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§ 176 
     
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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§ 177 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande Karina Nordgren (S) och utses Bengt Nilsson (S) 
och Zofia Henriksson (M), Jeanette Nordin (S) § 184, att justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2018-10-18 klockan 13.00.  
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§ 178 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 179 
 
Information – Skadedjur, lagstiftning och erfarenheter 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Marc Liljeström informerar om ärendet. 
 
Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära 
skada på egendom eller sjukdomsrisker. Enligt miljöbalken 9 kap 9 § är det 
fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från 
skadedjur. Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet som kontrollerar att 
fastighetsägaren förebygger förekomst av skadedjur och vid behov ser till att 
skadedjur bekämpas. 
 
Tidigare år så har det, i Timrå kommun, framkommit diskussioner och klagomål 
på fåglar (kajor) som vistats nära bostäder. Under dessa diskussioner så har det 
framkommit att definitionen av ett skadedjur inte alltid är solklar, utan kan bero 
på vilken typ av djur det rör sig om samt i vilken miljö de befinner sig. Frågan är 
också i vilken utsträckning miljöbalken ska skydda människor från djur. Gäller det 
enbart djur som genom att de befinner sig i människors bostäder kan påverka 
människors hälsa eller gäller det även djur som befinner sig ”nära” bostäder och, i 
så fall, hur gör man den avgränsningen? 
 
Runt juni/juli förra året började det komma in klagomål på råttor i centrala Timrå 
som mynnade ut i diskussioner mellan tillsynsmyndighet, fastighetsägare och 
skadedjursbekämpare. Även åtgärder för att komma till bukt med problemet har 
vidtagits i fastighetsägares regi. Genom diskussioner med Anticimex och ett 
seminarium med de samma så har vi fått lära oss lite om vad som kan göras för att 
göra områden mindre attraktiva för bl.a. råttor. 
 
Informationen är tänkt att handla om skadedjur i miljöbalken, ärendet om råttor i 
centrum, vad som gjorts och görs, vad vi har lärt oss och eventuella fortsatta 
frågeställningar. 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                            Exp      /      2018 
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§ 180   
 
Information – Status GDPR  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret informerar om statusen för GDPR (General Data 
Protection Regulation) som infördes 25 maj 2018. 
 
Vad är en personuppgift? 
Varje uppgift varigenom en fysisk levande person direkt eller indirekt kan 
identifieras.  
Exempel på personuppgift: 

• Adress 

• Personummer 

• Bilregistreringsnummer 

• Foton 

• E-postadress 

• Ip-adress 
 

Vad är en behandling? 

• Insamling av uppgifter till något ändamål 

• Registrering (diarieföring) 
 
Vilka rutiner har vi infört? 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Dataskyddsombud – Matts Boman (ska utses av KS och nämnderna).  
Carina Hansson – kontaktperson på miljö- och byggkontoret. 
 
Registerförteckning  
Alla register med personuppgifter har anmälts till Datainspektionen. Ett löpande 
arbete. 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal (PUA) 
Skrivit avtal med leverantörer/konsulter som kommer åt våra system.  
1 avtal klart med EDP Consult (Miljö- och byggredan). 
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Blanketter - uppdateras 
Samtliga blanketter har ändras till ny informationstext om att hantering av 
personuppgifter sker enligt GDPR.  
“När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Timrå kommun behandlar 
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: 
www.timra.se/gdpr“ 
 
Handlingsplan för dataskydd 
Kommunledningskontoret har tagit fram Handlingsplan för dataskydd – ett stöd 
för det fortsatta arbetet. 
 
Viktiga frågor vid en behandling 

• Är mitt register med personuppgifter anmält till Datainspektionen? 

• Har vi skrivit personuppgiftsbiträdesavtal (PUA-avtal) med leverantörer och 
 konsulter som kommer åt våra system?  

• Fundera över om vi har laglig grund till behandlingen, eller avtal, eller 
 myndighetsutövning?  

• Inte samla in mer information än vad som behövs.  

• Inte använda informationen till något annat än vad den var avsedd till från 
 början. 

• Finns det känslig uppgifter i behandlingen?  
 

Vad är känsliga personuppgifter? 
Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare 
skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet 
att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan vi behandlar 
känsliga personuppgifter måste vi ha klart för oss vilket stöd vi har för 
behandlingen - (bostadsanpassning/myndighetsutövning).  

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter  

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i en fackförening 

• Hälsa – speciellt att tänka på vid bostadsanpassning 

• En persons sexualliv eller sexuella läggning 

• Genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en 
 person. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Lena Medin, KPMG 
Akt 
 
Exp        /       2018 
 
 

  

http://www.timra.se/gdpr
http://www.timra.se/gdpr
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§ 181 
 
Dataskyddsombud för Miljö- och byggnadsnämnd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden utser Matts Boman som dataskyddsombud. 
 
------ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Matts Boman som 
dataskyddsombud. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Timrå kommuns 
reglemente och Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection 
Regulation). 
 
Personuppgiftsansvaret gäller för alla personuppgifter som nämnden i sin 
verksamhet förfogar över. 
 
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. 
 
Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
GDPR. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som 
kontaktperson för Datainspektionen. 
 
Kommunstyrelsen har i sammanträden 2017-08-22 § 243 beslutat godkänna avtal 
avseende dataskyddsombud mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och 
Sundsvalls kommun, Timrå kommun samt Ånge kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför utse det ombud som anställts enligt 
det avtalet, Matts Boman. 
 
Protokollsutdrag till: 
Datainspektionen 
Matts Boman 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 182 Dnr 2017/01475 
 
Östrand 3:4 m fl - Ansökan om nätkoncession avseende flytt och  
markförläggning av delar av två 130 kV luftledningar vid Östrands 
industriområde samt rasering av de delar av befintliga luftledningar som 
ska ersättas med markkabel 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Avge yttrande i enlighet med rubriken Överväganden nedan, dels enligt följande. 
 
Beakta den elektromagnetiska strålningens påverkan på djur och natur såväl på 
land som vatten. 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtsson har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med rubriken 
Överväganden nedan. 
 
Ärendet 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har hos Energimarknadsinspektionen 
ansökt om nätkoncession (tillstånd) avseende flytt och markförläggning av delar 
av två 130 kV luftledningar vid Östrands industriområde samt rasering av de delar 
av befintliga luftledningar som ska ersättas med markkabel. 
 
E.ON ansöker samtidigt om återkallelse av befintlig koncession för de 
ledningsdelar som ska raseras då ledningen flyttas och markförläggs. 
 
Bakgrunden är SCA Biorefinery AB:s planerade raffinaderi för förnybara 
fordonsbränslen vid Östrands massafabrik. 
 
Förklaring av ärendet 
Inför nämndens yttrande 2017-12-11 med anledning av E.ON:s samråd inför 
ansökan angavs följande förklaring. 
 
Syftet med de nya ledningsdragningarna är att frigöra ytor som behövs för 
etablering av det planerade bioraffinaderiet. I huvudsak innebär E.ON:s förslag att 
de två luftledningarna väster och norr om Östrands massafabrik ska grävas ner i 
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anlutning till järnvägen, Järnvägsgatan och nedfarten till fabriksområdet. I 
förslaget ingår för den västra ledningen förutom huvudalternativet en alternativ 
sträckning längs den del av sträckan där Skyttbergstippen ska passeras. I 
huvudalternativet ska ledningen grävas ner mellan järnvägen och tippen. I 
andrahandsalternativet ska ledningen grävas ner strax öster om Torsdalsbäcken, 
som utgör tippens avgränsning mot öster. Bäcken rinner här i en ca 5 m djup 
ravin innan den når Merlobäcken. I ärendet ingår även ett utkast till 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Ett resultat av samrådet är att huvudalternativet sammantaget har bemöts vara det 
bästa och således ligger till grund för ansökan. 
 
Lagstiftning 
Ansökan har föregåtts av obligatoriskt samråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
Länsstyrelsen har 2018-02-07 beslutat att åtgärderna inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Därefter har E.ON lämnat in sin ansökan med tillhörande MKB 
hos Energimarknadsinspektionen.  
 
Överväganden 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ansökan.  
 
Nämndens synpunkter i yttrandet 2017-12-11 har tillgodosetts.  
 
Påträffat avfall vid schaktning kommer att tas omhand efter särskild prövning. Av 
ansökan framgår bland annat följande: ”Innan grävning eller schaktning i syfte att 
markförlägga kraftledningar påbörjas kommer en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd att skickas in.” Vidare: ”Eventuella överskottsmassor som uppstår och 
eventuella förorenade massor som påträffas vid markförläggning av ledningarna 
kommer att betraktas som ett avfall. Vid hantering av dessa massor kommer 2 
kap. miljöbalken, avfallsförordningen, 29 kap. miljöprövningsförordningen samt 
annan relevant lagstiftning att särskilt beaktas.” 
 
Angående eventuell risk för påverkan på järnvägsbanken och dess stabilitet har 
E.ON genomfört utredningar som inte har visat på någon sådan risk. 
 
Nedmonteringen eller raseringen av de ledningsdelar som ska flyttas och 
markförläggas har beskrivits på ett godtagbart sätt i ansökningshandlingarna. 
 
De ledningsdelar som ska markförläggas kommer att ligga på ett strålningssäkert 
djup. Schaktdjupet i ledningsgravarna kommer att bli närmare 1,5 m och 
ledningarna kommer att ligga långt ner i ledningsgravarana.” 
 
Vidare konstaterar nämnden följande. 
 
Ledningarna är förenliga med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 
 
Ingen skola, förskola eller likande finns i närheten. 
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Sammanfattningsvis bedömer nämnden att de skyddsåtgärder sökanden avser 
vidta är tillräckliga. 
 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se (diarienr 2018-101736) 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 183 Dnr 2018/01155 
 
Laxsjön 1:2 – Ansökan om tillstånd till dammupprustning samt anläggande 
av fiskväg vid Laxsjödammen, Stor-Laxsjön 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Avge yttrande dels i enlighet med rubriken Överväganden nedan, dels enligt 
följande. 
 
Även om EU:s gällande ramdirketiv för vatten inte är implementerat i svensk 
lagstiftning i alla delar ännu anser Miljö- och byggnadsnämnden att syftet med 
ramdirektivet ska följas fullt ut. Därför anser nämnden att minimitappningen ska 
vara högre än de 350 l/s som ansökan avser. Motiven för detta är flera, bland 
annat en större hänsyn till faunan i Ljustorpsån. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtsson har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med rubriken 
Överväganden nedan. 
 
Ärendet 
Sydkraft Hydropower AB har hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds 
tingsrätt lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till 
dammupprustning samt anläggande av fiskväg vid Laxsjödammen vid Stor-
Laxsjön i Timrå kommun. 
 
I ansökan ingår även att s.k. verkställighetsförordnande bör meddelas. Detta 
eftersom det enligt ansökan är angeläget att arbetena kan påbörjas snarast. 
 
Förklaring av ärendet 
Till ansökan har bilagts en teknisk beskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) och en fastighetskarta. Redogörelse för det samråd som föregick ansökan 
har lagts till MKB:n. 
 
Vattenavrinningen ur Stor-Laxsjön har reglerats med dammanläggningar i sjöns 
utlopp åtminstone sedan mitten av 1700-talet. Den nuvarande dammen 
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förklarades tillkommen i laga ordning i en dom av Östersunds tingsrätt, 
vattendomstolen, den 13 april 1984. 
 
Regleringsdammens utskov är i dåligt skick och därför i behov av renovering, men 
även modernisering. Dammen är konstruerad av huggen sten och urlakning och 
frostsprängning medför att murfogarna läcker. Dammluckorna är av äldre 
konstruktion i trä och hanteras manuellt. 
 
Dammen utgör hinder för fiskvandring mellan Laxsjöån och Stor-Laxsjön, 
ansökan omfattar därför även tillstånd till att anlägga en fiskväg förbi dammen, så 
att även uppströms fiskvandring förbi dammen möjliggörs. 
 
De sökta åtgärderna omfattar:  

 Renovering av regleringsdammen,  

 Ny fiskväg förbi anläggningen, samt  

 Temporär förbiledning av vatten via det gamla flottningsutskovet. 
 
De sökta åtgärderna beskrivs närmare i ansökningshandlingarna. Byggtiden 
beräknas uppgå till 1,5-2 år. Arbetena i dess helhet ska vara utförda inom fem år. 
 
Åtgärderna leder inte till att nuvarande dämnings- och sänkningsgräns för Stor-
Laxsjös reglering behöver ändras. Ombyggnaden kommer heller inte att påverka 
dammens avbördningskapacitet.  
 
Vidare ingår i ansökan en permanent minimitappning om 350 l/s året om, via 
fiskvägen alternativt genom bottenutskov i den nya dammen när inget vatten kan 
gå via fiskvägen.  
 
Lagstiftning 
Ansökan har föregåtts av obligatoriskt samråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
Länsstyrelsen har 2018-03-14 beslutat att åtgärderna ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Därefter har Sydkraft Hydropower AB lämnat in ansökan om 
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken med MKB för godkännande etc.  
 
Överväganden 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande. 
 
Ansökan 
 
1.7 Hydrologiska förhållanden 
De redovisade hydrologiska förhållandena stämmer inte överens med 
motsvarande hydrologiska data som finns tillgängliga på SMHI:s Vattenwebb. 
 
1.8 Nuvarande anläggning 
I ansökningshandlingarna saknas en redogörelse för gällande villkor avseende  för 
Laxsjödammen. 
 
2.2.2 Fiskväg 
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Ansökan syftar till att fiskvägen ska fungera när vattennivån i dammen ligger 
mellan dämningsgränsen + 267,7 m och + 266,0 m. Nämnden anser att ett större 
intervall i nivå för utsläppet till omlöpet bör övervägas i den utsträckning det är 
möjligt. Vidare bör den tid årligen som vatten minst ska gå i fiskvägen bestämmas. 
Frågeställningen togs upp av kommunen vid samrådsmötet 2017-12-08 då det 
nämndes att fiskvägen kan komma att vara torrlagd delar av året. Se även nedan 
under MKB, 4.2.2 Effekter och konsekvenser av upprustningen. 
 
Det är positivt att omlöpet utformas med några vilpooler. Dock anser nämnden 
att minsta antalet vilpooler bör bestämmas. 
 
3.2.1 Vattenföring och vattenkvalitet 
Miljö- och byggnadsnämnden uppfattar att en permanent minimitappning om 350 
l/s kommer att ske året om, via fiskvägen alternativt genom bottenutskov i den 
nya dammen under de tider då vattennivån i sjön är för låg för att vatten ska 
kunna gå genom fiskvägen.  
 
En minimitappning om 350 l/s tillgodoser tidigare framfört önskemål om 
medellågvattenföringen som minimitappning. Nämnden ser även positivt på att 
minimitappningen ska ske året om. 
 
Nämnden anser att det är viktigt att minimitappningsflödet liksom vad som i 
övrigt är föreskrivet för tappningen från dammen tydligt framgår i kommande 
dom. 
 
3.2.8 Förslag till skyddsåtgärder 
Den föreslagna skyddsåtgärden desinficering av all utrustning/maskiner som 
kommer i närheten av vatten bör befästas i skriftligt dokument som omfattas av 
det allmänna villkor eller eget villkor även om det är uppgett att desinficeringen 
kommer att göras ”enligt standardiserade metoder”. 
 
I tillstånd bör tydligt framgå vilka skyddsåtgärder som ska vidtas eller så bör det 
tydligt framgå att de ska vidtas efter beslut från tillsynsmyndigheten. 
 
Teknisk beskrivning 
 
5.2 Fiskväg 
Nämnden föreslår att fiskvägens utformning inklusive intaget och 
utloppskonstruktionen utvärderas inom en viss tid, för att säkerställa omlöpets 
funktion. 
 
Vid samrådsmötet 2017-12-08 förslogs också kontroll av fiskvägen genom 
fiskräknare. 
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MKB 
 
2.5 Fiskbestånd 
Senaste provfisket genomfördes 2008. Elfiske har inte skett under sommaren 
2018, inför upprättande av ansökan och MKB, som diskuterades vid 
samrådsmötet 2017-12-08.  
 
Någon bottenfaunainventering finns inte redovisad. Kunskap om nuvarande 
bottenfauna och en bedömning av bottenfaunan saknas i MKB:n. 
 
4.2.2 Effekter och konsekvenser av upprustningen och  
4.3.2 Effekter och konsekvenser av upprustningen och den ökade 
minimitappningen 
 
I punkten 4.2.2. anges en permanent minimitappning (om ca 350 l/s) via 
fiskvägen eller genom bottenutskov i den nya dammen i de tider då vattennivån i 
sjön är för låg för att vatten ska kunna gå genom fiskvägen (under + 266,0 m). 
 
Nämnden saknar en specifik bedöming av konsekvenser för fiskvandringen och 
bottenfaunan med anledning av att vatten inte kommer att gå genom fiskvägen 
hela året enligt den föreslagna utformningen. 
 
5.2 Alternativa utformningar 
Angående fiskvägen saknar nämnden en alternativdiskussion avseende fiskvägens 
placering och utformning. Det är bland annat viktigt att omlöpets utlopp placeras 
rätt för att anlockningen av fisk ska fungera så bra som möjligt men även för att 
bidra till att möjligheten att uppnå god ekologisk status inte försämras. 
 
8 Skyddsåtgärder 
Den föreslagna skyddsåtgärden desinficering av all utrustning som ska användas 
och som vid behov kommer att göras bör befästas i skriftligt dokument som 
omfattas av det allmänna villkor eller eget villkor även om det är uppgett att 
desinficeringen görs ”enligt standardiserade metoder”. 
 
Vidare bör denna skyddsåtgärd beskrivas mer enhetligt i punkt ’3.2.8 Förslag till 
skyddsåtgärder’ i ansökan och i denna punkt. 
 
Nämnden föreslår ett villkor som säger att arbetsmaskiner som används i eller i 
direkt anslutning till vattendraget ska vara försedda med slangbrottsventiler. De 
smörj- och hydrauloljor som används ska uppfylla miljökraven i Svensk Standard. 
Saneringsutrustning ska finnas lättillgänglig. 
 
I tillstånd bör tydligt framgå vilka skyddsåtgärder som ska vidtas eller så bör det 
tydligt framgå att de ska vidtas efter beslut från tillsynsmyndigheten.” 
 
Protokollsutdrag till: 
Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mmd.ostersund@dom.se (Mål nr M 2073-
18)               
Akt                         Exp       /       2018 

mailto:mmd.ostersund@dom.se
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§ 184 Dnr 2012/00548 
 
Duved 1:62 – Timrå Vatten AB 
Yttrande till mark- och miljödomstolen avseende överklagan av 
tillståndsbeslut för Söråkers avloppsreningsverk 
Mål nr M 1330-18 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som 
anges under rubriken Överväganden. 
 
------ 
 
Ledamot Bengt Nilsson (S) deltar inte på ärendets behandling eller beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med vad som 
anges under rubriken Överväganden. 
 
Ärendet 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade 
2018-03-14 om tillstånd för befintlig och fortsatt drift vid Söråkers 
avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Timrå vatten AB genom 
MittSverige Vatten och Avfall AB överklagande miljöprövningsdelegationens 
beslut. Länsstyrelsen Västernorrland har yttrat sig till mark- och miljödomstolen 
angående överklagandet. Miljö- och byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra 
sig i ärendet gällande ändring av villkor 4 och 8 i tillståndet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Nämnden har under den tidigare prövningen deltagit i samråd samt yttrat sig i 
olika skeden i tillståndsprocessen, senast 2016-12-12, § 164.  
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Överväganden  
 
Villkor 4 
Bolaget yrkar på en ändring av villkor 4. Nämnden motsätter sig delar av de 
yrkade förändringarna av villkoret, bedömer att del av villkoret kan strykas samt 
att förtydligande krävs i villkoret. Motiv till detta redovisas nedan. I övrigt har 
miljö- och byggnadsnämnden inga synpunkter.  
 
Del där nämnden motsätter sig ändring 
Bolaget anger att deras underhållstrategi ska revideras och ett nytt arbetssätt ska 
tas fram och att detta förändringsarbete ska påbörjas 2019 och bedöms få effekt 
inom en femårsperiod. Nämnden antar att det är av denna anledning som bolaget 
yrkar på inlämning av ny åtgärdsplan senast inom 5 år efter att tillståndsbeslutet 
vunnit laga kraft. Nämnden har förståelse för att bolaget vill göra ett grundligt 
arbete och få väl underbyggda förslag till åtgärder men bedömer samtidigt att fem 
år är en lång tid och att bolaget under en längre tid haft kännedom om problemen 
med tillskottsvatten och ändå inte tagit fram förslag till åtgärder.  
 
Bolaget beskriver att tillskottsvattenproblematiken varit föremål för utredningar i 
omgångar sedan slutet av 1980-talet. Bolaget har också sammanfattat 
problembilden och listat tänkbara åtgärder i sin kompletterande skrivelse till 
överklagan. Situationen i Söråker bedöms utifrån bolagets redovisning som väl 
utredd och att bolaget har ett stort underlag. 
 
Bolagets senaste åtgärdsplan lämnades in till tillsynsmyndigheten 2017-12-19 och 
gäller för perioden 2018-2020. Denna åtgärdsplan anger inga planerade åtgärder 
för ledningsnätet i Söråker och pga detta godkändes inte denna åtgärdsplan, enligt 
miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-18, § 108. Nämnden bedömde 
vidare att det inte var relevant att begära kompletteringar till denna åtgärdsplan då 
det nyligen meddelade tillståndet för verksamheten var överklagat och grunden till 
överklagandet till stor del bottnar i just problematiken med tillskottsvatten. Den 
fortsatta prövningen kommer förhoppningsvis tydligare ange den ambitionsnivå 
som krävs för de åtgärder som behöver vidtas i ledningsnätet och bolaget behöver 
utgå från de nya villkoren när de ska ta fram åtgärdsplanen. För verksamheten vid 
Söråkers avloppsreningsverk och tillhörande ledningsnät finns därför inte en 
gällande åtgärdsplan och nämnden bedömer att det är prioriterat att en sådan tas 
fram.  
 
Villkor 4 i miljöprövningsdelegationens beslut anger att åtgärdsplanen ska lämnas 
in till tillsynsmyndigheten senast vid inlämnandet av kontrollprogram för driften, 
vilket är tre månader efter att tillståndet vunnit laga kraft, eller vid den senare 
punkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. I länsstyrelsens yttrande till mark- och 
miljödomstolen angående överklagan daterat 2018-09-03 anger länsstyrelsen att 
det kan godtas att reviderad åtgärdsplan ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 
1 januari 2020. I den befintliga åtgärdsplan som lämnades in 2017-12-19 anges att 
nästa åtgärdsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten under år 2020. Bolaget bör 
därför redan ha planering och resurser för att en åtgärdsplan ska kunna tas fram 
och lämnas till tillsynsmyndigheten senast under 2020.  
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Nämnden bedömer att en åtgärdsplan inom Söråkers avloppsledningsnät är 
prioriterad och bör kunna vara inlämnad inom 2 år från att tillståndsbeslutet 
vunnit laga kraft.  
 
Del av villkoret som kan strykas 
Då det inte finns en gällande åtgärdsplan och det inte heller finns angivna 
planerade åtgärder mellan 2018-2020 i den senaste versionen av åtgärdsplan kan 
”tills dess gäller senast framtagna åtgärdsplan.” strykas i villkoret.  
 
Förtydligande i villkoret 
Utformningen av ledningsnätet i Söråker innebär att de huvudsakliga 
bräddningarna sker vid verket och inte på ledningsnätet. I nuvarande åtgärdsplan 
synliggörs inte detta problem i riskanalysen då bräddstatistik enbart redovisas för 
bräddpunkter och pumpstationer. Det behöver vara tydligt att kommande 
åtgärdsplaner också inkluderar effekter på bräddningar vid verket. Därför föreslås 
ett tillägg i det yrkade villkoret och förslag till utformning anges nedan.  
 
Bolagets yrkade villkor med nämndens synpunkter 
Nämndens synpunkter anges nedan med överstrykningar samt kursiv text. 
 
”För inventering, underhåll och åtgärder enligt villkor 3 ska finnas en åtgärdsplan. 
Planen ska omfatta hela avloppsledningssystemet och samtliga pumpstationer. Av 
planen ska framgå: 
- vilka åtgärder som ska vidtas för att minska tillskottsvattnet i ledningsnätet 
- tidplan för åtgärder 
- förväntade effekter av åtgärderna samt 
- på vilket sätt effekterna av åtgärderna ska följas upp och redovisas för 
 tillsynsmyndigheten. Vid redovisning av ovanstående ska även åtgärdernas 
 effekter på bräddningar vid verket samt reningsverkets reningsprestanda redovisas.  
 
En utvecklad åtgärdsplan med ovanstående innehåll ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast inom fem två år efter att tillståndsbeslutet vunnit laga 
kraft, till dess gäller senast framtagna åtgärdsplan. Tillsynsmyndigheten får besluta 
om intervall för uppdatering av åtgärdsplanen och ytterligare åtgärder för att 
minska tillskottsvattnet.” 
 
Villkor 8 
Bolaget yrkar på en ändring av villkor 8. Nämnden motsätter sig de yrkade 
förändringarna av villkoret och motiv redovisas nedan.  
 
Timrå vatten AB:s anläggningar renar avloppsvatten och fyller en viktig funktion 
och bidrar till att uppfylla flera av våra miljömål. Avloppsreningsverken med 
tillhörande ledningsnät är en del i den allmänna infrastrukturen och ska också 
inrättas när det behövs vatten- och avloppslösningar i ett större sammanhang för 
att skydda miljö och hälsa. De kommunala anläggningarna ska klara högre 
utsläppskrav än enskilda anläggningar. Nämnden instämmer i 
miljöprövningsdelegationens bedömning att det finns flera motiv till att begränsa 
utsläppsmängderna, som försiktighetsprincipen och principen om användande av 
bästa möjliga teknik, miljömål och skyldigheten att bedriva egenkontroll. Gällande 
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miljökvalitetsnormer och risk för försämring av status i vattenförekomsten är bara 
en del av den helhetsbedömning som behöver göras i prövningen.  
 
Det är tydligt att bolaget, miljöprövningsdelegationen och tillsynsmyndigheten alla 
har samma syn på att det finns ett stort behov av åtgärder för att minska mängden 
tillskottsvatten i ledningsnätet. Nämnden bedömer att villkor 8 syftar till att det 
ska vara tydligt att det behövs en högre takt vad gäller åtgärder i 
avloppsledningsnätet i Söråker än vad som hittills varit fallet. Bolaget är av 
uppfattningen att åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till verket 
behövs men yrkar att den del i villkoret som anger att de tillåtna 
utsläppsmängderna sänks efter 5 år, ska utgå. Detta då det är svårt att bedöma i 
vilken utsträckning saneringsåtgärder på ledningsnätet i förlängningen kan leda till 
minskade utsläpp. Bolaget har inte själva tagit fram ett förslag till hur den högre 
takten för åtgärder ska kunna tydliggöras i villkoren. Nämnden hade gärna sett att 
bolaget tagit fram ett sådant eget förslag för att tydliggöra att bolaget har 
ambitioner att utföra åtgärder inom Söråkers avloppsledningsnät med en skälig 
åtgärdstakt. Enbart villkoret om åtgärdsplan bedöms inte räcka för att visa denna 
ambitionsnivå då det även i nu gällande tillstånd för verksamheten finns villkor 
gällande framtagande av åtgärdsplan.  
 
Bolaget anger att de haft brister i sin planering av det förebyggande underhållet 
och anger också hur de planerar att förbättra sitt arbetssätt vilket är mycket 
positivt. Bolaget har ett ansvar att arbeta efter balkens regler om egenkontroll, att 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten och att hålla utrustning för 
drift och kontroll i gott skick för att förebygga olägenheter. Frågan är hur behovet 
av de av bolaget beskrivna omfattande, komplicerade och dyra åtgärderna kan 
hanteras i en prövning på annat sätt än att det ställs tydliga krav på en högre 
åtgärdstakt än vad som skett hittills.  
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande gällande överklagan angett att tiden i villkor 8 kan 
förlängas till 7 år innan de åtgärder som ska ha vidtagits ger utslag på utsläppta 
mängder från verket. Länsstyrelsen anger också att villkoret kan utvärderas med 
ett rullande årsmedelvärde för fem år för att minska risken för att extrema toppar 
och vädersituationer gör att villkoret överskrids. 
 
Nämnden bedömer att de av bolaget yrkade förändringarna i villkor 8 tillsammans 
med villkor 4 inte tillräckligt tydligt anger att bolaget behöver arbeta mer aktivt 
med att minska mängden tillskottsvatten i avloppsledningsnätet. Om bolagets 
arbete fortsätter i samma takt som tidigare är det osäkert om åtgärder kommer att 
genomföras om inte villkor 8 innehåller krav på sänkta utsläpp på sikt. 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till förändringar av villkor 8 och nämnden 
hade gärna också sett att även bolaget själva angett förslag till villkor som visar på 
ökad, men ur bolagets synvinkel, skälig åtgärdstakt. Nämnden förordar i detta läge 
de förändringar som länsstyrelsen föreslagit i villkor 8 gällande förlängd tid och 
rullande femårsmedelvärde.”  
 
Protokollsutdrag till: 
Mark- och miljödomstolen, mmd.ostersund@dom.se 
Akt                       Exp       /       2018 
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§ 185 ************* 
 
************** – Egeninitierad tillsyn  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 568 750 kronor för att ha 
 påbörjat nybyggnad av tälthall utan att ha fått startbesked på fastigheten 
 ***********, samt 
- att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 2 månader efter att byggherren 
 delgetts beslutet. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 568 750 kronor att påbörjat 
 nybyggnad av tälthall utan att ha fått startbesked på fastigheten ************* 
- att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 2 månader efter att byggherren 
 delgetts beslutet. 
 
Ärendet 
Byggherren och ägaren till fastigheten ***********, har utan att ha fått startbesked 
påbörjat nybyggnad av tälthall på nämnd fastighet. Överträdelsen uppdagades när 
miljö- och byggkontoret var i närområdet i annat ärende och överträdelsen 
dokumenterades 2018-08-14. Startbesked har meddelats i efterhand då 
bygglovsärendet med diarienummer 2018–00063 kompletterades för startbesked 
2018-08-17 resp. 2018-08-21. Startbesked meddelades därefter för åtgärden 2018-
08-22. 
 
Bilaga nummer 1 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 1 137 
500 kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
 
En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (568 750 kronor) eller en fjärdedel 
(284 375 kronor) om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse 
som begåtts, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). 
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En byggsanktionsavgift ska betalas inom 2 månader efter det att den 
avgiftsskyldige delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL. Det gäller inte om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 
 
Byggherren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2018-08-17 Ett 
yttrande har inkommit 2018-09-10 från byggherren som bilagts ärendet.  
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret har haft dialog med både byggherren och utsedd 
kontrollansvarig i ärendet. Tekniskt samråd har hållits där samtliga närvarat. 
Något muntligt startbesked har aldrig lämnats vilket även saknar stöd utifrån Plan- 
och bygglagstiftningen. Det framgår i både beslut om bygglov och i protokollet 
från tekniskt samråd vad som behöver inlämnas innan startbesked kan lämnas för 
projektet. Startbesked hanteras alltid skyndsamt efter att erforderliga handlingar 
kompletterats i ärendet.     
  
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan: 
 
- att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 6 § st. 4. plan- och 
 byggförordningen (SFS 2011:338), då byggherren påbörjat nybyggnad av 
 tälthall utan att ha fått startbesked, och att avgiften ska sättas ner till hälften 
 med stöd av 11 kap. 53 a § PBL eftersom åtgärden inte står i rimlig 
 proportion till den överträdelse som begåtts samt att utifrån skrivelsen 
 framgår att avsikten inte har skett uppsåtligen. 
 
- att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 2 månader efter att byggherren 
 delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL, startbesked har erhållits i 
 efterhand.” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Elisabeth Nyh  
Sökanden, besvärshänvisning, rek + mb 
Akt 
 
Exp          /         2018 
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§ 186 ************* 
 

*********** – Ansökan dispens från strandskydd  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Meddela dispens från strandskyddet inför nybyggnad av fritidshus i enlighet med 
inlämnade handlingar. Enligt kommunens policy för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-policy) beslutad av Kommunstyrelsen 2013-04-09. 
Dispensen avser den yta redovisad i tomtplatsavgränsningar daterad 2018-10-03. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
- Meddela dispens från strandskyddet inför nybyggnad av fritidshus i enlighet med 
inlämnade handlingar. Enligt kommunens policy för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-policy) beslutad av Kommunstyrelsen 2013-04-09. 
Dispensen avser den yta redovisad i tomtplatsavgränsningar daterad 2018-10-03. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
för att bygga ett fritidshus på ca 80 m2 inklusive takad altan enligt inlämnade 
handlingar. Byggnaden avses att placeras inom strandskyddat område redovisad på 
situationsplan.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att området bidrar till utvecklingen av 
landsbygden i strandnära lägen och att nytt fritidshus uppförs i närhet av befintlig 
fritidshusbebyggelse.   
 
Husets placering uppskattas till ca 22 meter från Röjesjön. Allmänhetens tillträde 
till platsen bedöms ej förhindras eller försämras av dispensen då ett släpp på 10 
meter från strandlinjen exkluderas från dispensansökan. Besök på platsen har 
gjorts 2018-08-27.  
 
Miljöinspektör och naturgeograf Jan Bengtsson har hörts i ärendet och tillstyrker 
föreslagen dispensansökan utifrån inlämnad tomtplatsavgränsning. Uppförandet 
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av fritidshuset uppfyller de förutsättningar som finns för att prövas som ett 
särskilt skäl enligt kommunens LIS-policy.  
 
Fastigheten ligger delvis inom riksintresse för rennäring men detta föranleder inte 
några hinder för lokaliseringen av fritidshuset på platsen.  
 
Timrå kommun har tagit fram en policy(LIS-policy) för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen(LIS). 
Policyn ”är framtagen i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kan antas i ny kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta och 
kunskapsunderlag som ska användas vid bedömning av dispensansökningar. De synpunkter 
som länsstyrelsen redovisade i sitt yttrande har inarbetats i policyn.” 
 
”I Timrå kommun kan tillkommande en- eller tvåbostadshus i inlandet prövas som ett LIS-
skäl enligt miljöbalken kap 7, 18 d §, vid prövning av dispens från strandskyddet, om 
följande uppfylls: 
• Tänkt bostad är belägen vid en sjö eller vattendrag i anslutning till befintligt bostadshus om 
avståndet till det nya bostadshuset är högst 200 meter. 
• Sjöns eller vattendragets vattenstatus får inte försämras av den föreslagna åtgärden. 
• Det ska finnas stor andel orörda strandzoner efter att dispensåtgärden är utförd. 
• Vatten- avloppsfrågan kan lösas på ett godtagbart sätt. 
• Det finns väganslutning till, eller i närheten av föreslagen bostad och vägarna är 
framkomliga för utryckningsfordon året runt eller under tid när personer vistas i bostaden.” 
 
Bedömning 

 I detta ärende uppfylls ovanstående villkor i kommunens LIS-policy daterad 
2013-04-09 och kan bilda grund för ett positivt beslut. Avståndet till 
kringliggande bebyggelse ligger inom 200 meters avstånd.  
 
Föreslagna tomtplatsavgränsningar daterad 2018-10-03 uppfyller villkoret för 
orörda strandzoner längs stranden. Vatten- och avloppsfrågan bedöms kunna 
lösas. Väganslutning finns fram till fastighetens närhet. Miljö- och 
byggkontoret bedömer att strandskyddsdispens bör meddelas 

 enligt 7 kap. 18 § d miljöbalken. 
 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen (situationsplan med tomtplatsavgränsning och foton) 
Kommunekolog 
Akt 

 
Exp       /       2018 
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§ 187  Dnr 2018/01265 
 
Tillfälliga attesträttigheter 2018 till följd av kommande ekonomisystembyte 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Ge förvaltningschef Klas Lundgren och verksamhetsansvariga Marie Nordlander, 
Mattias Högberg, Olof Lindstrand attesträtt för tiden 181001-190119 inom miljö- 
och byggnadsnämndens ansvarsområde. 
 
------ 
 
Förslag till beslut 
Ge förvaltningschef Klas Lundgren och verksamhetsansvariga Marie Nordlander, 
Mattias Högberg, Olof Lindstrand attesträtt för tiden 181001-190119 inom miljö- 
och byggnadsnämndens ansvarsområde. 
 
Ärendet 
I och med att kommunen byter ekonomisystem/fakturasystem måste fakturor 
hanteras som inkommer i dagens system, men som helt eller delvis 
kostnadsmässigt rör kommande år ”mellan 2 ekonomisystem”. 
 
Förslaget förutsätter att särskilt balanskonto ställs till förfogande i nuvarande 
ekonomisystem/fakturasystem för denna fakturahantering och att beslut fattas om 
att vissa personer ges attesträtt på denna kodsträng (aktuellt tiden 181001-
190119).   
 
 

 
Protokollsutdrag till: 
Hans Jonsson, ekonomiförvaltningen 
Katarina Johansson-Borg 
Klas Lundgren 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 188  Dnr 2018/01116 
 
Revisionsrapport – Kommunens styrmodell 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Skicka bifogat svar från Miljö- och byggnadsnämnden till KPMG för 
vidarebefordran till revisorerna. 
 
----- 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Skicka bifogat svar från Miljö- och byggnadsnämnden till KPMG för 
vidarebefordran till revisorerna. 
 
Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG upprättat en revisionsrapport 
efter en granskning av kommunens styrmodell. Samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen ska ge synpunkter på rapporten samt ange vilka åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret 
KPMG 
Akt 
 
Exp        /       2018 
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§ 189 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för augusti och 
september månad 2018. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, september 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran september 2018.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 190 

 
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 nämndärenden. Det ger i sin tur nämnden 
information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta 
löpande prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
Medarbetarsamtal – Nu under oktober månad hålls medarbetarsamtal för samtliga 
medarbetare inom miljö och byggnadsnämnden. Vid samtalet kommer en 
personlig utvecklingsplan att tas fram. Personliga mål och verksamhetsmål får 
därigenom en naturlig koppling till fullmäktiges och nämndens mål.  
 
Införandet av nytt ärendehanteringssystem riskerar att försenas. Leverantören har 
svårt att frigöra kompetens för att genomföra avtalat projekt. Förvaltningens 
förhoppning är att förseningen bara blir någon vecka, max en månad men är 
beroende av kompetensen som leverantören innehar.  
 
När nytt ärendehanteringssystem är infört och fungerar för verksamheten så 
planeras ett projekt om digitalisera ärendehantering. Målsättningen är att all 
hantering ska ske utan papper. Om ärendehanteringen skulle kunna ske helt 
digitalt så skulle nämndens resurser kunna användas mer effektivt. I vilken 
omfattning effektiviseringen innebär är inte utredd. 
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Nämndsledamöternas plattor kommer att övertas av barn och 
utbildningsnämndens verksamhet. Tanken är att de ska användas i undervisande 
verksamhet. Nya plattor kommer att erbjudas till ledamöter i fullmäktige och 
nämnder.  
 
I Timrå kommun är vi proffs på service!” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 191 
 

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

 Kommunfullmäktiges beslut § 129 2018-09-24 – Val, fyllnadsval efter Kent 

 Åberg (SD) ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 Länsstyrelsens beslut 2018-09-19 – Överklagan av tillstånd och dispens från 

 reservatsföreskrifter, Åstöns naturreservat. 

 

 

Protokollsutdrag till:                 

Akt       

 
Exp        /        2018 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-10-15  

 
 
 
 
 

§ 192 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
*********** – Ansökan bostadsanpassningsbidrag, komplettering (KL 12/18). 
 
Vivsta 3:45 – Saga Restaurang,  Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheteten och catering till slutna sällskap (RÖ 5/18). 
 
Vivsta 3:45 – Saga Restaurang,  Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheteten och catering till slutna sällskap (RÖ 5/18). 
 
Sörberge 11:1 – Bergeforsen Stugby och Camping AB, beslut om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheteten och catering till slutna 
sällskap (RÖ 6/18). 
 
Beslut avseende väg- och verksplaceringar för vindkraftpark Hästkullen, 
Härnösands och Timrå kommuner (JB 22/18). 
 
Torsboda 3:15 – Beslut gällande anmälna enligt miljöbalken om 
dieselanläggning för tankning av entreprenadfordon (JB 23/18). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland – Hästkullens vindkraftpark, 
anmälan om vattenverksamhet, vägtrummor (JB 24/18). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland – anmälan om nedläggning av 
sjökabel (JB 25/18). 
 
Torsboda 3:15 – SCA Skog AB, klassning av verksamhet, virkesterminal och 
årlig tillsynsavgift (JB 27/18). 
 
Söråker 22:6 – Agora Kök och Café, föreläggande om att vidta åtgärder (AF 
10/18). 
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Söråker 22:6 – Agora Kök och Café, avgift för extra offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen och avskrivning av föreläggandet avseende att vidta åtgärder 
gällande för hög temperatur (AF 11/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om ishockeymatcher i NHK Arena 
20/9 2018-12/3 2019 (MN 56/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om dans, konferens och 
företagsevenemang, Bergeforsparken Stugby och Camping AB (MN 57/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om insamling Världens Barn, 
Riksinsamlingen (MN 58/18). 
 
Sörberge 11:1 – Bergeforsparken, beslut om registrering (MN 59/18). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 44/18). 
 
******** - anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 45/18). 
 
******** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 46/18). 
 
************– anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 47/18). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 48/18). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 49/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
ytjordvärme (TÖ 50/18). 
 
Yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland – Ri 1:292, förprövning av djurstall 
(TÖ 50/18). 
 
***** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 51/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 52/18). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 53/18). 
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********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 54/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 55/18). 
 
********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 56/18). 
 
******* – tillstånd till installation av annan toalett än WC och tillstånd för eget 
omhändertagande av latrin (TÖ 57/18). 
 
********** – anmälan om att anlägga enskild avloppsanläggning utan ansluten 
vattentoalett (TÖ 58/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 60/18). 
 
********** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 60/18). 
 
************ – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 62/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
grundvattenvärme (TÖ 63/18). 
 
Vivsta 3:95 – Sörberges Fotvårdsklinik, anmälan om fotvårdsverksamhet 
(MLM 11/18). 
 
Vivsta 3:95 och Sörberge 1:416 - Sörberges Fotvårdsklinik, årlig avgift för 
tillsyn enligt miljöbalken (MLM 12/18). 
 
Bygg 
 
******* ********* Tillbyggnad bostadshus 
H 38/18 ******** 
 ***********  
 
Vivstamon 1:49 Maskinlagret Sundsvall AB Tillbyggnad industrilokal 
H 39/18 Skonertvägen 25 med skärmtak 
 865 32 Alnö 
 
Näs 7:4 Timrå kommun Tillbyggnad ishall 
H 40/18 Kultur & Teknik 
 861 82 Timrå 
 
Vivstamon 1:26 Stena Metall AB Tillbyggnad av 
H 41/18 Box 4088 industribyggnad med 
 400 40 Göteborg skärmtak 
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Norrberge 1:60 E.ON Energidistribution AB Nybyggnad av 
H 42/18 Box 787  tranformator- 
 851 22 Sundsvall  station 
 
Vivsta 27:4 AB Timråbo Kulörändring av 
H 43/18 Box 134 plåtfasad, mindre 
 861 24 Timrå fasadändring 
 
***** ********* Anmälan - installation 
H 44/18 ******* av hiss 
 ********* 
 
********** *********** Nybyggnad 
H 45/18 ********** transformatorkiosk 
 ********** 
 
************ ********** Nybyggnad garage 
L 40/18 ************ 
 ************* 
 
*********  *********** Klagomål – hög häck 
L 41/18 *********** Färjvägen/Strömgatan 
 ********** 
 *********** 
 
*********** *********** Tillbyggnad bostadshus 
L 42/18 ************ 
 *********** 
 
******** *********** Tillbyggnad bostadshus 
L 43/18 ********* med uterum 
 ******** 
 
********* ********** Eldstad 
S 21/18 *********** 
 ******** 
 
*********** ********** Tillbyggnad carport 
S 22/18 *********** 
 ************ 
 
*********** ************ Anmälan, eldstad 
S 23/18 ********** och rökkanal 
 ************** 
 
********** ************ Inglasning altan 
S 24/18 ************* 
 *********** 
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Bostadsanpassningar 
 

********** Spisvakt 

  

********** Ny hiss vid entrén. 

  

********** Reparation av elrullstolsgarage 

  

********** Hiss.  

  

********** Borttagning av badrumströskel, uppsättning 
av stödhandtag. 

  

********* Ramp 

  

********* Reparation elrullstolsgarage. 

  

******** Handsändare till befintlig dörrautomatik.  

  

********** Borttagning av trösklar. 

  

********* Dörröppnare till hissdörr på boendeplan. 

  
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2018 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-10-15  

 
 
 
 
 
§ 193 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 194 
 
Decembersammanträdet 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden beslutar att hålla en enklare avtackning och förtäring i kommunhuset 
vid nämndens decembersammanträde 2018. 
 
------ 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 195 
 
Stavre 6:1, 6:9 och 9:10 beslut om föreläggande att söka tillstånd för 
anmäld verksamhet enligt miljöbalken avseende lagring och flisning av 
timmer och träbränsle – tidigare beslutstagande i ärendet 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Ledamoten Bengt Nilsson (S) väcker frågan om beslutsunderlaget till miljö- 
och byggnadsnämndens ärende den 13 augusti 2018, § 135 Stavre 6:1, 6:9 och 
9:10 beslut om föreläggande att söka tillstånd för anmäld verksamhet enligt 
miljöbalken avseende lagring och flisning av timmer och träbränsle, dnr 
2016/01810. 
 
Miljöinspektör Jan Bengtson hänvisar till gemensamt platsbesök med sökanden 
2018-06-14, där bland annat frågor om kontrollprogram diskuterades. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018 
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