir störande” bör rimligtvis gälla alla verksamheter som omfattas av miljöbalkens 
bestämmelser. 
 

Kapitel 12 
 

Befintligt spillvattensystem 
Det behöver förtydligas att det finns 6 stycken kommunala avloppsreningsverk i 
kommunen. Det finns också flera andra avloppsreningsverk som drivs av 
samfälligheter.  
 
Befintligt dagvattensystem 
ÖP:n anger att dagvattenhanteringen inom Vivsta industriområde är under 
utredning. Åtgärd är planerad för dagvattendammen under 2018. Denna åtgärd är 
inte en slutlig lösning vad gäller dagvattnet utan fortsatt arbete krävs. Kontoret 
bedömer att detta blir en prioriterad del av kommande plan för dagvatten samt 
deltar gärna i arbetet med denna plan. I arbetet krävs en bred förankring och 
deltagande från flera förvaltningar och bolag.  
 
Kapitel 14 Genomförande av översiktsplanen och fortsatt arbete 
 
Det är positivt att VA-planer och dagvattenplaner tas med bland de prioriterade 
åtgärderna för genomförande. Kontoret ser av flera anledningar behov av att 
sådana planer tas fram, däribland klimatförändringar, skydd av Wifsta vattentäkt 
samt åtgärder inom ledningsnätet för Söråkers reningsverk. Plan för kommunal 
vattenförsörjning ses också som prioriterad. 
 
Vid framtagandet av yttrandet har samråd skett med Jan Bengtsson, Marc 
Liljeström och Tobias Öhlund.” 
 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
Exp       /       2018 
 
 
 
  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-05-21  

 
 
 
 
 
§ 90  2018/00359 
 
*********** – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden ger strandskyddsdispens för uppförande av kraftledning inom 
strandskyddat område. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för uppförande av kraftledning inom strandskyddat område.  
 
Ärendet 
E.on Energidistribution har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om dispens 
från strandskyddet för uppförande av kraftledning på fastigheterna nedan. 
Dispensen omfattar bara de områden som redovisats på bifogat kartunderlag för 
********. 
 
- Planerad åtgärd har tillstånd från Energimarknadsinspektionen (beslut om 
 koncession) 
- Länsstyrelsen har beslutat om BMP (betydande miljöpåverkan) 
 
Jan Bengtson på miljö har hörts i ärendet.  Han gör bedömningen att åtgärden 
inte äventyrar strandskyddets syfte med den allmänrättsliga tillgången till 
strandlinjen eller riksintresset för rennäringen. Området är redan ianspråktaget av 
befintligt ledningsstråk. Se bifogat yttrande daterat 2018-04-09.   
 
Bedömning 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 4 miljöbalken. 
Förvaltningens bedömning är att skäl finns att ge dispens av uppförande av 
kraftledning samt att åtgärden inte står i strid med strandskyddets syften. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den 
anläggning som dispensen avser. Någon tomtplatsavgränsning görs inte då 
planerad åtgärd inte är privatiserande.  
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Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
 
Protkollsutdrag till: 
Sökanden 
Länsstyrelsen, ansökan + situationsplan 
Akt 
 
Exp        /       2018 
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§ 91  Dnr 2018/00112 
 
******* – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden ger strandskyddsdispens för släntförstärkning (erosionsskydd) inklusive 
pir för att möjliggöra lastning till pråm. Dispensen avser den yta som redovisas på 
situationsplanen. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta enligt miljö- och 
byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för släntförstärkning (erosionsskydd) inkl pir för att 
möjliggöra lastning till pråm. Dispensen avser den yta som redovisas på 
situationsplanen. 
 
Ärendet 
Ägare till fastigheten *********, har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
strandskyddsdispens för släntförstärkning (erosionsskydd) inkl pir. 
Släntförstärkningen uppförs inom Bergeforsens Kraft ABs inhängande område 
och kommer ske mot älven. Piren ligger utanför inhägnat område men i direkt 
anslutning till inhägnaden och placeringen styrs utifrån de transportvägar som 
måste anläggas under arbetets gång. Efter utfört arbete blir piren tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Miljöenheten har hörts i ärendet och framför synpunkter kring stenpiren enligt 
yttrande daterat 2018-03-08. Bergeforsens Kraft AB har redovisat hur piren kan 
komma användas efter slutfört projekt enligt yttrande 2018-03-20.   
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Länsstyrelsen medger Bergeforsens Kraft AB att få utföra dessa åtgärder enligt 
deras anmälan om vattenverksamhet. I sitt beslut anser man att åtgärden innebär 
en begränsad påverkan på miljön i området och kan godtas med angivna 
försiktighetsmått enligt deras beslut daterat 2018-03-27. 
 
Då projektet är uppdelat i två delar, dels släntförstärkning inom ett inhägnat 
ianspråktaget område och en pir utom detta område så delar vi upp skälen enligt 
nedan. 
 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
 för strandskyddets syften. 
2. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. 
 
Anläggningen är tänkt att placeras i anslutning till Indalsälven gäller strandskydd 
inom 100 meter från strandkanten 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
 betydelse för strandskyddets syften. 
3. Byggnaden / anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. 

Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 1 och 3 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den 
anläggning som dispensen avser då den redan idag är inom inhägnat område samt 
att den stenpir som uppförs kommer att kunna nyttjas av allmänheten.  
 
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.” 
 
 
Protkollsutdrag till: 
Sökanden 
Länsstyrelsen, ansökan + situationsplan 
Akt 
 
Exp        /       2018 
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§ 92  Dnr 2018/00195 
 
********** – Ansökan bygglov, nybyggnad av bostadshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden beslutar att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
 
1. Bevis om färdigställandeskydd. 
2. Energiberäkning. 
3. Konstruktionsritningar. 
4. VVS –ritningar. 
5. Golvärmeritningar. 
6. Ventilationsritning. 
7. Geoteknisk undersökning. 
8. Kontrollplan för fastställande.  
9. Modell på eldstad och rökkanal. 
 
I övrigt gäller följande: 
 
1. ********* godtas som kontrollansvarig. 
2. Sakkunnigs besiktningsprotokoll med godkännande av anläggningen avseende 
 imkanal, eldstad och OVK ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid 
 anmälan om slutfört arbete. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta enligt miljö- och 
byggkontorets förslag. 
 
------ 
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Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
 
1. Bevis om färdigställandeskydd. 

2. Energiberäkning. 

3. Konstruktionsritningar. 

4. VVS –ritningar. 

5. Golvärmeritningar. 

6. Ventilationsritning. 

7. Geoteknisk undersökning. 

8. Kontrollplan för fastställande.  

9. Modell på eldstad och rökkanal. 

I övrigt gäller följande: 
 
1. ******* godtas som kontrollansvarig. 

2. Sakkunnigs besiktningsprotokoll med godkännande av anläggningen avseende 

imkanal, eldstad och OVK ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid 

anmälan om slutfört arbete. 

Ärendet 
*********, har hos Miljö -och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för ett 
bostadshus på fastigheten ********, enligt följande beskrivning: 
Bostadshus avser 2 plan med en byggnadsarea på ca 97 m2 inkl farstu. Byggnaden 
grundläggs med platta på mark och uppförs med stomme i betong och fasader i 

trä.  Yttertak beläggs med svarta tegelpannor och takvinkeln är 27. Den balkong 
som fasadritningarna visar kommer att utgå och således inte byggas på detta hus. 
 
Uppvärmning sker med frånluftvärmepump kopplad till golvvärme och 
vägghängda radiatorer samt en kompletterande braskamin. Ventilation ordnas via 
återvinningsaggregat.  VA-anslutningar kopplas till det kommunala nätet och 
dagvattenhantering och dränering ordnas tas omhand på egna fastigheten.   
 
För fastigheten utgörs området av sammanhållen bebyggelse.  
 
 
Berörda grannar har hörts i ärendet. Fastighetsägarna för *******, ******** 
och ********. har inkommit med följande synpunkter som hanteras enligt Plan- 
och bygglagen: 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-05-21  

 

 Tänkt byggnad anpassar sig inte till omgivningen. 

 Det tänkta huset kommer att skymma utsikten. 

 De anser att huset ska flyttas längre ner på fastigheten. 

 Huset är markant högre än det ursprungliga huset på fastigheten. Det kommer 
 att påverka omgivningen i området negativt. 
 
E.on, Kultur- och Teknik, Arkitekt och MSV har hörts i ärendet och påtalat 
följande: 
 
Eon elnät framför att mot fastighetsgräns finns idag en 0.4 kV servisledning samt 
en 10 kV markkabel. Byggnader och anläggningar för inte uppföras närmare än 3 
meter från ledningen och markarbeten som påverkar ledningens höjdläge får inte 
ändras. Se bifogad karta. 
Markkabelns exakta läge bör säkerhetsställas innan eventuella grävningsarbeten. 
 
Kultur- och Teknik har lämnat synpunkter. All parkering ska ske inom 
fastigheten. En vägtrumma minst 200 mm i diameter ska läggas vid infarten. 
 
******** (Arkitekt) har lämnat synpunkter om fasadutformning. Byggnaden 
skulle nog må väl av att fönstren ändrades enligt bif. skiss med färre antal 
smårutor i fönstren. Fasaden mot sydväst vetter mot Vinkelgränd. Den fasaden är 
den mest slutna med endast en dörr till tvättutrymmet. Skulle sovrummen på plan 
1 trappa förses med fönster enligt skiss så öppnades byggnaden upp avsevärt mot 
gatan och blir mer tillgänglig mot omgivningen. Fönstren på motsatt gavel skulle 
gärna även de kunna vara större enligt skiss, medför att möbleringen i aktuell rum 
måste studeras, inkl. förvaringen i husets s.k. masterbedroom på de första 
föreslagna planlösningarna och dess utformning samt att byggnaden skulle vinna 
estetiskt på att få ett  traditionellt sadeltak.  
 
Här bedömmer hustillverkaren och sökande att ovan nämnda synpunkter inte 
aktuella eftersom detta är ett ”kataloghus”. 
 
MittSverigeVatten har lämnat synpunkter. Fastigheten är ansluten till 
kommunalt vatten samt spillvatten. Dagvatten får ej anslutas till fastigheten. 
Dränering samt takavvattning får ej kopplas till det kommunala spillvattnet. 
 
Bedömning och kommentar till  inkomna synpunkter 
Fagervik utgörs av en varierad bebyggelse av större moderna bostadshus samt 
äldre bostadshus. Att finna en gemensam nämnare i denna bebyggelse avseende 
lokal tradition av byggnadssätt ter sig svårt. Om man då minskar blickfånget till 
närområdet till där de sökta byggnaden ska uppföras så är bebyggelsen fortfarande 
blandad men är övervägande en- till en, en halvplans hus och två planshus. 
 
Då markens lutning på platsen inte är alltför stor kommer byggnadernas placering 
oavsett utformning och läge till viss del innebära försämrad utsikt för 
omkringliggande fastigheter. 
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Miljö- och byggkontoret bedömer därmed utifrån ovan att bygglov bör beviljas 
för nybyggnad av bostadshus enligt ovan och anser att åtgärden inte kommer att 
innebära någon betydande olägenhet med vad som avses med PBL 2 kap 9§ för 
omgivningen.”   
 
 
Protokollunderlag till:  
Sökanden 
Fastighetsägare till ******** rek+ mottagningsbevis  
Fastighetsägare till ********* rek+ mottagningsbevis 
Kontrollansvarig 
Miljöeneheten  
Byggnadsregistret       
Fastighetsägare  
Akt   
 
Exp         /         2018 
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§ 93  Dnr 2018/00360 
 
****** – Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. Vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät alternativt enskild 
 anläggning. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
3. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta enligt miljö- och 
byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

 
”Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med 
följande villkor: 
 
1. Vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät alternativt enskild 

anläggning. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

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

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
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Ärendet 
*********** har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus 
i ett plan enlighet med inlämnade handlingar. Vatten och avlopp avser att ordnas 
med anslutning till kommunalt ledningsnät. Tomten är sedan tidigare avstyckad. I 
samband med avstyckningen redovisades anslutningsväg, Sökanden avser dock en 
annan lösning enligt inlämnade  handlingar. 
 
Området utgör sammanhållen bebyggelse.  Enligt den fördjupade översiktsplanen 
utpekas fastigheten som gles bostadsbebyggelse. Inga fornlämningar eller 
kulturmiljöer finns inom närområdet.   
 
Berörda grannar har hörts i ärendet. 
 
Fastighetsägaren till ******** och ********* har inkommit med synpunkt att 
ett så stort hus kommer helt att förstöra deras hus och utsikt. 
 
Berörda myndigheter har inkommit med följande synpunkter. 
 
E:on elnät har inga synpunkter mot planerad åtgärd. Vid ombyggnad av vägen 
kan kabelutsättning ske via www.ledningskollen.se  
 
Trafikverket har inga synpunkter mot planerad åtgärd under förutsättning att 
ingen ny anslutning än befintlig mot väg 684 används. 
 
Kultur- och teknik förvaltningen har ingen erinran mot åtgärden. De arbetar 
med att ta fram ett servitut på kommunens mark, se bilagt yttrande. 
 
Mittsverigevatten AB har yttrat sig att det går att ansluta till kommunalt 
ledningsnät för vatten och spillvatten men ej dagvatten under förutsättning att 
ledningsrätt beviljas av fastighet **********. Fastigheten ligger i anslutning till 
Mittsverigevattens verksamhetsområde. 
 
Översiktsplanarkitekten har yttrat följande: Fastigheten ligger inom område 
med gles bebyggelse, benämnt BJ i gällande fördjupade översiktsplan för Söråker 
Strandstaden. I planen på sid 72 anges att ny enstaka bostadsbebyggelse bör 
tillåtas om vissa krav uppfylls. Rekommendationerna om byggnaders utformning 
med mera enligt de generella rekommendationerna får prövas i samband med 
bygglovs 
 
Samlad bedömning 
Besiktning har skett på platsen. Miljö- och byggkontoret konstaterar att 
tillkommande bebyggelse passar väl in i landskapsbilden för området. Den 
avsedda marken sluttar ned mot Klingerfjärden och bedöms i detta fall inte 
innebära någon betydande olägenhet. Väganslutning finns redovisad i ansökan. 
Vatten och avlopp kan lösas via kommunalt ledningsnät under förutsättning att 
ledningsrätt kan ordnas. Om inte ledningsrätt kan ordnas bedöms att enskild 
anläggning kan lösas inom fastigheten. Åtgärden bedöms överensstämma med 

http://www.ledningskollen.se/
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den fördjupade översiktsplanen. Åtgärden anses förenlig med 2 kap.5§ Plan- och 
bygglagen för att uppföra bostadshus och tillkommande komplementbyggnad.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör 
meddelas för åtgärden enligt villkoren ovan.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Fastighetsägarna till ******* och ******** rek + mottagningsbevis 
Skatteverket 
Miljöinspektör Jan Bengtsson 
E:on elnät 
Mittsverigevatten AB 
Kultur- och teknikförvaltningen 
Trafikverket 
Akt                
 
Exp        /        2018 
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§ 94  Dnr 2018/00500 
 
********** – Ansökan bygglov, nybyggnad av fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden beslutar att bygglov beviljas.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
 
1. Konstruktionshandlingar 
2. Geoteknisk- och radonundersökning  
3. Typ av eldstad och rökkanal 
4. Kontrollplan 
5. Färdigställandeskydd 
 
I övrigt gäller följande: 
 
6. ******** godtas som kontrollansvarig. 
7. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 
8. Byggnaden ska stakas ut av sakkunnig. 
9. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 
10. Fasader mot grannfastighet ska avskiljas i brandklass EI 30. 
11. Sakkunnigs (skorstensfejarmästaren) besiktningsprotokoll med godkännande 

av anläggningen ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid anmälan 
om slutfört arbete. 

 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Beredningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta enligt miljö- och 
byggkontorets förslag. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
bygglov beviljas.  
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
 
1. Konstruktionshandlingar 
2. Geoteknisk- och radonundersökning  
3. Typ av eldstad och rökkanal 
4. Kontrollplan 
5. Färdigställandeskydd 
 
I övrigt gäller följande: 
 
6. ****** godtas som kontrollansvarig. 
7. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 
8. Byggnaden ska stakas ut av sakkunnig. 
9. Vid utstakning av byggnaden ska berörd granne kallas till platsen. 
10. Fasader mot grannfastighet ska avskiljas i brandklass EI 30. 
11. Sakkunnigs (skorstensfejarmästaren) besiktningsprotokoll med godkännande 

av anläggningen ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid anmälan 
om slutfört arbete. 

 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga ett fritidshus i ett plan på 185 m2 samt tillhörande 
soldäck. Byggnaden grundläggs med platta på mark och uppförs med stomme och 

fasader i trä. Yttertak beläggs med plåt och takvinkeln är 18 resp 19. 
 
Uppvärmning sker med värmepump genom varma golv samt kompletterande 
braskamin och ventilation ordnas med mekanisk till- och frånluft med 
värmeåtervinning.  Dricksvatten ordnas från egen brunn och avlopp ordnas med 
enskild infiltrationsanläggning.  Tillstånd för enskilt avlopp har hanterats i ärende 
med dnr. 2017-00798. 
 
Berörda grannar och vägförening har hörts utan erinran. Byggnaden placeras 
enligt inlämnade handlingar revidering daterad 2018-03-05. 
 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Bedömning 
Fastigheten har avstyckats efter att positivt förhandsbesked har meddelats av 
byggnadsnämnden 2008-04-21 och bygglov 2009-03-05. Någon byggnad 
uppfördes aldrig under giltighetstiden.  
 
Nuvarande fastighetsägare avser nu att bebygga fastigheten med ett fritidshus 
enligt ansökan. Förutsättningarna på platsen bedöms inte ha ändrats och vatten 
och avlopp kan lösas på ett godtagbart sett. Tillstånd för enskilt avlopp har 
meddelats och vunnit laga kraft. Anslutning till väg finns ordnad för tomten. Inga 
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berörda grannar har inkommit med synpunkter på ansökan. Den planerade 
nybyggnationen stämmer väl in med intentionerna med avstyckningen och tidigare 
meddelat förhandsbesked. Miljö- och byggkontoret bedömer därmed att det finns 
förutsättningar att meddela bygglov enligt förslaget ovan med stöd av 2 kap. 5§ 
Plan- och bygglagen.”  
   
Debitering :  Enligt bifogar debiteringsunderlag.   
 
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:   
Sökanden 
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
Kultur och teknikförvaltningen 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Akt 
 
Exp       /       2018 
  

mailto:petra.jansson@scb.se
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§ 95  Dnr 2018/00337 
 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Skicka denna skrivelse till Lena Medin, KPMG för vidarebefordran till 
revisorerna. 
 
----- 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om ärendet. 

 
”Förslag till beslut 
Skicka denna skrivelse till Lena Medin, KPMG för vidarebefordran till 
revisorerna. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande 
granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att de anser att nämndens styrning 
och uppföljning bör formaliseras genom att:  
- 3.1 Nämnden fastställer och följer upp mål för verksamheten 
- 3.2 Nämnden formaliserar den ekonomiska uppföljningen genom att fastställa 
 en budget på verksamhetsnivå och följa upp den mot skriftliga rapporter 
 tillsammans med nuvarande rutin att förvaltningschefen kommenterar. 
- 3.3 Nämnden genomför en riskanalys för att säkerställa uppföljningen av intern 
 kontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna.  
 

Synpunkter 
3.1 Målstyrning 
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål som utgör god ekonomisk 
hushållning. Målen har kompletterats med styrtal och målvärden för att kunna 
följa upp att verksamheten är på väg i rätt riktning.  
 
Nämnden är gemensamt ansvarig för några av fullmäktiges mål/styrtalen. Dessa 
följs upp och rapporteras till nämnd tre gånger per år. 
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3.2 Ekonomistyrning 
På nämndens sammanträde i januari 2018 beslutade nämnden om tilläggsbudget 
för verksamheterna. I övrigt är det fullmäktige som beslutar om budget för de 
respektive verksamheterna. Nämnderna ansvarar för att hantera verksamheterna 
inom tilldelad budget. Uppföljning på sammanträdena sker genom muntlig och 
skriftlig redovisning på verksamhetsnivå. Den skriftliga sammanställningen skickas 
ut tillsammans med de övriga nämndhandlingarna.  
 
3.3 Uppföljning av intern kontroll 
Riskanalyserna utförs ungefär vartannat år. Nämnden delar revisionens mening att 
nämndens hantering ska innefatta den senaste riskanalysen för att säkerställa att  
internkontrollen omfattar de mest väsentliga kontrollerna.  
 
 

Protokollsutdrag till: 
Lena Medin, KPMG 
Kommunstyrelsen 
 
Exp         /       2018 
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§ 96 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för april månad.  
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, april 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran april 2018.    
 
Personal 
Ekonomen Ann Fahlroth presenterar sig för nämnden. 
 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att förvaltningen är nöjd med 
den kapacitet och de resurser vi har just nu. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 97 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten. 
 
”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. 
 
Arbetsbelastningen för förvaltningen är ovanligt hög men det är 
kommunstyrelsedelen som ökat avsevärt. Nämndens ansvarsområde blir tyvärr 
lidande eftersom nämnd och styrelse delar några tjänster. I januari uppdrog 
nämnden att verksamheten skulle komma med reviderade taxeförslag senast vid 
mansammanträdet. Inom miljöområdet är taxan justerad men inom byggområdet 
kommer inte förslaget förrän efter sommaren.  
 
Nämndens verksamhet kommer att ha bra täckning under hela sommaren. Under 
sommarsemestern kan miljöverksamheten och byggverksamheten vara 
obemannad under tre efterföljande arbetsdagar. Det kommer att finnas personal 
på plats varje dag för att ta emot besökare, besvara samtal och hantera 
inkommande och utgående post. Behöver medborgaren eller företagaren träffa en 
specifik kompetens bör tid bokas med handläggare för att säkerställa att rätt 
kompetens tar emot besöket. 
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Under april och maj har nämndens verksamhet haft kvällsöppet varannan torsdag. 
Annonseringen har varit begränsad och endast skett via sociala medier och 
gatupratare. Det har varit färre än fem personer per gång och ska denna insats 
upprepas behöver mer kraft läggas på att informera allmänhet och företag om 
möjligheten att träffa verksamheten efter vanliga kontorstimmar.” 

 

 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 98 
 

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

 Kommunstyrelsens beslut § 96 2018-04-03 – Intern kontroll 2011, nämndernas 

rapportering. 

 

  Kommunfullmäktiges beslut § 71 2018-04-23 – Motionssvar motion från (SD) 

om bullerplank. 

 

 Brev till alla kommuner i norra Sverige – Ta avstånd till nytt kärnkraftverk vid 

Bottenviken. 

 

 Länsstyrelsen Västernorrlands beslut 2018-03-29 – Återtagande av 

tillsynsansvar för vindkraftsanläggningen Stor-Skälsjön i Sundsvall och Timrå 

kommun. 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2018 
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§ 99 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
******* – Redovisning av misstänkt brott mot miljöbalken (KL 3/18). 
 
Utredning – ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta, Söråkers Folkets 
Hus (KL 4/18). 
 
Sörberge 1:81 – Sörberge Kebabcity, beslut om registrering (MN 13/18). 
 
Sörberge 1:81 – Sörberge Kebabcity, beslut om inplacering i riskklass (MN 
14/18). 
 
Vivsta 4:69 – Namo Pizzeria & Restaurang, beslut om inplacering i riskklass 
(MN 15/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – uppställning av husbil, Hyresgästföreningen 
Region Norrland (MN 16/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – dansuppvisning, Kulturskolan (MN 17/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – minimässa, Storöringens Fiskeklubb (MN 
18/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Indalsledenloppet (MN 19/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – träning och tävlingar, Timrå Trailklubb (MN 
20/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – motorcykelns dag (MN 21/18). 
 
Bäräng 1:20 – Färjas Brygga, beslut om registrering (MN 22/18). 
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Yttrande till Polismyndigheten – majbrasa Bergeforsen (MN 23/18). 
 
Tallnäs 1:40 – Timrå Online Pizza, beslut om omhändertagande av livsmedel 
(MN 24/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – demonstrationståg, Timrå Socialdemokratiska 
Arbetarekommun (MN 25/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – uteservering, Namo Restaurang AB (MN 
26/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Folkan Waterfront, Söråkers Folkets 
Husförening (MN 27/18). 
 
Bergeforsen 1:154 – ICA Forsen, tillsynsrapport samt beslut om tillsynsavgift  
(AF 4/18). 
 
Söråker 22:11, ICA Nära Söråker, tillsynsrapport samt beslut om tillsynsavgift  
(AF 5/18). 
 
Vivsta 3:97, Willys Hemma Timrå, tillsynsrapport samt beslut om tillsynsavgift  
(AF 6/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – tillstånd för hyllning av Timrå IK 2018-04-07 
kl. 13:30 på stora torget i Timrå (TÖ 11/18). 
 
***** – anmäla om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 12/18). 
 
******* – anmäla om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 13/18). 
 
********* – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 14/18). 
 
******* – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 15/18). 
 
******** – SCA Energy AB, beslut om klassning av verksamhet och årlig 
tillsynsavgift (JB 16/18). 
 
Yttrande till Skogsstyrelsen – anmälan om planerad skogsgödsling inom på 
karta angivna delar av fastigheter i Timrå kommun (JB 17/18). 
 
Torsboda 4:23 – Circle K Sverige AB, anmälan om installation av oljeavskiljare 
och betongplattor vid spillzoner (JB 18/18). 
 
Vivsta 8:1 - Sörberges Fotklinik, anmälan om ambulerande fotvårdsverksamhet 
(MLM 5/18). 
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Sörberge 2:375 – Timrå Golfklubb, tillstånd för spridning av 
bekämpningsmedel (AN 1/18). 
 
Vivstamon 1:17 – OKQ8 AB, anmälan av avhjälpandeåtgärd (AN 2/18). 
 
Fjäl 1:1 – SCA Skog AB, föreläggande om försiktighetsåtgärder (AN 2/18). 
 
 
Bygg 
 
******** ******** Anmälan installation 
H 13/18 ********** avgaskanal,  
 *********** brandskyddsåtgärd 
 
******* ********** Eldstad 
H 14/18 ********** 
 ********* 
 
******* ********* Anmälan hiss 
H 15/18 ******** 
 ***********  
 
********** ********* Nybyggnad carport/ 
H 16/18 ********* förråd 
 ******** 
 
Vivstamon 1:17 OK-Q8 AB Rivning av 
H 17/18 Box 23900 drivmedelsanläggning 
 104 35 Stockholm 
 
******** ******** Anmälan Eldstad 
L 13/17 ******** 
 ********* 
 
******** ********** Tillbyggnad inglasad 
L 14/18 ********** altan. 
 ******* 
 
******** ********* Anmälan, ny komplement- 
L 15/18 ********** byggnad typ attefall 
 ********** 
 
*********1 ********** Nybyggnad garage och  
L 16/18 ********** rivning av befintligt  
 ********** garage 
 
******** ******** Anmälan - nybyggnad 
L 17/18 ********** förråd typ attefall 
 ********** 
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Forsmon 1:137 Timrå Vatten AB Rivning av  
P 8/18 Box 189 dagvattenpumpstation 
 851 03 Sundsvall 
 
******** ******** Tillbyggnad av 
P 9/18 ******* fritidshus med uterum 
 ********** 
 
******** *********** Eldstad 
P 10/18 ******** 
 ********** 
 
********* ********** Anmälan – byte av 
P 11/18 ******* bränsleslag från olja 
 ****** till pellets 
 
Torsboda 3:14 Trafikverket Uppförande av skärmvägg 
P 12/18 Box 417 bullerskyddsåtgärd 
 801 05 Gävle  
 
******* ************ Anmälan, tillbyggnad av 
P 13/18 ********* bostadshus med uterum 
 ****** 
 
******* ********* Anmälan – rivning av  
P 14/18 ******** bostadshus 
 ********* 
 
 
Bostadsanpassningar 
 

****** 
Å BAB 1/18 
 

Borttagning av trösklar 

********* 
Å BAB 2/18 
 

Stödhandtag och kilar 

********* 
E BAB 35/18 

Uppsättning av stödhandtag 

  

****** 
E BAB 36/18 

Montering av Automatisk dörröppnare 

  

******** 
E BAB 37/18 

Utjämning av nivåskillnad badrumströskel. 
Utjämning av nivåskillnad balkonggolv. 

  

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-05-21  

******* 
E BAB 38/18 

Stoltrapphiss inomhus. Montering av 
handledare i trapp vid entrén, montering av 
handledare vid trapp till tomten.  

  

****** 
E BAB 39/18 

Spisvakt 

  

********* 
E BAB 40/18 

Stödhandtag, tröskelkilar, handdusch. 
Borttagning av tröskel 

  

******** 
E BAB 41/18 

Stödhandtag badrum. 

  

******** 
E BAB 42/18 

Byte av befintlig lysrörsarmatur i kök till 
starkare belysning. 

  

********* 
E BAB 43/18 

Spisvakt 

  

******* 
E BAB 44/18 

Ramp 

  

********** 
E BAB 45/18 

Kil och tröskelramp vid balkongdörr, kilar 
vid lägenhetsdörr. 

  
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2018 
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§ 100 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 101 
 
Fördelning av nämndens arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
- Fördela arbetsmiljöuppgifter gällande miljö- och byggnadsnämndens 
 ansvarsområde nivå 1-2, från miljö och byggnadsnämnden till förvaltningschef. 
 
- Uppdra till miljö- och byggnadsnämndens ordförande att tillsammans med 
 förvaltningschef verkställa överlämningen. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
- Fördela arbetsmiljöuppgifter gällande miljö- och byggnadsnämndens 
 ansvarsområde nivå 1-2, från miljö och byggnadsnämnden till förvaltningschef. 
 
- Uppdra till miljö- och byggnadsnämndens ordförande att tillsammans med 
 förvaltningschef verkställa överlämningen. 
 

Ärendet 
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och ska 
säkerställa att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. I Timrå 
kommun är Kommunfullmäktige ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Då fullmäktige 
saknar rätten att fatta beslut som rör den operativa verksamheten måste 
fullmäktige se till att det finns en tydlig uppgiftsfördelning gällande 
arbetsmiljöuppgifter i organisationen för att på så sätt se till att ansvaret enligt 
arbetsmiljölagen uppfylls. Den rättsliga grunden för fördelning av uppgifter finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
Syftet med en uppgiftsfördelning är att sprida arbetsmiljöuppgifter i 
organisationen och se till att dessa utförs där de gör bäst nytta.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 102 
 
Rapport – förskolan i Söråker 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden uppdrar till förvaltningschef Klas Lundgren att informera om ärendet 
till nämndssammanträdet i juni. 
 
------ 
 
Nämnden väcker frågan om att få information om dagsläget om den planerade 
förskolan i Söråker till nästa nämnd i juni. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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