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BEVIS OM ANSLAG 
Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-11-12 har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla. 
 
  

Sammanträdesdatum Anslaget  uppsatt den  Anslaget nedtas den 
2018-11-12 2018-11-15 2018-12-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragraf  § 195-206 
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§ 195 
     
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-11-12  

 
 
 
 
 
§ 196 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 197 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande Roger Öberg (S) utses Lena Hallin (S) och Sven-
Olof Selander (C) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och 
byggkontoret 2018-11-15 klockan 10.00.  
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§ 198  ************* 
 
Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 
automatisk dörröppnare på garageport.  
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsanpassningshandläggare Eva Loviken har granskat och sammanfattat 
ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås avslå ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för automatisk dörröppnare på garageport.  
 
Ärendet 
Sökande ansöker om automatisk öppnare till garageport, garaget hyrs av Timråbo. 
I bifogat intyg skriver fysioterapeut på Söråkers hälsocentral att sökande har en 
flerårig problematik med båda axlarna, men framförallt i höger axel med 
rörelseinkränkning och smärta.  
 
Vidare står det i intyget att sökande nu fått ett nytt garage och att hon är 
begränsad i att öppna och stänga porten. En automatisk öppnare till garageporten 
skulle förenkla för sökande att ta sig ut med bilen.  
 
Förklaring av ärendet 
Under handläggning av ärendet framkommer det att sökande 2015 blev beviljad 
automatisk öppnare till garageporten på det garaget som då hyrdes av Timråbo. 
Vid telefonkontakt med sökande framkommer det att sökande själv sa upp hyran 
av garaget ungefär 1-2 år efter anpassningen blev utförd och började hyra en 
motorvärmarplats istället. Men efter den snörika vintern har sökande börjat hyra 
ett nytt garage. Sökande bor kvar på samma adress idag som när den tidigare 
anpassningen beviljades.  
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av: Lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222 
§ 5 Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är 
nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenligt för sökanden.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Intyget styrker inte att behovet av sökt anpassningsåtgärd är nödvändig för 
sökande utan beskriver det som en åtgärd som förenklar för sökande.  
Att sökande dessutom redan blivit beviljad den anpassning som söks nu men 
sedan själv beslutat att säga upp garaget gör att åtgärden inte bedöms som 
nödvändig.”  
 

 

Protokollsutdrag till: 
Sökande, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp         /       2018 
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§ 199  Dnr 2018/01291 
 
E.ON Energidistribution AB - Tidigt samråd om planerad dubbel 130 kV 
luftledning till Vivstavarvs f.d. fabriksområde 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande med synpunkter i enlighet 
med rubriken Överväganden förutom att sista stycket ska ändras till följande: 
 
Nämnden förordar mark och/eller sjökabel med hänsyn till samhällsnyttan och att 
det medför mindre intrång i landskapsbilden samt mindre risk för 
elektromagnetisk strålning. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Jan Bengtson har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande med synpunkter i enlighet 
med rubriken Överväganden nedan. 
 
Ärendet 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har inlett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 
miljöbalken för dubbel 130 kV luftledning till Vivstavarvs f.d. fabriksområde och 
emotser synpunkter från miljö- och byggförvaltningen senast den 20 november 
2018. 
 
Förklaring av ärendet 
Syftet med den planerade ledningen är att möjliggöra utveckling av 
verksamhetsområdet med elintensiv verksamhet såsom exempelvis serverhallar. 
Idag finns en befintlig 130 kV luftledning ut till fabriksområdet men denna är inte 
tillräcklig för att uppfylla krav på kapacitet och leveranssäkerhet för ny 
verksamhet. För att möjliggöra utveckling av Vivstavarvs fabriksområde med 
elintensiv verksamhet såsom exempelvis serverhallar planerar E.ON att ansluta 
området till elnätet med två stycken nya 130 kV kraftledningar. Därför behövs två 
st 130 kV ledningar. 
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Den planerade ledningen ska, liksom befintlig luftledning, ansluta till en 
transformatorstation vid det f.d. fabriksområdet på udden utanför Vivstavarv. 
Den ansluts till det övriga elnätet vid en punkt på fastlandet där två befintliga 
kraftledningar möts i en kopplingsstation.  
 
Möjliga alternativ har utretts för hur den nya anslutningen ska byggas, både 
gällande sträckning och utformning av ledningen och också erforderliga 
stationsåtgärder. Utredningen resulterade i två alternativ som E.ON nu vill 
samråda om.  
 
Alternativ 1 innebär att befintlig luftledning raseras och ersätts med en ny dubbel 
130 kV luftledning i ungefär samma sträckning. Denna lösning innebär att 
kopplingsstation R05 Vivstavarv inte längre behövs och kommer att raseras. 
 
Alternativ 2 innebär att befintlig 130 kV luftledning kvarstår och kompletteras 
med en 130 kV markförlagd ledning. Detta innebär att kopplingsstation R05 
Vivstavarv kvarstår och byggs ut då anslutning av markkabeln kräver ytterligare 
åtgärder. För markförläggningen av kabeln krävs omfattande urgrävningar och 
gjutning av betongtråg för att säkerställa att ledningen inte skadas. 
 
Bland de avfärdade alternativen finns ny luftledning i annan sträckning, enbart 
markförlagda ledningar och sjökabel. Det framgår inte ifall en ledningsdragning 
som från nordost når industriområdets östra udde har övervägts eller på vilka 
grunder ett sådant alternativ har förkastats. 
 
Nollalternativet innebär att en elintensiv verksamhet inte kan etableras i 
Vivstavarvs industriområde, som i dagsläget till stor del står tomt. 
 
I samrådsskedet förordar E.ON preliminärt alternativ 1 då det till stor del nyttjar 
samma lokalisering som befintlig ledning, varvid nytt markanspråk minimeras. Det 
har även fördelar i form av att kopplingsstationen på fastlandet kan raseras och 
stationsytan med skrymmande teknisk utrustning försvinner, till skillnad från 
alternativ 2 med vilket kopplingsstationen skulle behöva kvarstå och byggas ut. 
Vidare innebär en luftledning en robust teknisk lösning som genom enkel 
felsökning och reparation minimerar risken för längre leveransavbrott vid 
eventuella fel. 
 
Förväntade miljöeffekter 
Föreslagna sträckningsalternativ berör främst industrimark och vattenområde men 
passerar också genom ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Oavsett val 
av alternativ bedöms projektet medföra miljöeffekter främst i form av synbarhet i 
kustlandskap och från riksintresseområdet. Detta skiljer sig dock inte åt betydligt 
från situationen idag med befintlig luftledning. Vidare föreligger det en viss risk 
för påflygning av fåglar samt spridning av föroreningar då det tidigare bedrivits 
miljöfarlig verksamhet på platsen. 
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Till följd av de tidigare industrierna på Vivstavarsudden förekommer det 
föroreningar i mark- och vattenområden på och omkring udden. Huruvida 
schaktning, gäller främst nedläggning av kabel, kan genomföras utan risk för 
spridning av markföroreningar behöver utredas närmare.  
 
Lagstiftning 
Samrådsprocessen sker enligt 6 kap. miljöbalken. När samrådsprocessen är 
avslutad kan ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnas in hos 
Energimarknadsinspektionen för prövning. För att få bygga och använda en 
kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession enligt ellagen (1997:857).  
 
Överväganden 
Brister i samrådet 
Nämnden bedömer att samrådet har avgränsats för snävt. Nämnden saknar bland 
annat ett alternativ bestående av en östlig ledningsdragning, eventuellt i 
kombination med sjökabel. I alternativet skulle ett borttagande av befintlig 
luftledning mellan Fagervik och Sjösvedjan ingå. Detta område är på grund av den 
befintliga luftledningen låst för expansion av närliggande bebyggelse. Området 
ligger tätortsnära och får utifrån kommunens nya översiktsplan ses som ett 
attraktivt och lämpligt utvecklingsområde för strandnära bebyggelse förutsatt att 
luftledningen kan grävas ner tas bort. Det finns även fördelar ur allmän 
hälsosynpunkt med ett sådant alternativ med hänsyn till befarad risk för 
elektromagnetisk strålning från luftledningar. 
 
Angående förväntade miljöeffekter av Alternativ 1 anser miljö- och 
byggnadsnämnden att en resning av en ny luftledning efter rasering av befintlig 
ledning i kommande tillståndsprövning ska ses som en helt ny etablering av 
luftledning. Nämnden anser att en luftledning i såväl befintligt som justerat stråk 
har en negativ inverkan på landskapsbilden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser i första hand att samrådet behöver breddas 
enligt följande. 
- Ett alternativ bestående av en östlig ledningsdragning, eventuellt i kombination 
 med en sjökabel. I alternativet skulle ett borttagande av befintlig luftledning 
 mellan Fagervik och Sjösvedjan ingå. 
- Det avfärdade alternativet bestående av enbart markförlagda ledningar 
 kompletterat med en närmare utredning av risk för spridning av 
 markföroreningar. 

Av de två i detta samråd redovisade alternativen förordar nämnden Alternativ 2 
med hänsyn till att det medför mindre intrång i landskapsbilden och mindre risk 
för elektromagnetisk strålning.” 
 

Protokollsutdrag till: 
E.ON Energidistribution AB, c/o Sweco Energuide AB, attention Ella Hagberg, 
ella.hagberg@sweco.se 
Kopia till: 
linus.edstrom@eon.se och johan.liden@sweco.se 
Akt                           Exp       /       2018 

mailto:ella.hagberg@sweco.se
mailto:linus.edstrom@eon.se
mailto:johan.liden@sweco.se
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§ 200  Dnr 2018/01302 
 
Söråker 22:6 - Ansökan om utökad serveringsyta 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden anser att förslaget för serveringstillstånd är för brett utformat. Nytt 
förslag ska arbetats fram utifrån nämndens önskemål. 
 
Nämnden ger ordföranden delegation att besluta om serveringstillstånd till den 
16 december 2018. 
 
------ 

Ärendet 
Handläggaren Armin Fattah har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Bevilja sökande Söråkers Folketshusförening med organisationsnummer 

 789200-4826, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
 
2. Serveringstillståndet gäller för dryckesslagen starköl, vin, andra jästa 

 alkoholdrycker och spritdrycker. 
 
3. Serveringstiden för matsal/biosal är klockan 12.00-01.00, se bilaga 1 för 

tillåten serveringsyta (gulmarkering). 

 

4. B-sal och sammanträdesrum får användas får slutna sällskap, se bilaga 1 för 

tillåten serveringsyta (gulmarkering), och med serveringstider 

 Måndag-torsdag klockan 18.00-24.00 
 Fredag-lördag samt helgdagar klockan 14.00-01.00 
 Söndagar klockan 14.00-24.00 
 
5. För ytorna vid foajén, reception och biblioteket, får alkoholhaltiga drycker 
 enbart serveras när biblioteket är stängd för allmänheten, se bilaga 2 för 
 tillåten serveringsyta (orangemarkering).  
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6. Beslutet ersätter föregående serveringstillstånd med diarienummer 89/06 702. 

Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen, 8 kap 17§ alkohollagen och 8 
kap 19§ alkohollagen.  

Sökande 
Söråkers Folketshusförening, organisationsnummer 789200-4826.  

Ansökan 
Söråkers Folketshusförening har den 2018-10-12, ansökt om utökad serveringsyta 
för att även gälla ytor kring reception, bibliotek och foajé, för servering av starköl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Söråkers Folkets 
Hus. 
Ansökan gäller året runt med serveringstider mellan klockan 12.00 – 01.00. 
 
Ägarförhållanden 
Bolaget företräds av styrelseledamöterna Rickard Nils-Olof Björk, Viveca Anette 
Gerati, NM Hanning Häggström, Åsa Susanne Johansson, Sten Åke Jonasson, Pia 
Carla Gun-Britt Henny Lindberg, Karl Peter Melander. Extern firmatecknare 
Barbro Christina Johansson Thonman. 
 
Firman tecknas i föreningen av Rickard Nils Olof Björk, Pia Carla Gun-Britt 
Henny Lindberg och Barbro Christina Johansson Thonman.  
 
Hyresförhållanden  
Föreningen äger och förvaltar hela fastigheten. 
 
Finansiering  
Det har bedömts att ett finansieringsunderlag inte har behövts lämnats in då 
åtgärden inte räknas kosta föreningen något nämnvärt.  
 
Branschvana 
Bolaget har erforderlig branschvana och sökande har sedan tidigare avlagt godkänt 
kunskapsprov.  
 
Restaurangens läge 
Den tilltänkta serveringsytan kommer att delas med föreningens bibliotek. 
Biblioteket används under öppettiden av barn och ungdomar. Dock har sökande i 
ansökan beskrivit att serveringsytan tas enbart i bruk när biblioteket är stängd.  

Remisser 
Från remissyttranden sammanfattas: 
 
Polismyndigheten   
Polismyndigheten har genomfört vandelsutredning gällande samtliga personer 
enligt remiss och har ingen erinran. 
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Vad avser ordning och säkerhet i relation till den ansökta utökade serveringsytan 
kan det finnas behov av förordnad ordningsvakt beroende på slag av tillställning 
och antal besökare. 
 
Tillståndshavaren får självmant anlita ordningsvakt/er om behov uppstår. 
 
Skatteverket 
Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare finns inga brister vad 
gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter. Kontroll har skett för de 
senaste 3 åren. Bolaget har inte varit föremål för revision eller annan utredning. 
Skatte- och avgiftsanmälan har lämnats in. Bolaget är registrerat för 
mervärdesskatt, innehar F-skatt och är registrerad som arbetsgivare. 
 
Bedömning  
Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som 
visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Tillståndsmyndigheten 
skall ta särskild hänsyn till att sökande visar sig lämplig avseende laglydnad och 
benägenhet att fullfölja sina skyldigheter mot det allmänna. En 
lämplighetsprövning avseende den person som ansöker om tillstånd skall göras. 
Lämplighetskraven innebär att sökande skall vara lämplig för den socialt 
ansvarsfulla uppgiften att servera vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
spritdrycker. Sökande skall ha kännedom om alkohollagstiftningen och ha eko-
nomiska förutsättningar att sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt. 
Lämplighetsprövningen omfattar således två delar, dels kunskaper i 
alkohollagstiftning, dels den personliga vandeln.  
 
Miljö- och byggkontoret har vid en samlad bedömning funnit att sökande 
uppfyller alkohollagens (8 kap 12 § alkohollagen) krav för att medges tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten. Polismyndighetens vandelutredning har 
inte påvisat något och Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare 
finns inga brister vad gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter.  
Sökande har dispositionsrätt för serveringsstället då föreningen äger och förvaltar 
lokalen.  
 
Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om oordning och 
onykterhet eller särskild risk för människors hälsa får serveringstillstånd vägras (8 
kap 17 § alkohollagen). Tillståndshavarens tilltänkta ytor i form av bibliotek, 
reception och foajé är en del av de naturliga ytor som barn och ungdomar 
använder under deras vistelse i biblioteket. Miljö- och byggkontoret gör 
bedömningen att barn och ungdomar är en särskild känslig grupp och därför ska 
serveringstiderna begränsas till när biblioteket har stängt. Matsal/biosal har sedan 
tidigare serveringstillstånd med serveringstider, måndag-torsdag klockan 18:00-
24:00, fredag-lördag samt helgdagar klockan 14.00-24.00. Då ingen av dessa ytor 
huvudsakligen används för ungdoms- och barnverksamhet så anser inte miljö- och 
byggkontoret att begränsning av serveringstider är nödvändig. Tillståndshavaren 
vill således ha serveringstider på dessa ytor mellan klockan 12.00 - 01.00. 
Samlingsal och grupprum har sedan tidigare tillstånd för slutna sällskap och detta 
anser miljö- och byggkontoret ska kvarstå då det är ytor som ligger ifrån 
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personalens naturliga område (kök och bar), för att det ska kunna anses vara 
blickbart enligt 8 kap 14§ alkohollagen. Likväl kvarstår serveringstiderna för 
samlingslokalen och grupprum som är måndag-torsdag klockan 18.00-24.00, 
fredag-lördag samt helgdagar klockan 14.00-01.00 och söndagar klockan 14.00-
24.00.   
 
Då Söråkers folketshus förening sedan tidigare har ett serveringstillstånd anser 
miljö- och byggkontoret att tillståndet ska implenteras med nuvarande tillstånd 
som har diarienummer 89/06 702.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Ordföranden 
Akt   
 
Exp        /        2018  
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§ 201  Dnr 2018/00679 
 
Västerå 3:12 - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  
och catering till slutna sällskap 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Delegera till ordföranden att besluta om stadigvarande serveringstillstånd när 
slutbesked är beslutat.  

Delegationen gäller fram till den 16 december 2018. 

----- 

Beredningsutskottets förslag till beslut: 

Beredningsutskottet föreslår att delegera till förvaltningschef att besluta om  
serveringstillstånd på Västerå 3:12 fram till 16 december 2018. 
 
Ärendet 
Handläggaren Armin Fattah har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Bevilja italygross.se Sverige AB med organisationsnummer 556724-9494 

serveringstillstånd för allmänheten och catering till slutna sällskap.  
 
2. Serveringstillståndet gäller för dryckesslagen starköl, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och spritdrycker. 
 
3. Serveringstiden är klockan 11.00–01.00. 

 

4. För uteserveringen ska det finnas sittplatser. 

 

5. Serveringsytan är enligt bilaga 1- och 2. 

 

6. Ett slutbesked enligt 10 kap. Plan- och bygglagen ska finnas för 

 verksamheten/resturangen. 
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2§ första stycket alkohollagen och 8 kap 4§ 
alkohollagen.  

Sökande 
Italygross.se Sverige AB, organisationsnummer nummer 556724-9494 

Ansökan 
Italygross.Sverige AB har den 2018-05-21, ansökt om tillstånd för servering av 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i 
restaurangen Gamla Affären, samt catering till slutna sällskap. 
Ansökan gäller året runt med serveringstider mellan klockan 11.00 – 01.00. 
Ansökan gäller även en uteservering.  
 
Verksamhetens inriktning  
Restaurang som kommer erbjuda mat med delvis lokala råvaror med italiensk 
inspiration. Öppettiderna är under sommarmånaderna samt några helger i höst 
och vår. Inga pubafton och musikevent kommer att anordnas i restaurangen. 
 
Ägarförhållanden 
Aktiebolaget företräds av styrelseledamotet och ordförande Eva Susanne 
Björklund Molin, styrelseledamot och verkställande direktör Erik Gunnar Molin, 
samt styrelsesuppleanten Eva Susanne Vallin.  
 
Styrelsen tecknas av firman. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna 
firman beträffande förvaltningsåtgärder. 
 
Hyresförhållanden  
Företaget har tecknat ett hyresavtal med fastighetsägaren Forscon AB som gäller 
från och med 2017-07-01 och tillsvidare. Uppsägningstiden är 3 månader. 
 
Finansiering  
Vid bedömning av insända handlingar, resultatbudget och finansiering 
har inga anmärkningar framkommit. 
 
Branschvana 
Sökande, genom Eva Susanne Molin Björklund har avlagt godkänt kunskapsprov, 
enligt FoHMFS 2014:7, 2018-08-21. 
 
Restauranglokal 
Försäljning och servering av mat och alkohol kommer att ske i restaurang. 
Restaurangens kök kommer att användas för tillagning av mat till catering till 
slutna sällskap. 
 
Restaurangen har en registrerad livsmedelsanläggning.  
Restauranglokalen har tillgång till ett kök där det finns möjlighet att tillaga mat 
från råvaror. Köket möjliggör tillagning av de rätter som nämns i menyn.  
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Restaurangens läge 
Restaurangen är i närhet till fastigheterna Västerå 3:27, Västerå 2:10, Västerå 2:11, 
Västerå 3:38 och Västerå S7. Avseende störningar på omgivningen så ser miljö- 
och byggkontoret inga hinder mot att verksamheten bedrivs så länge 
verksamheten håller sig inom de riktvärden som finns för inomhusbuller i 
Folkhälsomyndighetens allmäna råd (FohMFS 2014:13) om buller inomhus, i de 
bostäderna som kan påverkas.  
 
Det ska beaktas att ingen pubafton och musikevent`s kommer att anordnas i 
restaurangen.  
 
Matutbud  
Restaurangen kommer att ha ett tillfredställande matutbud. 

Remisser 
Från remissyttranden sammanfattas: 
 
Polismyndigheten   
Vandelsutredning är genomförd och Polismyndigheten har ingen erinran. 
Utifrån inkomna handlingar i ärendet har Polisen i övrig heller inget att erinra. 
 
Kronofogdemyndigheten  
Företrädare för bolaget: 
6411221-7876 Molin, Erik Gunnar (styrelseledamot, VD) 
630823-8945 Björklund Molin, Eva Susanne (styrelseledamot, ord.) 
621228-7905 Vallin, Eva Susanne (styrelsesuppleant) 
 
Sökandebolaget och övriga bolag (559086-0788, 556699-8729, 556869-6081) där 
företrädarna har engagemang förekommer inte i kronofogdemyndighetens register 
för restförda skulder, och inte heller i betalningsförelägganderegistret. 
 
Kronofogdemyndigheten har inget ytterligare att anföra i ärendet. 
 
Skatteverket 
Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare finns inga brister vad 
gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter. Kontroll har skett för de 
senaste 3 åren. Bolaget har inte varit föremål för revision eller annan utredning. 
Skatte- och avgiftsanmälan har lämnats in. Bolaget är registrerat för 
mervärdesskatt, innehar F-skatt och är registrerad som arbetsgivare. 
 
Företrädarna för bolaget har enligt föreliggande uppgifter företagssamband med 
andra bolag och det finns inga brister vad gäller redovisning eller betalning av 
skatter och avgifter. 
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Räddningstjänsten  
Medelpads Räddningstjänstförbund har tagit del av insända handlingar och har 
följande synpunkter: 
 
I denna ansökan saknas det en brandskyddsbeskrivning över brandskyddet i 
lokalerna. 
Ev. så kan vi behöva åka ut till platsen tillsammans med Timrå kommun.  
 
Räddningstjänsten inkom 2018-06-29 med ett nytt yttrande: 
 
Räddningstjänsten anser att följande punkter bör tas med i kontrollplanen PBL: 
Intyg (från kontrollansvarig alternativt sakkunnig brand*) att utförandet stämmer 
med gällande brandskyddsdokumentation. Följande punkt 

 Ansvarar för att samordning sker mellan entreprenörer. 
 
Räddningstjänsten har i övrig inget att erinra över de redovisade handlingarna. 
 
Bedömning  
Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som 
visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Tillståndsmyndigheten 
skall ta särskild hänsyn till att sökande visar sig lämplig avseende laglydnad och 
benägenhet att fullfölja sina skyldigheter mot det allmänna. En 
lämplighetsprövning avseende den person som ansöker om tillstånd skall göras. 
Lämplighetskraven innebär att sökande skall vara lämplig för den socialt 
ansvarsfulla uppgiften att servera vin och starköl och spritdrycker. Sökande skall 
ha kännedom om alkohollagstiftningen och ha ekonomiska förutsättningar att 
sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Lämplighetsprövningen omfattar 
således två delar, dels kunskaper i alkohollagstiftning, dels den personliga vandeln.  
 
Miljö- och byggkontoret har vid en samlad bedömning funnit att sökande 
uppfyller alkohollagens (8 kap 12 § alkohollagen) krav för att medges tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten. Polismyndighetens vandelutredning har 
inte påvisat något och Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare 
finns inga brister vad gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter. 
Sökande har dispositionsrätt för serveringsstället då ett hyresavtal har tecknats 
med ägaren för lokalen. Dock saknas ett slutbesked enligt Plan- och bygglagen, 
och myndigheten anser att ett slutbesked behövs för att det ska definieras som att 
sökande har tillgång till lokalen enligt 8 kap 14§ alkohollagen. Därmed villkoras 
det att tillståndshavaren ska ha ett slutbesked innan servering av alkoholdrycker 
kan få förekomma. Räddningstjänsten har vid en samlad bedömning bedömt att 
restauranglokalen är brandsäker då en godkänd brandskyddsbeskrivning har 
upprättats som beskriver de förutsättningar som lokalen har för att vara 
brandsäker.   
 
Vad gäller utredning om tillgång på mat kan det godkännas enligt 8 kap. 15§ 
alkohollagen, då företaget kommer att servera ett flertal förrätter, huvudrätter och 
efterrätter. Miljö- och byggkontoret gjorde den 2018-10-29 ett platsbesök i 
restaurangen och kom fram till att de har den köksutrustning som behövs för att 
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kunna tillaga de maträtter som de har beskrivit i ansökan. Sökande har registrerat 
restaurangen som livsmedelsanläggning hos miljö- och byggkontoret, enligt EG-
förordning 852/2004. 
 
Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att inga hinder finns för att enligt 8 
kap 17§ begränsa serveringstider, då störningar i form av buller anses vara liten då 
inga musikevent eller pubafton kommer att hålla i serveringslokalen.  

 
I 8 kap. 14§ alkohollagen står det att serveringstillstånd ska omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Miljö- och byggkontoret 
kunde under platsbesöket 2018-10-29 göra bedömningen att den tilltänkta 
serveringsytan är begränsad och blickbar för serveringspersonalen. När det gäller 
uteserveringen kommer det att villkoras sittplatser som torde föranleda till att 
gäster kan dricka alkoholhaltiga drycker i ett lugnt tempo.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Ordföranden  
Akt   
 
Exp        /        2018 
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§ 202 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för oktober månad 
2018. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, oktober 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran oktober 2018.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 203 

 
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. 
 
Kultur och teknikförvaltningen, Näringslivskontroet samt Miljö- och 
byggkontoret har tagit fram en ny process för samordningsärenden med 
näringslivsfokus. Processen berör ärenden som handlar om nyetableringar eller 
utökning av nuvarande verksamheter i kommunen. Syftet med processen är att 
utöka servicen genom att i ett tidigt skede visa oklarheter och möjligheter på den 
plats som verksamheten är intresserad av. Processen är framtagen med 
perspektivet att skapa bästa möjliga affär för verksamheten. Från nämndens sida 
kommer både kompetens från miljöenheten och från byggenheten. Inledningsvis 
kommer arbetet att kräva resurser men förhoppningen är att det tidiga deltagandet 
från miljö- och byggenheterna innebär mer anpassade ansökningar på mer 
lämpliga platser.  
 
Majoriteten har lämnat förslag på budget för nämndens verksamhet under 2019. 
Budgetförslaget innebär att nämnden ram minskas med 1 000 tkr jämfört med 
nuvarande beslutad verksamhet. I förslaget har majoriteten uttryckt att intäkter för 
nämndens verksamhet kan utökas. För 2018 har nämnden externa intäkter på 3 
500 tkr (inklusive intäkter för projektet Östrand). Om nämnden ska öka 
intäkterna med 1 000 tkr behöver nämndens timpris alltså ökas med ca 30 %. 
Fullmäktige vätas besluta om ny budget den 26 november och under 
decembernämnden förväntas miljö- och byggnadsnämnden hantera den beslutade 
begränsningen av nämndens ram.  
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Det nya ärendehanteringssystemet kommer att försenas. Programleverantören har 
haft svårt att leverera resurser enligt planerad och överenskommen tidsplan. Den 
nya tidsplanen innebär att nämndens verksamhet har möjlighet att handlägga 
ärenden i det nya ärendehanteringssystemet från och med februari.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 204 
 

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

 Kommunstyrelsens beslut § 266 2018-10-09 – Leasing, handläggning m.m. för 

 Timrå kommun. 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 275 2018-10-09 – Upphävande av policy för 

 landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy). 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 279 2018-10-09 – Delårsrapport. 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 286 2018-10-09 – Medborgarförslag, förändring av 

 bygglovsprocessen för etablering av tillfälliga kontor, baracker m.m. på 

 byggarbetsplatser. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 162 2018-10-29 – Delårsrapport med prognos 

 2018. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 164 2018-10-29 – Antagande av ny 

 kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2035. 

 

 Kommunfullmäktiges beslut § 165 2018-10-29 – Begäran om överlåtelse av 

 tillsynsansvar i fråga om föroreningsskador enligt 10 kap 1 § miljöbalken, 

 deponierna Lagfors Bredsjöån, Högland och Vivsta. 

 

 Kultur- och tekniknämndens beslut § 107 2018-10-25 – Etablering av 

 Digitalcenter i Timrå kommun. 
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 Revisionsrapport KPMG – Granskning av jämförelsetal för år 2017. 

 

Protokollsutdrag till:                 
Akt     
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§ 205 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Öppom 4:6 – Ljustorps idrottsförening, ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd (KL 13/18). 
 
Vivsta 4:102 – COOP Konsum Timrå, beslut om extra offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen och avskrivning av föreläggandet aveende att vidta åtgärder 
gällande icke fullständigt ingrediensförteckning (AF 12/18). 
 
Sörberge 1:81 – Kungens Kiosk och Tobak, tillsynsrapport samt beslut om 
tillsynsavgift (AF 13/18). 
 
Sörberge 11:1 – Bergeforsparken, beslut om inplacering i riskklass (MN 
60/18). 
 
Västerå 3:12 – Gamla Affären, beslut om registrering (MN 61/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – Stavrevikens aktivitetsförening, majbrasa 2019 
(MN 62/18). 
 
********* – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 64/18). 
 
*********** - tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 65/18). 
 
********* - tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 66/18). 
 
******* – SCA Skog AB, tillstånd att anlägga enskíld avloppsanläggning (TÖ 
67/18). 
 
Vivstamon 1:73 – Ragn-Sells AB, föreläggande om försiktighetsmått gällande 
anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål (AN). 
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Vivstavarv 1:64 – Anipona AB, beslut om försiktighetsåtgäder gällande 
anmälningspliktig verksamhet (MLM 10/18) 
 
Vivsta 19:1 – Sim- och friskvårdscenter, inspektionsrapport samt beslut om 
avgift (MLM 13/18). 
 
********* – beslut om störning från trafikrelaterat buller (MLM 14/18). 
 
Bygg 
 
********* ******** Anmälan, Hiss 
********* *********** 
 ************ 
 
*********** *********** Fasadändring 
********* ************ 
 *********** 
 
************ ************* Anmälan,  komplement- 
********** *********** byggnad, typ attefall 
 *********** 
 
Strand 5:148 Älvsbyhus AB Anmälan, tillbyggnad 
L 47/18 Järnvägsgatan 2 av bostadshus med tak- 
 871 45 45 Härnösand kupa 
 
*********** *********** Komplementbyggnad 
******** ************ 
 **********   
 
******** *********** Tillbyggnad av uthus med 
********* ********* carport 
 ******** 
 
******** ********** Tillbyggnad av garage 
******* *********** 
 ********* 
 
Vivstavarv 1:64 Anipona AB Anmälan, eldstad och 
S 25/18 Rebetskygatan 1 rökkanal 
 854 60 Sundsvall 
 
********** *********** Anmälan, eldstad 
******** ********** 
 ********** 
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************ *********** Nybyggnad garage 
********** *********** 
 ********* 
 
***********  *********** Ny komplementbyggnad 
********* ********** 
 ******** 
 
******** *********** Anmälan, eldstad och 
*********** ********* rökkanal 
 *********** 
 
************ *********** Anmälan, eldstad till 
********** ********** befintlig rökkanal 
 ************ 
 
********* *********** Nybyggnad av fritidshus, 
******** ************ rivning befintligt 
 ********** 
 
Vivsta 4:102 Coop Nord Utbyte fasadskyltar 
P 27/18 Fläktvägen 1A 
 901 31 Umeå 
 
 
Bostadsanpassningar 
 

  

******* Spisvakt 

  

*********** Borttagning av duschväggar, montering 
draperiskena, montering stödhandtag.  

  

************ Borttagning av duschkabin, iordningställande 
av duschplats, montering av draperiskena.  

  

************ Dörröppnare, kil vid entrén, borttagning av 
badkar. 

  

********** Elrullstolsgarage 

  

************ Spisvakt. 

  

 
*********** 

 
Spisvakt 

  

********** Nytt stödhandtag. 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-11-12  

Protokollsutdrag till:                 
Akt        
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§ 206 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018                
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