
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunhuset, Borgmästaren/Skype kl. 13.10 – 13.25 

Beslutande Karina Nordgren (S)  
Ulf Lindholm (SD)  
Bengt Nilsson (S) – deltar på skype 
Zofia Henriksson (M)  
Annika Söderberg (S) 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T)  
Jim Karlsson (S)  
Jeanette Nordin (S) – deltar på skype 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Björn Ter Bruggen (C) – 
deltar på skype 
Roger Westin (S) – deltar på skype 

Övriga närvarande Klas Lundgren, miljö- och byggchef, §86-§94, §96-§104 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Annika Söderberg (S) och Monica Åberg (T) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2020-06-17 kl. 16.00 

Underskrifter 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Annika Söderberg, justerare Monica Åberg, justerare 

ANSLAG / BEVIS 

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Anslaget uppsatt den 
2020-06-18 

Anslaget nedtas den 
2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§86-§104

……………………………………………………………….. 
Carina Hansson, sekreterare 



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 Sammanträdet öppnas 
§ 87 Anteckna närvarande 
§ 88 Utse justerare 
§ 89 Fastställa ärendelista 
§ 90 Lagfors 8:2 – Ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus. 
§ 91 Information – strandskyddsdispens Åkerö 3:19 vid Skeppshamn. 
§ 92 Söråker 23:16 – Klagomål, röjning och avverkning av slyskog. 
§ 93 Skottgård 1:3 – Klagomål, olovligt byggande. 
§ 94 Bäräng 2:22 – Information om strandskyddsdispens. 
§ 95 Böle 1:150 – Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus. 
§ 96 Information - Laggarberg 3:3 – Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av 
bostadshus. 
§ 97 Västansjö 1:18 – Ansökan om dispens från strandskydd. 
§ 98 Information – Ny lag för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
§ 99 Delegationsordning – lag för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
§ 100 Ekonomi / Personal / Intern kontroll. 
§ 101 Förvaltningschefens verksamhetsrapport. 
§ 102 Anmälningar. 
§ 103 Delegationer. 
§ 104 Inkomna handlingar. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 86 

Sammanträdet öppnas 
MBN/2020:173 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87 

Anteckna närvarande 
MBN/2020:175 
 
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 ersättare och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst. 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan.  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88 

Utse justerare 
MBN/2020:176 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Utse Annika Söderberg (S) och Monica Åberg (T) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret onsdag 17 juni klockan 16.00.  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89 

Fastställa ärendelista 
MBN/2020:177 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista.  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90 

Lagfors 8:2 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus 
MBN/2020:628 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Ante Bromee, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 24 932 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på 80 m2 byggnadsarea. Byggnaden utformas med träpanel 
behandlad med vitriol och svart plåttak. Fritidshuset är en ersättningsbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-05-12 
Situationsplan registrerad 2020-05-12 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2020-05-12 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev e-post 
 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91 

Information – strandskyddsdispens Åkerö 3:19 vid Skeppshamn 
MBN/2019:886 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander informerar om ärendet. 
 
Tidslinje 
 
2019 

 Ansökan lämnas in. 

 Beslut om dispens i nämnden. 

 Överklagas till Länsstyrelsen. 

 Ansökan återförvisas av Länsstyrelsen för ny handläggning. 
 
2020 

 Nytt beslut om dispens tas i nämnden. 

 Beslutet överklagas till Länsstyrelsen. 

 Ansökan återförvisas av Länsstyrelsen för ny handläggning. 

 Ansökan återförvisas då Länsstyrelsen bedömer att det fortfarande inte är tillräckligt utrett vilken 
påverkan anläggningen kommer att ha på djur och växtliv.  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92 

Söråker 23:16 - Klagomål, röjning och avverkning av slyskog 
MBN/2018:740 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Förelägga fastighetsägare till Söråker 23:16, enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen, PBL, att snarast, 
dock senast två månader efter att beslutet vunnit laga kraft, fälla de träd som utgör olycksrisk på 
fastigheten.  
 
______ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg.  
 
Ärendet 
För sammanfattning av ärendet, se Tjänsteutlåtandet.  
 
Beslutsunderlag 
Klagomål registrerad 2018-05-29 
Protokoll från platsbesök 2018-07-09 
Delegationsbeslut daterat 2018-09-25 
Länsstyrelsen beslut daterat 2018-11-05 
Mark- och miljödomstolens dom daterad 2019-06-20 (mål P 3316-18) 
Mark- och miljööverstolens dom daterad 2019-08-22 (mål P 7806-19) 
Protokoll från platsbesök den 2020-05-20 
Fotobilaga från platsbesök den 2020-05-20 
 
Protokollsutdrag till: 
Fastighetsägare Söråker 23:16, delgivning via brev 
Klagande, delgivning via brev 
 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93 

Skottgård 1:3 - Klagomål, olovligt byggande 
MBN/2019:1360 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Ta ut en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren på 60 603 kronor för ombyggnad samt ändrad 
användning från butikslokal till bostad samt utbildningslokal utan sökt eller beviljats bygglov och 
startbesked på fastigheten Skottgård 1:3. 
 
Avgiften tas ut efter kommunfullmäktiges direktiv för hantering av Covid-19. 
_____ 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg.  
 
Ärendet 
Midfast i Timrå AB, ägare till fastigheten Skottgård 1:3 & 1:4, har utan att ha fått bygglov eller 
startbesked genomfört ombyggnationer och ändrat användning på ovan nämnd fastighet. Ett anonymt 
samtal inkom 30 september 2019 med information om att lägenheter har inretts och håller på att 
inredas i fastigheten.   

Miljö- och byggkontoret besökte fastigheten tillsammans med fastighetsägaren den 13 november 2019. 
I samband besöket gicks åtgärderna i klagomålet igenom, berörda ytor fotades och uppmättes upp samt 
information om när åtgärderna utfördes lämnades av fastighetsägaren. I samband med besöket 
konstaterades att det senaste bygglov som finns gällande byggnaden avser ombyggnad av affär-lager 
från 1999, förändringen avsåg montering av port på en gavel samt att tidigare tillbyggnad avsågs att 
användas till monteringshall. Dessa åtgärder genomfördes inte och lovet har förfallit.  

Beslut finns även för om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik från 1982 samt rivning av ett fristående 
förråd från 2012. 

Bygglov och startbesked finns inte för att genomföra åtgärderna, ombyggnad och ändrad användning 
från butikslokal till lägenhet och utbildningslokal. Åtgärderna är olovligt utförda.   

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg daterat 2020-04-02 
Klagomål registrerad 2019-09-30 
Information till fastighetsägare, daterad 2019-11-06 
Protokoll och foton från tillsynsbesök, 2019-11-13 
Beslut och ritningar från tidigare lovbeslut 
Tillfälle till yttrande, daterat 2020-03-27 
Fastighetsägarens yttrande, daterat 2020-05-08 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Fastighetsägaren, förenklad delgivning via e-post 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94 

Bäräng 2:22 - Information om strandskyddsdispens 
MBN/2020:545 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Sofie Wiström informerar om att det är sökt strandskyddsdispens på Bäräng 2:22.  
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95 

Böle 1:150 - Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus 
MBN/2020:544 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Med stöd av 2 kap, 5 § Plan- och bygglagen PBL, meddelas positivt förhandsbesked med följande 
villkor: 
 

1. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 
tid så upphör tillståndet att gälla. 

2. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften för beslutet är 14092 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förvaltningschef Klas Lundgren deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Timrå kommun har genom Samhällsenheten ansökt om förhandsbesked för att bilda tre småhustomter. 
Vatten och avlopp kan ordnas via det kommunala ledningsnätet. Dagvattenhantering bör ske inom den 
egna fastigheten då dagvattennät saknas i området. För att kunna nå fastigheterna krävs nya in och 
utfarter. 
 
De planerade småhustomterna ligger inom sammanhållen bebyggelse och de två södra tomterna ligger 
delvis i Ubo 4 dvs utvecklingsområde för boende och den norra tomten inom tätortsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2020-04-23. 
Situationsplan registrerad 2020-04-23. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande 
 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96 

Information - Laggarberg 3:3 - Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad 
av bostadshus 
MBN/2020:587 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman informerar om att det är sökt förhandsbesked för uppförande av 
bostadshus med tillhörande garage på Laggarberg 3:3.   



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97 

Västansjö 1:18 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2020:643 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bevilja strandskyddsdispens för en garagebyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Dispensen avser den yta byggnaden upptar på marken enligt redovisad situationsplan registrerad 2020-
05-15.  

  

Avgiften för beslutet är 4 200kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat.  
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra ett 
garage. Fastigheten är idag taxerad som jordbruksfastighet. Marken kring bostadshus och 
ekonomibyggnad utgörs av gräs. Bedömningen är att garaget placeras i anslutning till befintligt 
bostadshus och på en plats där man normalt parkerar vilket innebär att åtgärden får en liten påverkan 
på odlingsbar yta samt att avhållande effekt och allmänhetens tillträde till platsen ej försämras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan, registrerad 2020-05-15. 
Situationsplan, registrerad 2020-05-15. 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande 

Länsstyrelsen (Situationsplan med tomtplatsavgränsning) 

Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98 

Information - Ny lag för tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 
MBN/2020:743 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Information godkänner och lägger till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Marie Nordlander informerar om den nya lagen för tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen som börjar gälla den 1 juli till och med 31 december 2020. 
 
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag 
och anslutande föreskrifter följs. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.  
 
  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 

Delegationsordning – lag för tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 
MBN/2020:794 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Delegera beslutanderätten enligt bilaga 1 under perioden 1/7 – 31/12 2020. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar om lagen. 
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
På grund av pandemin har ett nytt lagförslag tillkommit där man ger uppdraget till miljö- och 
byggnadsnämnden att bedriva tillsyn på serveringsställen för att minska smittspridning av COVID-19. 
 
Miljöenheten är de som planerar att utföra tillsynen i Timrå. En delegering från nämnden är avgörande 
för att arbetet ska kunna utföras så skyndsamt och effektivt som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Delegationsordning – Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Förvaltningschef 
 
Exp       /       2020  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 

Ekonomi, Personal, Intern kontroll 
MBN/2020:5, MBN/2020:10 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
 
______ 
 
Ärendet 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för maj månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, maj 2019.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
maj 2019.    

 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att avloppshandläggaren Tobias Öhlund slutar sin 
anställning i augusti 2020.   



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2020:7 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Information 
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. 
 
Semestern är planerad på förvaltningen och tider är uppsatta för att ordförande och förvaltningen ska 
kunna planera beslutsmässigheten i sommar. Det kommer alltid att finnas personal på kontoret men för 
att träffa särskild kompetens under sommarsemestrarna behöver medborgare/företagare kontakta 
kommunen och bestämma tid. Under våren har verksamheten varit mindre påverkad än andra 
förvaltningar på kommunen. Flertalet medarbetare upplever att perioden varit lugnare och att man fått 
mer gjort under våren än jämförbara perioder tidigare år. Detta beror såklart på att vissa 
utvecklingsarbeten skjutits på framtiden men också att personer jobbat hemifrån och inte blivit 
avbrutna av frågor och funderingar på samma sätt som tidigare.    
 
Nu när fullmäktige ska hantera budget och verksamhetsplanen kommer nämndens arbete att ta vid. 
Nämnden ska utföra aktiviteter/ta fram förutsättningar/styrning mm utifrån ny styrmodell. 
Förvaltningen kommer att påbörja arbetet med faktainsamling under sommaren och i augusti ska 
nämnden genomföra en första workshop. Tidsplanen, som nämndens beredning utformat, innebär 
även att en andra workshop genomförs i september innan budget och verksamhetsplanen beslutas i 
oktober. Nämndens budget och verksamhetsplan ska sedan skickas upp till kommunstyrelsen till deras 
möte i november.  
 
Kompletterande provtagningar är genomförda i området kring och på skola/förskola i Söråker. Siffror 
för proverna är klara och ett möte hålls med provtagnings-konsulten senare under veckan. På nämnden 
kommer förvaltningen att presentera information. Hur detaljerad den kan vara och vilka slutsatser man 
kan dra utifrån provtagningsresultaten är det för tidigt att skriva om i denna rapport.  
 
 

  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 

Anmälningar 
MBN/2020:6 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärenden 
Länsstyrelsen Västernorrlands beslut 2020-05-29, Länsstyrelsens dnr 505-3540-2020 – Överklagande av 
strandskyddsdispens, Åkerö 3:19, campinganläggning vid Skeppshamn. 
 
 

  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2020-06-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 

Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärenden 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 

MBN DEL/2019 § 195 

 

MBN DEL/2020 § 312 

MBN/2017:1506 

 

MBN/2020:608 

Beslut avseende layout för vindkraftspark 

Hästkullen, Härnösands och Timrå 

kommuner 

Beslut ramp 

MBN DEL/2020 § 313 MBN/2019:881 SÖRBERGE 2:410 ANSÖKAN BYGGLOV - 

ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN 

SAMLINGSLOKAL TILL KONTOR 

MBN DEL/2020 § 314 MBN/2019:81 Interimistiskt slutbesked 

MBN DEL/2020 § 315 MBN/2020:409 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2020 § 316 MBN/2020:509 FAGERVIK 1:51 - Anmälan om installation 

av bergvärmepump 

MBN DEL/2020 § 317 MBN/2020:611  SVALERI 1:12 - Ansökan avlopp 

MBN DEL/2020 § 318 MBN/2019:1171 Startbesked överbyggnad 

MBN DEL/2020 § 319 MBN/2020:571 STACKE 1:12 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 

MBN DEL/2020 § 320 MBN/2020:563 Bygglov 

MBN DEL/2020 § 321 MBN/2020:472 Bygglov 

MBN DEL/2020 § 322 MBN/2020:542 Föreläggande komplettering 

MBN DEL/2020 § 323 MBN/2020:567 Beslut spisvakt 

MBN DEL/2020 § 324 MBN/2020:553 Föreläggande komplettering 

MBN DEL/2020 § 325 MBN/2015:1591 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 326 MBN/2020:426 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 327 MBN/2018:665 RIGSTA 21:10 ANSÖKAN BYGGLOV - 

NYBYGGNAD AV GARAGE 
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MBN DEL/2020 § 328 MBN/2018:107 Beslut att inte ingripa 

MBN DEL/2020 § 329 MBN/2020:543 Beslut breddning av dörrar och ramp. 

MBN DEL/2020 § 330 MBN/2019:1584 Beslut att inte ingripa 

MBN DEL/2020 § 331 MBN/2018:829 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 332 MBN/2018:617 Nytt startbesked eldstad 

MBN DEL/2020 § 333 MBN/2015:789 AVA 3:9 ANMÄLAN - TILLBYGGNAD AV 

BOSTADSHUS MED ALTAN OCH 

SKÄRMTAK 

MBN DEL/2020 § 334 MBN/2015:821 BJÖRKOM 14:1 ANSÖKAN BYGGLOV - 

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS MED 

CARPORT E-TJÄNST NR 746 

MBN DEL/2020 § 335 MBN/2018:734 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 336 MBN/2018:711 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 337 MBN/2015:386 KRIGSBYN 2:27 ANMÄLAN - 

INSTALLATION ELDSTAD E-TJÄNST NR 

681 

MBN DEL/2020 § 338 MBN/2020:532 Bäräng 2:27 - Ansökan om bygglov - 

tillbyggnad fritidshus 

MBN DEL/2020 § 339 MBN/2020:471 Bygglovsbeslut 

MBN DEL/2020 § 340 MBN/2020:606 Östrand 9:67 - Anmälan värmepump 

MBN DEL/2020 § 341 MBN/2020:532 Bäräng 2:27 - Ansökan om bygglov - 

tillbyggnad fritidshus 

MBN DEL/2020 § 342 MBN/2019:725 Interimistiskt slutbesked 

MBN DEL/2020 § 343 MBN/2020:659 Beslut om förändrade provtagningspunkter 

MBN DEL/2020 § 344 MBN/2020:23 Beslut gällande ramp. 

MBN DEL/2020 § 345 MBN/2020:539 Bygglov 

MBN DEL/2020 § 346 MBN/2020:662 Beslut om förändrad provtagningspunkt 

MBN DEL/2020 § 347 MBN/2020:583 Delegationsbeslut - anmälan om misstanke 

om brott 

MBN DEL/2020 § 348 MBN/2020:599 Föreläggande komplettering 

MBN DEL/2020 § 349 MBN/2020:514 Laggarberg 4:1 - Ansökan om bygglov - 

nybyggnad av transformatorstation 

MBN DEL/2020 § 350 MBN/2020:309 Beslut om debitering 

MBN DEL/2020 § 351 MBN/2020:673 Beslut om dispens 
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MBN DEL/2020 § 352 MBN/2020:579 Beslut om avgift 

MBN DEL/2020 § 353 MBN/2020:343 Startbesked 

MBN DEL/2020 § 354 MBN/2020:513 Södra Lundevallen 1:28 - Anmälan om 

installation av bergvärmepump 

MBN DEL/2020 § 355 MBN/2019:971 Delegationsbeslut, ytterligare utvändig 

padelbana 

MBN DEL/2020 § 356 MBN/2020:558 Mällby 1:54 - Anmälan om 

komplementbostad 

MBN DEL/2020 § 357 MBN/2020:627 VIVSTA 13:87 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 

MBN DEL/2020 § 358 MBN/2020:687 Beslut om riskklassning och årlig avgift 

MBN DEL/2020 § 359 MBN/2020:575 Beslut Kil och tröskelramp vid balkongdörr, 

tröskelplåt. 

MBN DEL/2020 § 360 MBN/2020:553 Beslut startbesked 

MBN DEL/2020 § 361 MBN/2020:506 Beslut bygglov 

MBN DEL/2020 § 362 MBN/2020:586 Våle 1:55 - Ansökan om bygglov - 

tillbyggnad bostadshus med uterum 

MBN DEL/2020 § 363 MBN/2020:605 Böle 1:368 - Anmälan om tillbyggnad 

MBN DEL/2020 § 364 MBN/2019:1117 BJÖRKOM 1:22 ANMÄLAN OM EJ 

BYGGLOVPLIKTIG ÅTGÄRD - UTBYGGNAD 

AV INGLASAD VERANDA SAMT 

INSTALLATION AV INSATSKAMIN 

MBN DEL/2020 § 365 MBN/2019:971 Startbesked - padelbana utomhus 

MBN DEL/2020 § 366 MBN/2020:625 Föreläggande komplettering 

MBN DEL/2020 § 367 MBN/2020:631 Bygglov 

MBN DEL/2020 § 368 MBN/2020:641 Föreläggande komplettering 

MBN DEL/2020 § 369 MBN/2019:1117 Startbesked Eldstad 

MBN DEL/2020 § 370 MBN/2019:61 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 371 MBN/2020:668 Beslut om timavgift 

MBN DEL/2020 § 372 MBN/2020:710 Beslut om riskklassning och årsavgift 

MBN DEL/2020 § 373 MBN/2020:568 MÄLLBY 1:4 - Ansökan avseende enskilt 

avlopp med vattentoalett 

MBN DEL/2020 § 374 MBN/2019:1495 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 375 MBN/2020:576 Beslut om serveringstillstånd 
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MBN DEL/2020 § 376 MBN/2015:1336 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 377 MBN/2017:833 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 378 MBN/2017:834 Slutbesked 

MBN DEL/2020 § 379 MBN/2020:676 Beslut 2 Ramper, handledare, tröskelramp. 

MBN DEL/2020 § 380 MBN/2020:622 Föreläggande om komplettering 
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§ 104 

Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen. 
 
______ 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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