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§ 207 
     
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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§ 208 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 209 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande Karina Nordgren (S) utses David Wallin (L) och 
Roger Westin (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och 
byggkontoret 2018-12-19 klockan 15.00. 
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§ 210  ******** 
 
********** – Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring den planerade byggnaden. 
3. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
4. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
5. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
6. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
7. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
------ 
 
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.  Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2.  En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaden. 
3.  Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
4.  Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
5.  Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
6.  Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla., 
7.  Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Ärendet 
Sökanden har inkommit med en ansökan om förhandsbesked för avstyckning och 
nybyggnad av enbostadshus i enlighet med inlämnade handlingar. Ny tomt ska 
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avstyckas från *******. Vatten och avlopp ska ordnas med enskild anläggning. För 
att nå tomtplatsen måste ny infart till enskild väg ordnas. 
 
Området utgör sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen utpekas området 
för jordbruk och gles bebyggelse. Planerad avstyckning ligger utanför 
strandskyddat område. Inga kända fornlämningar finns inom närområdet.   
 
Berörda markägare har givits tillfälle att yttra sig i ärendet.  
 
Fastighetsägaren till ******* har inkommit med följande synpunkter i ärendet. 
I samband med att ytterligare en fastighet byggs måste ett avtal mellan berörda 
fastigheter tecknas beträffande den vägbit som alla tre fastigheter kommer nyttja, 
gällande underhåll och vinterväghållning. Vid ett bygge kommer mer trafik och 
tyngre fordon att belasta vägen och det slitage och skador som detta kan orsaka 
måste fastighetsägaren ansvara för att se till att om så behövs återställa vägen efter 
bygget är klart. Dessutom vill fastighetsägaren påminna kommunen att se 
överservitut och fastighetsgränser i området.   
 
Berörda myndigheter och ledningsägare dvs. Stadsarkitekt, miljöhandläggare, 
kommunekolog, översiktsplanearkitekt, och E:on elnät har fått tillfälle att yttra sig 
i ärendet.   
 
Miljöenheten har ingen erinran mot åtgärden. Tillstånd krävs för att anlägga 
enskilt avlopp.   
 
Översiktsplanarkitekt har inga synpunkter på att förhandsbesked beviljas enligt 
ansökan.  
 
Kommunekolog har inkommit med följande synpunkter. Sökanden vill stycka av 
en tomt för bostadsändamål på fastigheten ****. Tomten kommer att styckas av 
mellan fastigheten *********. Tomten och placeringen av bostadshuset ligger 
utanför strandskyddat område. På angränsande fastigheter i sydlig riktning 
(********) ligger ett naturvårdsobjekt. Ett utpekat naturvårdsobjekt utgör ett 
område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för flora och fauna men 
som inte är formellt skyddad. Naturvårdsobjektet består av lägdor och strand med 
en artrik kärlväxtflora som i sin helhet bedöms ha ett högt naturvärde.  
 
I ett landskapsekologiskt perspektiv kommer åkrarna och stranden fortfarande 
vara sammanhängande längs med Inre Tynderösundet efter den tänkta åtgärden, 
det är ca 65 meter från stranden till huvudbyggnaden på fastigheten Holmö 1:13. 
Miljö- och byggkontoret känner inte till några skyddsvärda naturvärden på platsen 
för avstyckningen som föranleder något hinder för lokaliseringen av bostadshuset. 
 
Stadsarkitekten har inkommit med följande synpunkter. Inom översiktsplanen 
pekas området ut för jordbruk och gles bebyggelse, Byggnaden ligger inom 
sammanhållen bebyggelse, bebyggelsen är förhållandevis gles med enfamiljshus 
bebyggda grannfastigheter i närområdet, utifrån kartstudier.  
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För eventuell nybyggnads gestaltning förutsätts att den sker i samklang med 
omgivningens förutsättningar samtidigt som ett nyskapande tankesätt finns vid 
gestaltningen. 
 
En nybyggnad på aktuell fastighet anses passa väl in i omgivningens rådande 
bebyggelsestruktur, med friliggande bostadshus, lantbruksbyggnader och 
komplementbyggnader, varför det bör kunna rekommenderas att ansökan om 
förhandsbesked tillstyrks. 
 
E:on elnät har yttrat sig att en högspänningskabel 10 kV troligtvis kommer att 
hamna inom tänkt fastighet. Utsättning av kabelns läge rekommenderas att sättas 
ut via ledningskollen innan eventuell byggnation.  
 
Samlad bedömning 
Miljö- och byggkontoret konstaterar att tillkommande bebyggelse passar väl in i 
landskapsbilden för området. Den avsedda marken sluttar något ned mot inre 
Tynderösundet och bedöms inte innebära någon betydande olägenhet avseende 
utsikt mot sundet. Väganslutning till enskild väg bedöms kunna lösas. 
Förutsättningar finns för att anlägga enskilt vatten och avlopp. Åtgärden 
överensstämmer med översiktsplanen.  
 
Avstyckning av ********** kan anses förenlig med 2 kap.5§ Plan- och bygglagen 
för nybyggnad av bostadshus.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör 
meddelas för åtgärden.  
 
Allmän information 
De inkomna synpunkter avseende rätt till väg, servitut och begäran av utsättning 
av fastighetsgränser hanteras inte av Timrå kommun utan av Lantmäteriet. Önskar 
berörda markägare upprätta en ny samfällighet görs även det av Lantmäteriet.”  
 
 
Protokollsutdrag till:  
Sökanden 
Skatteverket  
Miljöinspektör Tobias Öhlund 
Eon elnät 
Fastighetsägaren till ********, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp        /        2018 
 
 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-12-17  

 
 
 
 
 
§ 211  ********* 
 
********** – Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
3. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
4. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
5. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

bygglovsprövning. 
6. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
7. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 

------ 
 
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.  Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2.  En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
3.  Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos Miljö- och byggkontoret.  
4.  Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
5.  Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
6.  Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
7.  Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
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Ärendet 
Sökanden har ansökt om förhandsbesked inför avstyckning och nybyggnad av 
fritidshus enligt inlämnade handlingar. Ny tomt ska avstyckas från ******. Vatten 
och avlopp ska ordnas via enskild anläggning.  
 
Området utgör sammanhållenbebyggelse. Enligt översiktsplanen utpekas området 
för jordbruk och gles bebyggelse. Strandskyddsdispens har meddelats för åtgärden 
av miljö- och byggnadsnämnden i separat beslut daterat 2018-09-17. Området 
ligger inom utpekat riksintresse för rennäringen.  
 
Berörda markägare har hörts i ärendet. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Berörda myndigheter m.fl. miljöhandläggaren, kommunekologen, 
översiktsplanearkitekten och berörda samebyar har fått tillfälle att yttra sig i 
ärendet.  
 
Miljöhandläggaren har inga synpunkter mot föreslagen åtgärd. Tillstånd för 
enskilt avlopp behöver sökas. 
 
Kommunekologen har yttrat sig att miljö- och byggkontoret inte känner till 
några skyddsvärda naturvärden där som föranleder något hinder för lokaliseringen 
av fritidshuset.  
Översiktsplanarkitekten har inga invändningar mot att förhandsbesked ges. 
Samråd bör ske med berörda samebyar  
 
Berörda samebyar Jinjevaerie, ohredahke, Raedtievaerie och Voernese har hörts 
i ärendet utan synpunkter i ärendet.  
 
Samlad bedömning 
Miljö- och byggkontoret anser att tillkommande avstyckning och nybyggnation 
kompletterar befintlig bebyggelse i området på ett lämpligt sätt. 
Strandskyddsdispens har tidigare meddelats för del av åtgärd inom strandskyddat 
område. Vatten och avlopp bedöms kunna lösas. Befintlig väganslutning nyttjas 
för åtgärden. Åtgärden överensstämmer med översiktsplanen.  
 
Avstyckning av ***** kan anses förenlig med 2 kap.5§ Plan- och bygglagen för 
nybyggnad av fritidshus.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör 
meddelas för åtgärden.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Skatteverket 
Miljöinspektör Tobias Öhlund 
Akt 
Exp        /        2018  
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§ 212  ******** 
 
******** – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Ge strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten ************ 
enligt ansökan. Dispensen avser den yta redovisad på inlämnad situationsplan med 
tomtplatsavgränsning daterad 2018-11-22. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet 
enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten ****** enligt 
ansökan. Dispensen avser den yta redovisad på inlämnad situationsplan med 
tomtplatsavgränsning daterad 2018-11-22. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
för uppförande av bygglovbefriad friggebod. Den nya friggeboden ersätter 
befintlig komplementbyggnad som avser att rivas. Sökanden avser att placera den 
nya friggeboden längre från vattnet än den befintliga komplementbyggnaden. 
Befintlig etablerad tomt ligger inom strandskyddat område. Dispensansökan avser 
den yta redovisad i situationsplan med tomtplatsavgränsning daterad 2018-11-22. 
  
Som särskilt skäl för dispens anges att området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Redovisad tomtplatsavgränsning för bostadsändamål avser hela fastighetens yta 
som är placerad någon enstaka meter från Indalsälvens strandlinje. Byggnaden är 
tänkt att placeras 12 meter från Indalsälven. För området gäller strandskydd inom 
100 från strandlinjen. Allmänhetens tillträde till platsen bedöms ej förhindras eller 
försämras av dispensen.  
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Kommunekolog Jens Löfgren har hörts i ärendet och anser att området redan 
bedöms vara ianspråktaget utifrån flora och fauna. Åtgärden anses inte påverka de 
värden för vilka området bedömts vara av riksintresse för naturvården samt 
stranden som är förklarat som ett riksintresse för friluftslivet.  
Miljö- och byggkontoret känner inte till några skyddsvärda naturvärden där som 
föranleder något hinder för lokaliseringen av friggeboden på platsen. 
Sammantaget är min bedömning att åtgärden inte väsentligen förändrar 
livsvillkoren för flora och fauna eller påverkar den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdet. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att området redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dispens från 
strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. Allmänhetens 
tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den byggnad utifrån 
redovisad tomtplatsavgränsning.   
 
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, beslut + karta. 
Ekolog 
 
Exp       /       2018 
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§ 213  ********** 
 
********** – Ansökan dispens från standskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Ge strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på 93,5 m2 på fastigheten 
************ enligt ansökan. Dispensen avser den yta tillbyggnaden upptar på 
marken. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet 
enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för  tillbyggnad av fritidshus på 93,5 m2 på fastigheten 
********** enligt ansökan. Dispensen avser den yta tillbyggnaden upptar på 
marken. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
för att bygga till sitt fritidshus i ett plan på 93,5 m2. Tillbyggnaden ansluts mot 
befintlig byggnad med en mindre passage. Byggnaden grundläggs med platta på 
mark och uppförs med stomme och fasader i trä enligt ansökan. Ansökan avser 
den yta Tillbyggnaden upptar på marken. 
 
Som särskilt skäl för dispens anges att området redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Tillbyggnaden är tänkt att placeras 8,3m från närmsta fastighetsgräns. 
Tillbyggnaden är tänkt att placeras ca 12 meter från vattendraget och kulvertens 
inlopp som avvattnar åkermarken i området. Kulverten passerar därefter diagonalt 
över tomten ca 2 m under mark. För området gäller strandskydd inom 100 meter 
från strandkanten.  
 
Kommunekolog Jens Löfgren har hörts i ärendet och framför följande till ärendet. 
Sökanden vill bygga till befintligt fritidshus på fastigheten *************. I 
anslutning till fastigheten finns ett vattendrag som saknar källsjö. Vattendraget har 
sin början vid Ängesland och det avvattnar omkringliggande åkermark längs vägen 
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ner mot havet. Längs med åkermarkerna är vattendraget rätat (kanaliserat) och 
helt torrlagt delar av året. Vid besök på plats den 17 oktober 2018 var vattendraget 
torrlagt intill fastigheten ******. Enligt kommunens digitala kartor går 
vattendraget parallellt längs med fastighetsgränsen i ostlig riktning ner mot Inre 
Tynderösundet. Vid platsbesöket konstaterades att vattendraget är kulverterat 
diagonalt över fastigheten och istället går parallellt med fastighetsgränsen i västlig 
riktning ner mot Inre Tynderösundet.  
 
Vattendraget bedöms ha ett mycket begränsat värde för flora och fauna samt för 
det rörliga friluftslivet. Miljö- och byggkontoret känner inte till några skyddsvärda 
naturvärden där som föranleder något hinder för tillbyggnaden av fritidshuset. 
 
Sammantaget är min bedömning att åtgärden inte väsentligen förändrar 
livsvillkoren för flora och fauna eller påverkar den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdet. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dispens från 
strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. Allmänhetens 
tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom denna tillbyggnad som 
dispensen avser. 
 
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 beslut + karta. 
Ekolog 
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§ 214  ******** 
 
********** – Nybyggnad av flerbostadshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
  
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Josefin 
Carlsén, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
 
1. Geotekniskt- och radonundersökning av mark. 
2. Konstruktionshandlingar grund, stomme, va och ventilation. 
3. Energiberäkning. 
4. Brandskyddsbeskrivning. 
5. Redovisning av hur bullerkrav uppnås. 
6. Redovisning av dagvattenhantering.  
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet 
enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att: 
 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
  
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Josefin 
Carlsén, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
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Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
 
1. Geotekniskt- och radonundersökning av mark. 
2. Konstruktionshandlingar grund, stomme, va och ventilation. 
3. Energiberäkning. 
4. Brandskyddsbeskrivning. 
5. Redovisning av hur bullerkrav uppnås. 
6. Redovisning av dagvattenhantering.  
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Situationsplan daterad 2018-11-26 
Planritningar daterad 2018-11-19 
Sektionsritningar daterad 2018-11-19 
Fasadritningar mot söder och väster daterad 2018-11-19 
Fasadritningar mot norr och öster daterad 2018-11-26 
Fasadkulörer daterad 2018-11-19 
Teknisk Beskrivning inför bygglov Vivsta 3:95 i Timrå daterad 2018-08-31 
Nya parkeringsplatser, Vivsta 3:95 daterad 2018-09-07 och 2018-11-19 
PM-A-BL, Timrå daterad 2018-11-19   
 
Ärendet  
Sökande har hos Miljö och byggnadsnämnden tidigare ansökt om bygglov och fått 
det beviljat den 2018-09-05. Sökande har reviderat ansökan och ändringarna 
innefattar att byggnadens placering ändras, höjdsättningen justeras, yttermått för 
fasadmaterial justeras, skjutglaspartier vid balkonger och uteplatser utgår och 
ersätts med fönsterdörr och fönster, glasad bröstning på korridorsfönster utgår, 
elschakt flyttat till nytt läge, VVS Schakt justerade, takluckor, ventilationshuvar 
och hisstopp tillförda, Kulör för fasadskiva är justerad, Taktäckningsmaterial 
ändrat till tätskiktsmatta och 3 rok har bytt plats med 1 rok. 
 
Ansökan avser ett nytt flerbostadshus med en byggnadsarea på 385m2 och en 
bruttoarea på 2695m2. Flerbostadshuset inrymmer 48st lägenheter, hiss, förråd, 
undercentral, fläktrum, el central.  Byggnaden grundläggs med platta på mark och 
uppförs i moduler med stålpelarlösning. Fasaden utformas med steniskivor enligt 

kulörbeskrivning. Yttertak beläggs med sedum och takvinkeln är 6. 
 
Förutsättningar  
Fastigheten omfattas av Stadsplan 127. Bestämmelserna som gäller fastigheten 
innebär bl.a. att byggnadskvarteret är avsett för bostadsändamål, våningsantal är 
reglerat till 6 våningar och byggnads höjd är reglerad till 19,6m. 
 
Inom fastigheten finns idag två stycken flerbostadshus och en förskola.   
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till Eon energidistribution AB, Mitt Sverige Vatten och 
Avfall, Sundsvall Timrå Airport och Kultur och Teknikförvaltningen. Yttranden 
har inkommit, se bilaga 1,2,3 och 4. 
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Bedömning  
Miljö och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden överensstämmer med 
stadsplan 127. Marken som tas i anspråk för att bebyggas är ur allmän synpunkt 
lämplig för ändamålet då åtgärden stöds av stadsplanen.  Medelmarknivån vid 
byggnaden är +16,18m, vilket ger en byggnadshöjd på 19,47m. Byggnaden 
överensstämmer med stadsplanen som har en maximal byggnadshöjd på 19,6m.   
Byggnaden är ändamålsenlig då området är avsatt för bostadsändamål och tillåter 
flerbostadshus. 
 
Sökande har redovisat vändmöjlighet för sophanteringsfordon då synpunkter 
inlämnats från kultur och teknik förvaltningen. 
 
Miljö och Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 
 
Information 
Innan startbesked meddelas ska tekniskt samråd hållas i ärendet, kallelse sker 
separat. 
 
Inga byggnationer får påbörjas innan startbesked meddelats av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Åtgärden får inte verkställas/ påbörjas förrän fyra veckor efter det att lov-beslutet 
har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar ( poit.bolagsverket.se ). 
 
Om byggnationerna påbörjas innan startbesked meddelats tas en 
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 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 
 
Bilagor: 1, Eon energidistribution AB yttrande daterad 2018-11-30 
  2, Mitt Sverige Vatten och Avfalls yttrande daterad 2018-12-04 
  3, Sundsvall Timrå Airports yttrande daterad 2018-09-03 
  4, Kultur och Teknikförvaltningens yttrande daterad 2018-09-06 
 
Kopia till :  
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
Kultur och teknikförvaltningen 

http://www.poit.bolagsverket.se/
mailto:petra.jansson@scb.se
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Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Eon energidistribution AB 
Mitt Sverige Vatten och Avfall 
Akt 
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§ 215  *********** 
 
*********** –  Tillbyggnad av bostadshus med uterum 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Sofie Wiström har granskat och sammanfattat ärendet 
enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 
ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
 
Villkor för beslutet: 
- Beslutet gäller under förutsättning att bygglovsbeslut för bostadshuset, dnr 
 2017/00950, vinner laga kraft. 
 
Handlingar som har legat till grund för beslutet 
Ansökan registrerad 2018-07-03 
Teknisk beskrivning registrerad 2018-07-03 
Plan- och fasadritningar, tillbyggnad, registrerade 2018-07-03 
Kommunikation, e-post, daterat 2018-08-30 
Yttranden från ägare till *******, registrerade 2018-09-06 
Yttrande från ägare till **********, registrerad 2018-09-06 
Yttrande från ägare till *********, registrerad 2018-09-10 
Yttrande från ägare till ********, registrerad 2018-09-21 
Svar på yttrande från sökande, daterade 2018-09-25 samt 2018-10-01 
Foton från uppförandet av bostadshuset (dnr 2017/00950) 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av inglasad balkong om cirka 7 m2. Ingen 
ytterligare yta avses att upptas på marken, berörd tillbyggnad avses att nyttja delar 
av befintlig balkong till inglasningen. Tidigare beviljad inglasning uppmäts till 12 
m2, tillkommande inglasning på cirka 7 m2. Total yta för inglasning på balkongen 
blir cirka 19 m2. Den sökta åtgärden, inglasningen, utformas med öppningsbara 
glaspartier av härdat glas samt plåttak, se bifogade handlingar.  
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och garage har beviljats av 
miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-16 med diarienummer 2017/00950. Detta 
beslut har senare överklagats till Länsstyrelsen och senare Mark- och 
miljödomstolen där överklagandet har avslagits i båda instanser.  
 
Önskemål om inglasning på entréplan under balkongen har framförts. Åtgärden 
betraktas som en fasadändring som inte blir lovpliktig utanför detaljplanerat 
område.  
 
Fastigheten ingår i ett område som omfattas en sammanhållen bebyggelse. 
Översiktsplan 90 för Timrå Kommun är nu upphävd. Översiktsplanen för Timrå 
Kommun 2035, antagen 2018-10-29, gäller för området och anger glesbebyggelse 
för berört område.  
 
Synpunkter 
Berörda grannar, ägare till fastigheterna ******, har hörts genom utskickad 
underrättelse enligt 9 kap. 25 § PBL.. Synpunkter på ansökan har inkommit från 
ägare till fastigheten *********. Övriga berörda har i sitt yttrande meddelat att de 
inte har några synpunkter. Från ägare till fastigheten ******* har svar inte 
inkommit.  
 
I yttrandet från ägare till fastigheten ****** framgår sammanfattningsvis att: 
- synpunkter mot sökt åtgärd då bygglovet för bostadshuset behandlades av 
 Mark- och miljödomstolen. 
- att inglasningen utgör ytterligare betydande olägenhet och ökat obehag samt 
 ökad insyn på hus, tomt och altan. 
- ökad insyn utifrån att det är på övre plan samt spegeleffekt. Utgör inkräktning 
 på rörelsefrihet och ökar känslan av att vara övervakad. 
- att samtal hörs väl mellan fastigheterna, överhörning av kommunikation ökar 
- begränsning av antal soltimmar. 
- försämrad livskvalité och trivsel. 
 
Sökanden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter efter inkomna 
yttranden från berörda parter. Sökande framför att:  
- Bara de som bor på fastigheten kommer att vistas i uterummet, inte ett helt 
 fotbollslag.  
- Insåg att möbleringsmått för uterummet blev lite för små när huset började ta 
 form. Det skulle bli rymligare med större andel takad och inglasad yta 
- Vindskydd till balkongen då det blåser mycket. 
- Vill följa utvecklingen med moderna byggnader då det byggs en del i området. 
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Bedömning 
Nämnden har tidigare bedömt att byggnadens yttre utformning kan accepteras i 
omgivningen utan att landskapsbilden eller kulturvärdena påverkas negativt enligt 
2 kap. 6 § PBL. Den sökta åtgärden bedöms heller inte strida mot 
anpassningskravet (2 kap. 6 § PBL).  
 
Åtgärden bedöms inte strida mot utformningsbestämmelserna i 8 kap. 1 § PBL 
och bedöms lämplig för sitt ändamål samt en god form-, färg- och materialverkan.  
 
Insyn till/från utökningen av inglasningen bedöms inte utgöra en betydande 
olägenhet på så sätt som avses i 2 kap. 9 § PBL. Den inglasning av balkong som är 
sökt i tidigare bygglov är ännu inte byggd. En utökning med ca 7-9 m2 önskas till 
balkongen jämfört med tidigare beslut (beviljat 2017-10-16 av miljö- och 
byggnadsnämnden). Insynen från fastigheten ******* har konstaterats inte vara 
påtaglig i den dom som Mark- och miljödomstolen meddelade 2018-11-16 
gällande bygglovet för bostadshuset. Domstolen fastslog att synpunkterna rörande 
skuggning och minskad utsikt från ägare till ******* inte utgör någon betydande 
olägenhet.  
 
Idag finns en insynsskyddad uteplats på fastigheten ******** samt att större delen 
av utsikten mot Tynderösundet fortsatt finns kvar och är fri från hinder. Den 
sökta åtgärden innebär inte att all utsikt från fastigheten ********* mot vattnet 
kommer att påverkas men däremot en del av utsikten.  
 
Synpunkter som inte prövas enligt plan- och bygglagen besvaras inte i denna 
bedömning. 
 
Upplysningar 
Inga byggnationer får påbörjas innan startbesked meddelats av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Åtgärden får inte verkställas/ påbörjas förrän fyra veckor efter det att lov-
beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar ( poit.bolagsverket.se ). 
 
Hur man överklagar 
Se besvärshänvisning 
 

 Debitering:  Enligt bifogat 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. 
 

 Kopia till:  
 Fastighetsregistret  

 Ägare till fastigheten Bäräng 2:20, bevärshänvisning, rek+mb 
 Akten                          Exp        /       2018  

http://www.poit.bolagsverket.se/
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§ 216  Dnr 2018/01395 
 
Vivstamon 1:28 – Air Liquide AB, förslag till yttrande angående ansökan 
om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
produkter 
Dnr 561-7695-18 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med det som anges 
under rubriken Miljö- och byggkontorets överväganden. 
 
Remittera till MittSverige Vatten AB för att utreda verksamhetens påverkan på 
dagvattnet i området. 
 
Företaget ska ha rutiner för hur företaget agerar vid eventuell olycka, brand eller 
läckage och att den personal som hanterar produkterna har tillgång till och är väl 
insatta i dessa. 
 
Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Marc Liljeström har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet med det som 
anges under rubriken Miljö- och byggkontorets överväganden. 
 
Det föreslås också att ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 
Ärendet 
Air Liquide AB ansöker hos länsstyrelsen Västernorrland om förnyat tillstånd för 
yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Ärendet har skickats 
för yttrande till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggkontoret begärde 
2018-11-08 förlängd svarstid. Länsstyrelsen Västernorrland medgav 2018-11-09 
förlängd svarstid till 2018-12-18, ärendet behöver därför förklaras omedelbart 
justerat. 
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Förklaring av ärendet 
Air Liquide AB ansöker hos länsstyrelsen Västernorrland om förnyat tillstånd för 
yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter enligt 7 § förordning 
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. På platsen sker 
mellanlagring och omlastning av produkterna. Mellanlagringen sker i 
transportkorg. De produkter som avses hanteras är ammoniak, klorgas, klorväte, 
kolmonoxid och svaveldioxid. Maximal lagrad mängd av samtliga ämnen vid 
samma tillfälle är 552 kg. Enligt ansökan sker förvaringen i slutna flaskor utomhus 
på asfalterad yta. För att förhindra åtkomst från obehöriga är området inhägnat 
och kameraövervakas. 
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Det är viktigt att det säkerställs att personalen i verksamheten har god kunskap 
om de kemiska produkter som hanteras. Då förvaring av kemikalierna sker 
utomhus är det viktigt att förvaringen utformas och tillräckliga säkerhetsåtgärder 
vidtas för att förhindra att obehöriga kan komma åt kemikalierna samt att 
påkörning eller annan risk för skador på behållarna hindras. 
 
Företaget förväntas ha rutiner för hur företaget agerar vid eventuell olycka, brand 
eller läckage och att den personal som hanterar produkterna har tillgång till och är 
väl insatta i dessa. 
 
Säkerhetsdatablad för produkter som överlåts ska vara uppdaterade. 
 
Miljö- och byggkontoret har i övrigt inget att erinra mot företagets ansökan om 
tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se, Dnr 561-7695-18 
Marc Liljeström 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 217  Dnr 2018/01498 
 
Beslutsattestanter inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde 
under 2019 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Anta beslutsattestanter enligt bilaga 1. 
2. Delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna 
 beloppsnivåer. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 

”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
3. anta beslutsattestanter enligt bilaga 1 
4. delegera till förvaltningschefen att besluta om tillfälliga avvikelser från angivna 
 beloppsnivåer. 
 

Ärendet 
Nämnden ska årligen fastställa beslutsattestanter inom nämndens ansvarsområde. 
Till årets attestlistor har förts beloppsnivåer enligt kommunstyrelsens beslut 2009-
09-08 § 241. Förvaltningschefen bör ha attestnivå motsvarande 100 prisbasbelopp 
(nivå 4), med ledningsgruppen som ersättare. I övrigt är verksamhetsansvarig för 
bygg som bör ha beslutsattest av bostadsanpassningsärenden för anpassningar 
upp till 3 prisbasbelopp (nivå 2). Eftersom det kan föreligga skäl för vissa 
avvikelser vid beslutsattest av fakturor bör nämnden delegera till 
förvaltningschefen rätten att besluta om tillfälliga avvikelser från de angivna 
beloppsnivåerna. 
 
Om man jämför detta förslag med beslutet för 2018 så föreslås inga förändringar i 
attesträtten. Däremot byts en ersättare, Olof Lindstrand har tagit över 
verksamhetsansvaret för Samhällsenheten och kommer därigenom att träda in 
som förvaltningschef vid förfrågan.   
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Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2019 
beräknats till 46 500 kronor.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret 
Hans Jonsson 
Akt 
 
Exp        /      2018 
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§ 218  Dnr 2018/01497 
 
Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2019 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Anta bifogad dokumenthanteringsplan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta bifogad dokumenthanteringsplan. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-24 § 321 att ”uppdra till nämnder att årligen 
revidera sina dokumenthanteringsplaner och återrapportera till arkivmyndigheten 
(kommunstyrelsen). 
 
Dokumentplanen är en förteckning över de dokument som används av 
förvaltningen, och de regler som gäller för vad som skall bevaras, och vad som får 
gallras. Planen är ett styrdokument för arkiv- och dokumentfrågor. 
 
Föreslagen dokumenthanteringsplanen en kopia av 2018 års plan. 
Idag är originalhandlingarna på papper, förhoppningsvis inte inom nära framtid.” 

 
 

Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
Exp        /         2018 
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§ 219  Dnr 2018/01241 
 
Budget- och verksamhetsplan 2019-2021 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Öka intäktskravet för miljö med 300 tkr. 
2. Öka intäktskravet för bygg med 700 tkr. 
3. Fastställa budget- och verksamhetsplan för 2019-2021. 
4. Att även budgeten presenteras med avseende på åren 2020-2021. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
1. öka intäktskravet för miljö med 300 tkr 
2. öka intäktskravet för bygg med 700 tkr 
3. fastställa budget- och verksamhetsplan för 2019-2021. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde budget och verksamhetsplan för kommunen på 
kommunfullmäktige den 26 november. Enligt riktlinjer för nämnder och styrelser 
ska varje nämnd i december fastställa budget och verksamhetsplan för den egna 
verksamheten utifrån kommunfullmäktiges beslut. Det är av särskild vikt inför 
2019 då fullmäktige tillskjutit betydligt lägre belopp till samtliga nämnder än det 
bedömda behovet som nämnderna skickat till budgetberedningen. Budget- och 
verksamhetsplan ska fastställas innan verksamhetsåret börjar så att åtgärder och 
planerade aktiviteter kan genomföras från årets början och följas upp i 
månadsrapporter, kvartalsrapport och delårsbokslut. 
 
Handlingsplan 
För att möjliggöra effektiviseringar har åtgärder tagits fram i dialog med 
kommunens ledningsgrupp och diskuterats i facklig samverkan. 
Kommunstyrelsen har beslutat att handlingsplanen ska gälla för samtliga nämnder 
och förvaltningar.  
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Bland annat ska nämnder och förvaltningar arbeta med: 
Uppsägningar. 
Anställningsstopp med reglerat undantag. 
Stor restriktivitet med inköp, konferenser och utbildningar. 
Den beslutade strategin för att underlätta effektiviseringsåtgärder. 
 
Åtgärder 
Som kommentar till budgeten står: ”Även Miljö- och Byggnadsnämnden måste 
bidra och där minskar vi budgeten med 1 mnkr. Vi ser dock goda möjligheter att 
intäkterna kan öka, vi anser att de är lite lågt räknade.” 
 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har vuxit de senaste åren eftersom 
tillväxten i Timrå har varit mycket positiv. Nya krav inom nämndens 
lagstiftningsområden har medfört nya arbetsmoment. Omstruktureringar mellan 
kommunens nämnder har dessutom medfört att miljö- och byggnadsnämndens 
ansvar har vuxit. En verksamhet som utför kontroll enligt lagstiftning kan/bör 
inte vara helt intäktstäckande och därför har det medfört att skattemedel har 
tillskjutits till nämndens verksamhet de senaste åren.   
 
Nu har kommunfullmäktige beslutade att minska ramen för miljö- och 
byggnadsnämnden med 10 %. Det är en drastisk förändring jämfört med 
fullmäktiges riktlinjer om besparingar på 1% per år fram till 2025. När miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet är lagstyrd och inte valbar så kan nämnden inte 
sluta att utföra dessa arbetsuppgifter. Det innebär då att nämnden måste vidta 
drastiska åtgärder. 
 
Följande justeringar av budget har gjorts för att klara den budget som 
kommunfullmäktige fastställer för miljö och byggnadsnämnden: 
 

 - 0,3 tkr för miljö: intäktsökning 

 - 0,7 tkr för bygg: intäktsökning 
 
Viktigt att nämna i övrigt 
Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Bland annat 
föreslår regeringen att alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd. Enligt 
nuvarande förslag ska lagstiftningen börja gälla den 1 juli 2019. Nämndens 
prövning och kontroll kommer då att behöva utökas med 0,3 årsarbetskraft under 
2019. Utrymmet för att hantera de nya kraven på kommunerna finns inte i 
beslutad budget. 
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Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen. Ändringarna avser nya regler om 
att bygglovsavgiften ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids. 
I dagsläget klarar miljö- och byggnadsnämnden tidsfristerna för handläggningen.  
I sammanhanget kan det vara pedagogiskt att visa vad en motsvarande 
neddragning skulle innebära för de övriga nämnderna. En neddragning på 10 % 
för övriga nämnder skulle innebära besparingar på 9 mnkr för kultur- och 
tekniknämnden, 10 mnkr för kommunstyrelsen, 40 mnkr för socialnämnden och 
48 mnkr för barn- och utbildningsnämnden.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 220  
 
Miljö- och byggnadsnämndens beredning 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Avsluta beredningsutskottet samt överlåter till kommande nämnd att besluta hur 
ärenden ska beredas. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 

”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslutar beredningsutskottet. 
 

Ärendet 
Under nuvarande mandatperiod har nämnden testat två olika beredningstyper. 
Idag har miljö- och byggnadsnämnden ett beredningsutskott. Enligt 
kommunallagen så är ett utskott en del av nämnden som får ha en beslutanderätt. 
Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott har aldrig haft delegation att 
besluta i nämndens ärenden. Nämndens överlåter till kommande nämnd att 
besluta hur ärenden ska beredas.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Förvaltningschef 
Ordföranden 
Akt 
 
Exp         /       2018 
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§ 221 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar.  
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, november 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran november 2018.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 222 

 
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. 
 
Nämndens hantering och handläggning av bostadsanpassningsbidrag har blivit 
granskad av vårt dataskyddsombud. Granskningen är en inledande del av 
kontrollen av GDPR. Vid granskningen undersöktes registerförteckning, 
personuppgiftbiträdesavtal samt rutiner för arbetet. Granskningsrapporten har 
inte inkommit men uppfattningen är att dataskyddsombudet var nöjd med 
nämndens hantering. Förhoppningsvis innehåller rapporten rekommendationer på 
förbättringar som vi kan utföra i syfte att stärka skyddet av personuppgifter, utan 
att minska effektiviteten i arbetet.  
 
Tidigare har ni fått information om det gemensamma arbetet med plan och 
bygglovstaxan. Nu kan vi informera att nämnden kommer att få ett förslag på ny 
taxa redan under januarisammanträdet. Den nya taxan baseras på SKLs 
vägledning. Skillnaden mellan den nuvarande och det nya förslaget är att den 
nuvarande räknar ut sina kostnader på storleken på det som ska byggas. Det nya 
förslaget beräknar kostnaden på antalet timmar vi handlägger och administrerar 
ett ärende. Vissa ärenden blir dyrare och vissa blir billigare. Totalt kommer 
förslaget att innebära intäktsökningar för nämnden.  
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Plan och bygglagen kommer även med nya krav på handläggningstid. De nya 
kraven innebär att sökande får reducerad bygglovsavgift om handläggningen tar 
längre tid än tiderna angivna i Plan- och bygglagen. Utifrån nuvarande bemanning 
kommer nämnden att klara alla bygglov inom lagstadgad tid. Eventuellt behöver 
delegationsordningen utökas för att klara sommarmånaderna.  
 
Kommer en ny tobakslag? Det verkar så. Förslaget som diskuterades i somras har 
hanterats av Socialutskottet och den 12 december väntas ett beslut från 
Riksdagen. Om Socialutskottets förslag röstas igenom så kommer den nya lagen 
att träda ikraft den 1 juli. Nämndens prövning och kontroll kommer då att behöva 
utökas med 30%-ig tjänst under det första året.” 

 

  
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 223 
 

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

 Kommunstyrelsens beslut § 302 2018-11-06 – Ekonomisk periodrapport 

 januari-september 2018. 

 

 Kommunstyrelsens beslut § 325 2018-11-06 –Handlingsplan för budget i 

 balans 2019-2021. 

 

 

Protokollsutdrag till:                 

Akt       

Exp        /        2018 
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§ 224 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Söråker 22:6 – Söråkers Folkets Hus, beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten (RÖ 7/18). 
 
Västerå 3:12 – Gamla Affären, beslut om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och vatering till slutna sällskap (KL 14/18). 
 
Vivstamon 1:17 – OKQ8 AB, beslut om timavgift samt svar angående 
slutredovisning av utförd avhjälpandeåtgärd (AN 14/18). 
 
Vindkraftspark Hästkullen – E.ON Wind Nysäter AB, beslut om klassning av 
verksamhet för vindkraftsverk vid projekt Hästkullen, för den del av 
verksamheten som ligger i Timrå kommun och årlig tillsynsavgift (JB 26/18). 
 
Vivsta 31:3 – Två Bleka Kompisar, inspektionsrapport samt beslut om avgift 
(MLM 15/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om två informationsvagnar på torget, 
Jehovas Vittnen (MN 63/18). 
 
Sörberge 1:81 – Amerikan Bigbite Today, beslut om registrering (MN 64/18). 
 
****** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 68/18). 
 
********* – beslut gällande anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av bergvärme (TÖ 69/18). 
 
********** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 70/18). 
 
*********** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 71/18). 
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********** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 72/18). 
 
*********– tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 73/18). 
 
Bygg 
 
Fröland 4:8 Sjölins Maskin AB Marklov 
L 51/18 Rockagatan 17 
 861 39 Bergeforsen 
 
********* ************ Anmälan, tillbyggnad 
********** ********* bef. bostadshus med 
 *********** takkupa 
 
************ ************ Inglasning uteplats 
********** *********** 
 ************ 
 
*********** *********** Inglasning av balkong 
********** 
 *********** 
 
************ ************ Anmälan, ombyggnad 
************ 
 ************* 
 
*********** ******** Anmälan, tillbyggnad 
************* *********** fritidshus 
 ********** 
 
********* ************ Anmälan, tillbyggnad 
********** *********** av bostadshus med 
 ************* uterum 
 
******** ************ Anmälan, eldstad 
********* *********** och rökkanal 
 ************ 
 
********** ******* Ansökan bygglov i 
******* ************* efterhand, tillbyggnad 
 ********* av bostadshus med 
 *********** källare 
 
********* *********** Anmälan, eldstad 
******* ********* 
 ******** 
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*********** *********** Anmälan, eldstad 
******** ************ 
 *********** 
 
********** ********* Nybyggnad garage 
****** ******** 
 **********  
 
*********** ********** Anmälan, eldstad 
********* ********** 
 ******** 
 
Norrberge 1:112 Midlanda Fastigheter AB Tillbyggnad av 
P 32/18 Midlanda Flygplats AS  brandbilsgarage 
 Sundsvall 
 Timrå Airport 
 851 85 Sundsvall  
 
Sörberge 2:439 E:ON Energidistribution AB Nybyggnad av 
P 33/18 Box 787  transformatorstation 
 851 22 Sundsvall 
 
************ *********** Anmälan, eldstad 
********** ********* 
 ********** 
 
******** ************ Ny komplementbyggnad 
******** ********* 
 ********* 
 
Bredsjön 1:5 Visiorim AB Nybyggnad maskinhall 
P 36/18 Bredsjön 160 
 861 93 Ljustorp 
 
******* *********** Fasadändring 
********* ********** 
 *********** 
 
********* ************* Nybyggnad garage 
******** *********** 
 ************* 
 
********** ******* Nybyggnad fritidshus och 
********** ************* förråd 
 ********** 
 
********** *********** Nybyggnad av fritidshus, 
********** ************ rivning av befintligt. 
 ********** 
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*********** ************ Nybyggnad av fritidshus 
********* ************ med eldstad 
 ********** 
 
Bostadsanpassningar 
 

******* Reparation av hiss.  

  

******* Carport 

  

******* Stödhandtag. 

  

******* Breddning av badrumsdörr, flytt av 
tvättmaskin, stödhandtag.  

  

******* Spisvakt. 

  

******* Knäfritt under diskbänk och under 
arbetsbänk. 

  

******* Borttagning av badkar. Montering av 
draperistång 

  

******* Ramp. Borttagning av trösklar. 

  

******* Spisvakt 
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Akt        
 
Exp        /        2018 

 
  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-12-17  

 
 
 
 
 
§ 225 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018   
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§ 226  **********  
 
********** – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Ge strandskyddsdispens för avstyckning och nybyggnad av fritidshus på 100 m2 
på fastigheten ********, enligt ansökan. Dispensen avser redovisad 
tomtplatsavgränsningen på karta daterad som inkommen handling 2018-12-12.  
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet 
enligt nedan. 

 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för avstyckning och nybyggnad av fritidshus på 100 m2 på 
fastigheten ********, enligt ansökan. Dispensen avser redovisad 
tomtplatsavgränsningen på karta daterad som inkommen handling 2018-12-12.  
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
inför avstyckning av befintlig småhustomt och nybyggnaden av ett fritidshus på 
100 m2 på del av fastigheten *******, enligt ansökan. Ansökan avser markerad 
tomtplatsavgränsning på karta daterad som inkommen handling 2018-12-12. 
  
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
 betydelse för strandskyddets syften. 
 
Byggnaden är tänkt att placeras på samma plats som befintlig 
komplementbyggnad ca 70 meter från yttre Tynderösundet. För området gäller 
strandskydd inom 100 meter från strandkanten. För ****** gäller 
avstyckningsplan A104 upprättad år 1945 för bostadsändamål. När fastigheten 
avstyckades efter avstyckningsplanens genomförande blev det dock enbart en stor 
tomt för bostadsändamål jämfört med förslaget två tomter.    
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Kommunekolog Jens Löfgren har hörts i ärendet och framför följande i ärendet. 
”Den tänkta placeringen av fritidshuset ligger inom strandskyddat område. 
Sökanden vill stycka av en tomt för att kunna uppföra ett fritidshus på fastigheten 
******, dvs fastigheten ******* ska styckas av till två fastigheter. Det finns sedan 
tidigare en avstyckningsplan från 1945. På platsen där fritidshuset är tänkt att 
placeras finns idag ett uthus/förråd som är ca 72 kvm. Det nya fritidshuset 
föreslås bli 96 kvm. Platsen för fritidshuset är därmed redan ianspråktagen. 
 
Den aktuella kuststräckan har bedömts som kraftigt påverkad i den 
kustinventering och naturvärdesbedömning som gjorts i Timrå kommun. 
”Inventeringen är gjord för att få en värdering och en bedömning av vår 
kuststräckas ekologiska värde och ett bättre planeringsunderlag när det gäller 
kustområdet. Inventeringen syftar också till att visa på värdefulla havs- och 
kustbiotoper som förtjänar särskild uppmärksamhet.”.  
 
Miljö- och byggkontoret känner inte till några särskilda naturvärden där som 
föranleder några hinder för lokaliseringen av fritidshuset. Min bedömning är att 
åtgärden inte påverkar den allemansrättsliga tillgången till strandområdet och inte 
väsentligen förändrar livsvillkoren för flora och fauna om en fri passage vid 
strandområdet kan lämnas. ” 
 
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. 
 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom avstyckning 
och nybyggnaden som dispensen avser då fri passage säkerställs. Föreslagen åtgärd 
bedöms inte förändra livsvillkoren för flora och fauna.   Befintlig tomt är idag 
ianspråktagen på hela fastigheten ******* innan strandskyddlagstiftningen trädde i 
kraft.  
 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Länsstyrelsen, Beslut +tomtkarta 
Ekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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