
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Polstjernan / Zoom kl 13.00-13.35 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S) 
Ulf Lindholm (SD) 
Bengt Nilsson (S) – deltar via zoom 
Zofia Henriksson (M) 
Annika Söderberg (S) – deltar via zoom 
Peder Norrgård (T) – deltar via zoom 
Jim Karlsson (S) – deltar via zoom 
Jeanette Nordin (S) – deltar via zoom 
Monica Åberg (T) – deltar via zoom, tjänstgör för David 
Wallin (L) 
Roger Westin (S) – deltar via zoom 
Lena Hallin (S) – tjänstgör för Robert Kalcik (S) §§ 20-
23, 26-37 
Robert Kalcik (S) – deltar via zoom, §§ 24-25 
 
 

Övriga närvarande 
 

Lena Hallin (S) – ersättare §§ 24-25 
Alf Söderlund (S) – deltar via zoom, ersättare  
Klas Lundgren, förvaltningschef, §§ 20-31, 33-37 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Peder Norrgård (T) och Roger Westin (S) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2021-03-18, kl 13.00 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Peder Norrgård, justerare Roger Westin, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-03-15 

Anslaget uppsatt den 
2021-03-19 

Anslaget nedtas den 
2021-04-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§20-§37 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  

  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 Sammanträdet öppnas 
§ 21 Anteckna närvarande 
§ 22 Mötets former och genomförande 
§ 23 Utse justerare 
§ 24 Fastställa ärendelista 
§ 25 Norrberge 1:111 - Ansökan bygglov, tillbyggnad industribyggnad 
§ 26 Västansjö 5:5 - Ansökan bygglov, nybyggnad enbostadshus 
§ 27 Böle 1:156 - Ansökan bygglov, nybyggnad av anläggning äventyrsgolf med 
klubbhus/kiosk 
§ 28 Norrberge 1:33 - Ansökan bygglov, nybyggnad av lager/lagerhall 
§ 29 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
§ 30 Uppföljning tillsynsplan byggenheten 2020 
§ 31 Tillsynsplan byggenheten 2021 
§ 32 Del av Vivsta 13:19 - Underrättelse om samråd - Detaljplan för ny 
brandstation 
§ 33 Vivstavarv 1:94 - Upphörande av serveringstillstånd - konkurs 
§ 34 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 35 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 36 Delegationer 
§ 37 Inkomna handlingar 

 

  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 20 

Sammanträdet öppnas 
MBN/2021:56 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21 

Anteckna närvarande 
MBN/2021:57 
 
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. 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 22 

Mötets former och genomförande 
MBN/2021:55 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
 
 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23 

Utse justerare 
MBN/2021:58 
 
Utse Peder Norrgård (T) och Roger Westin (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2021-03-18 klockan 13.00. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24 

Fastställa ärendelista 
MBN/2021:59 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan.  
 
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
 

  



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25 

Norrberge 1:111 - Ansökan bygglov, tillbyggnad industribyggnad 
MBN/2020:1466 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 

Bevilja bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 

Daniel Lundqvist, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 

Avgiften för beslutet är 40 108 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med stöd 
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Daniel Lundqvist, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 40 108 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 rivning av befintlig industribyggnad (sikhall) samt nybyggnad av ny industribyggnad 
(sikhall) som byggs till den befintliga yngelhallen och smolthallen till Bergeforsens fiskodling. Den 
berörda byggnationen avses för att odla sik.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-11-17 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2020-11-17 
Reviderad situationsplan registrerad 2021-01-21 
Planritningar, registrerad 2020-11-17 
Reviderade fasadritningar registrerade 2021-01-21 
Yttrande från miljöenheten, registrerad 2020-12-09 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
Kontrollansvarig via e-post 
Skatteverket 
Fastighetsregistret                         
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 26 

Västansjö 5:5 - Ansökan bygglov, nybyggnad enbostadshus 
MBN/2021:43 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 

Daniel Lundqvist, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 

Avgiften för beslutet är 28 184 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 

_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 
9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 

Daniel Lundqvist, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 

Avgiften för beslutet är 28 184 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 enbostadshus på 94 m2 byggnadsarea med ett uterum på 18 m2 samt ett 
skärmtak över entrén på cirka 7 m2. Byggnaderna utformas med träpanel i en mörkgrå nyans och svart 
plåttak.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-01-19 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2021-01-19 
Situationsplan (nybyggnadskarta) registrerad 2021-01-19 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2021-01-19 
Yttranden enligt tjänsteutlåtande 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
Kontrollansvarig via e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret                
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 27 

Böle 1:156 - Ansökan bygglov, nybyggnad av anläggning äventyrsgolf 
med klubbhus/kiosk 
MBN/2021:165 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av anläggning för äventyrsgolf 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Innan startbesked utfärdas ska tekniskt samråd hållas.  
 
Avgiften för beslutet är 13 008 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av anläggning för äventyrsgolf 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Innan startbesked utfärdas ska tekniskt samråd ska hållas.  
 
Avgiften för beslutet är 13 008 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 anläggning för äventyrsgolf på Fagerviksstranden. Äventyrsgolfens 
anläggning består av en tillgänglighetsanpassad 18-håls bana på konstgräs, en klubbstuga med kiosk på 
ca 50 m2 byggnadsarea samt toalettbyggnad på 6 m2. Klubbstugan utformas med träpanel och plåttak.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-02-22 
Situationsplan registrerad 2021-02-22 
Plan- och fasadritningar till klubbstugan registrerade 2021-02-22 
Beskrivningar toalettkabin, registrerade 2021-02-22 
Förslag till kontrollplan, registrerade 2021-02-22 
Tillfälliga moduler (modul med kök och matrum samt standardmodul),  
registrerad 2021-02-22 
Beskrivning på staket, registrerade 2021-02-26 
Yttrande från kultur- och teknikförvaltningen, daterat 2021-02-26 
Yttrande från E.ON, registrerat 2021-02-26 
Yttrande från miljöenheten, registrerad 2021-03-03  



 
Protokoll 

11 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Yttrande från MSVA, registrerad 2021-03-08.  
Yttrande från LST, registrerad 2021-03-09.  
Mailsvar från sökande, daterat 2021-03-08.  
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
 
Beslutet skickas för kännedom till: 
Kultur- och teknikförvaltningen, Torbjörn Nylander 
Skatteverket 
SCB 
Miljöenheten 
Näringslivskontoret 
Fastighetsregistret 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 28 

Norrberge 1:33 - Ansökan bygglov, nybyggnad av lager/lagerhall 
MBN/2021:44 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av lager/lagerhall med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Avgift ska tas ut enligt gällande taxa för plan- och bygglagen, PBL. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av lager/lagerhall med stöd av 
9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga en ny lagerbyggnad på ca 750 m2. Byggnaden grundläggs med platta på mark 
och uppförs med stomme och fasader i trä.  Yttertak beläggs med papp och takvinkeln är 1:10. 
Uppvärmning och kylning sker med hjälp av värmepump. Byggnaden placeras enligt situationsplan. Vid 
upprättande av ny utfart mot Glödenvägen krävs tillstånd från Kultur och teknik. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-01-19. 
Situationsplan registrerad 2021-01-19. 
Ritningar registrerad 2021-01-19. 
Anmälan kontrollansvarig registrerad 2021-02-22. 
Yttrande från Miljöenheten daterad 2021-01-22. 
Yttrande från Kultur och teknik daterad 2021-02-10. 
 
Protokollsutdrag till: 
Kontrollansvarig via brev eller e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 29 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
MBN/2021:127 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bidrag för kostnaden att dra el, vatten och avlopp för att installera tvättmaskin och torktumlare i 
badrum och att i övrigt avslå sökandes krav på ombyggnad av badrum enligt de offerter som är 
inlämnade. 
 
Bidragssumman beslutas till: Maximalt 9 375 kr inkl. moms. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bidrag för kostnaden att dra el, vatten och avlopp för 
att installera tvättmaskin och torktumlare i badrum och att i övrigt avslå sökandes krav på ombyggnad 
av badrum enligt de offerter som är inlämnade. 
 
Bidragssumman beslutas till: Maximalt 9 375 kr inkl. moms. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande. 
 
Ärendet 
Ansökan om installation av tvättmaskin och torktumlare i badrum inkom till miljö- och byggkontoret 
2021-02-11. Bifogat med ansökan har sökande lämnat in intyg från läkare, offerter från två byggföretag, 
skiss på hur sökande tänkt att badrummet ska byggas om samt två fotografier på hur badrummet ser ut 
i dag.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande  
Ansökan registrerad 2021-02-11 
Intyg registrerad 2021-02-11 
Offert från Bauhaus registrerad 2021-02-11 
Offert från PL Bygg registrerad 2021-02-11 
Bilder på badrum från sökande registrerad 2021-02-11 
Skiss på tänkt ny utformning av badrum registrerad 2021-02-11 
Skiss på med mått på badrummet registrerad 2021-02-19 
Kostnadsförslag för indragning av el, vatten och avlopp till tvättmaskin 2021-02-25 
 
Beslutet delges till: 
Sökande via förenklad delgivning brev 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30 

Uppföljning tillsynsplan byggenheten 2020 
MBN/2021:175 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Byggenhetens uppföljning av 2020 års tillsynsplan läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lägger byggenhetens uppföljning av 
2020 års tillsynsplan till handlingarna. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden är enligt Plan- och bygglagen skyldig att utföra tillsyn. En tillsynsplan 
upprättades och antogs för att tydliggöra Miljö- och byggnadsnämndens ansvar att bevaka och se till att 
samhällets krav uppfylls. Av tillsynsplanen framgår det att den årligen ska följas upp och rapporteras till 
Miljö- och byggnadsnämnden, vilket sker i Uppföljning av tillsynsplan 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Uppföljning tillsynsplan 2020 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31 

Tillsynsplan byggenheten 2021 
MBN/2020:1490 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 

 Anta bifogad tillsynsplan. 

 Uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen. 

 Uppdra åt förvaltningen att i början av 2022 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 

 anta bifogad tillsynsplan 

 uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen 

 uppdra åt förvaltningen att i början av 2022 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar finns reglerat i plan- och bygglagen och plan- och 
byggförordningen för att bedriva tillsyn och följa upp tillsynsarbetet enligt de olika tillsynsområdena. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda samt att arbeta för att skapa 
en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. För att hjälpa Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå 
Kommun att skapa en mer attraktiv kommun har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att 
tillsynsarbetet kan planeras samt att uppföljning och utvärdering av tillsynsarbete kan genomföras. 
Tillsyn sker antingen via anmälan från medborgare alternativt på miljö- och byggnadsnämndens eget 
initiativ  
 
Tillsynsplanen är framtagen för att förtydliga, förenkla och prioritera nämndens och förvaltningens 
vidare arbete med tillsyn.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Tjänsteutlåtande bygg 
Förslag till tillsynsplan 2021 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32 

Del av Vivsta 13:19 - Underrättelse om samråd - Detaljplan för ny 
brandstation 
MBN/2021:146 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med vad som anges under rubriken 
Bedömning i Tjänsteutlåtande bygg.  
 
_____ 
 
Förvaltningschef Klas Lundgren deltar inte i ärendet handläggning eller beslut. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med vad som anges under rubriken 
Bedömning i Tjänsteutlåtande bygg.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtandet. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått samrådshandlingarna gällande ny detaljplan för brandstation på 
del av Vivsta 13:19.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar – Underrättelse om samråd –detaljplan för ny brandstation.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Samhällsenheten, Stina Reinhammar 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33 

Vivstavarv 1:94 - Upphörande av serveringstillstånd - konkurs 
MBN/2021:96 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Återkalla serveringstillståndet för Restaurang två Tallar i Timrå AB, med organisationsnummer: 
556496-9227.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Återkalla serveringstillståndet för Restaurang två Tallar i Timrå AB, med organisationsnummer: 
556496-9227.  
  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i utredningen från Miljöenheten. 
 
Ärendet 
Två Tallar i Timrå AB har beviljats tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten i Wifstavarvs Herrgård. 
 
2021-01-26 beslutade Sundsvalls tingsrätt om att försätta bolaget i konkurs. 
 
Enligt alkohollagen (2010:1066) kap 9, 12 § andra stycket står följande: 
 
”Har den som fått serveringstillstånd försatts i konkurs upphör tillståndet att gälla omedelbart” 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Utredning 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Företrädare Peter Jansson – wifstavarvs@gmail.com 
Länsstyrelsen – vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Folkhälsomyndigheten – servering@folkhalsomyndigheten.se 
Polisen – registrator.nord@polisen.se 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34 

Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2021:74, MBN/2021:73 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 
Budget  
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för februari månad.  
 
Intern kontroll av fakturor  
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, februari 
2021.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
februari 2021.  
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att förvaltningen har beslutat att skjuta upp 
rekryteringen av en miljöinspektör/ekolog. Ambitionen är att rekryteringen är klar innan sommaren 
2021. 
 
Administratör Kerstin Åström går i pension den 1 juni 2021. Tjänsten kommer inte att återbesättas, 
men nödinsatser behövs vid semestrar och sjukdom. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2021:75 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 
 
Förslag till beslut 
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. 
 
Utmaningar med konstruktioner  
I Timrå har vi identifierat utmaningar i två större byggnader. En byggnad är en idrottsanläggning och 
den andra ett garage. Båda fastighetsägarna har vidtagit skyddsåtgärder utan att verksamheten har 
behövt förelägga om åtgärder eller besluta om användningsförbud. Fastighetsägarna och 
byggnadsinspektörerna har tillsammans hittat lösningar på utmaningarna genom dialog och förståelse.  
 
Avtal med Sollefteå om bygglov 
Just nu pågår framtagande av samverkansavtal för att lösa eventuell personalbrist och stopp i 
handläggningen inom byggområdet. Avtalet skrivs så att kommunerna ska hjälpa varandra att uppnå 
handläggningstiderna för bygglov i händelse av pandemin. Detta är det första avtalet i länet där 
kommuner hjälper varandra att uppnå handläggningstider inom miljö eller byggområdet. 
 
Ohälsa 
Pandemin skapar inte bara andningssvårigheter och nya arbetssituationer. Pandemin skapar även ohälsa 
i form isolering, oro och psykisk ohälsa.  
 
Arbetet med nämndens verksamhetsidé  
Vid nämnden i februari beslutade nämnden att hålla en andra workshop för att arbeta fram nämndens 
verksamhetsidé. Nu har Kommunens ledningsgrupp lyft frågan där vi ska arbeta med en fördjupning 
för att jobba nämndsövergripande med fullmäktiges uppdrag till nämnderna. Det innebär att 
förvaltningen behöver planera om och takta tillsammans med övriga nämnder i framtagande av 
verksamhetsidé. Mer information om arbetet kommer senare. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36 

Delegationer 
MBN/2021:71 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegationerna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärenden 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2021 § 41 MBN/2020:1544 Beslut - Anläggande av enskild 

avloppsanläggning med WC 
MBN DEL/2021 § 42 MBN/2020:1334 Rättelse startbesked 
MBN DEL/2021 § 43 MBN/2021:78 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 
MBN DEL/2021 § 44 MBN/2020:1207 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 45 MBN/2020:1614 Bygglov och startbesked, 

transformatorstation 
MBN DEL/2021 § 46 MBN/2020:1611 Strandskyddsdispens, transformatorstation 
MBN DEL/2021 § 47 MBN/2020:1612 Bygglov och startbesked för 

transformatorstation 
MBN DEL/2021 § 48 MBN/2021:81 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 49 MBN/2020:1606 Beslut strandskydd 
MBN DEL/2021 § 50 MBN/2020:1610 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2021 § 51 MBN/2020:1607 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2021 § 52 MBN/2020:1609 Beslut återtaget ärende 
MBN DEL/2021 § 53 MBN/2020:1641 Beslut startbesked 
MBN DEL/2021 § 54 MBN/2017:343 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 55 MBN/2013:1190 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 56 MBN/2021:67 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2021 § 57 MBN/2021:44 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 58 MBN/2021:51 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 59 MBN/2021:30 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 60 MBN/2021:97 Reparation - Elrullstolsgarage 
MBN DEL/2021 § 61 MBN/2020:1560 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 62 MBN/2019:11 Tillfälligt slutbesked 
MBN DEL/2021 § 63 MBN/2021:51 Startbesked inglasning 
MBN DEL/2021 § 64 MBN/2020:1410 Startbesked inglasning 
MBN DEL/2021 § 65 MBN/2021:103 Beslut - spisvakt 
MBN DEL/2021 § 66 MBN/2020:1448 Startbesked grund 
MBN DEL/2021 § 67 MBN/2020:972 Beslut delstartbesked 
MBN DEL/2021 § 68 MBN/2020:1525 Slutbesked eldstad 
MBN DEL/2021 § 69 MBN/2021:68 Föreläggande komplettering 1 
MBN DEL/2021 § 70 MBN/2021:107 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 71 MBN/2021:60 Fasadändring, lov och startbesked 

MBN DEL/2021 § 72 MBN/2018:1002 Slutbesked, uterum 
MBN DEL/2021 § 73 MBN/2021:99 Delegationsbeslut - anmälan om bergvärme 

Vävland 2:90 
MBN DEL/2021 § 74 MBN/2020:496 Slutbesked, rivning av bostadshus 
MBN DEL/2021 § 75 MBN/2020:1325 Startbesked bygglov 
MBN DEL/2021 § 76 MBN/2021:95 Beslut startbesked 
MBN DEL/2021 § 77 MBN/2017:682 Återtagen anmälan 
MBN DEL/2021 § 78 MBN/2018:1533 Återtagen anmälan 
MBN DEL/2021 § 79 MBN/2021:109 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2021 § 80 MBN/2021:117 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2021 § 81 MBN/2020:1641 Slutbesked 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2021 § 82 MBN/2021:125 Delegationsbeslut- anmälan om 
kompostering 

MBN DEL/2021 § 83 MBN/2020:1087 Rättidsprövning 
MBN DEL/2021 § 84 MBN/2020:1500 Beslut startbesked 
MBN DEL/2021 § 85 MBN/2018:758 Slutbesked, uterum 
MBN DEL/2021 § 86 MBN/2021:30 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 87 MBN/2020:1103 Startbesked, uteplats 
MBN DEL/2021 § 88 MBN/2021:147 Delegationsbeslut - anmälan om nya 

grundvattenrör 
MBN DEL/2021 § 89 MBN/2020:1476 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 90 MBN/2021:41 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 91 MBN/2021:113 Beslut spisvakt 
MBN DEL/2021 § 92 MBN/2021:128 Beslut Stödhandtag 
MBN DEL/2021 § 93 MBN/2021:135 Beslut borttagning av tröskel. 
MBN DEL/2021 § 94 MBN/2021:149 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme Strand 4:72 
MBN DEL/2021 § 95 MBN/2020:563 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 96 MBN/2015:1166 Interimistiskt slutbesked för uterum 
MBN DEL/2021 § 97 MBN/2021:148 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 98 MBN/2021:155 Beslut - Anmälan om fotvårdsverksamhet 
MBN DEL/2021 § 99 MBN/2021:161 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 100 MBN/2021:162 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

Fagervik 1:64 
MBN DEL/2021 § 101 MBN/2020:1566 Beslut startbesked 
MBN DEL/2021 § 102 MBN/2021:163 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

Böle 1:372 
MBN DEL/2021 § 103 MBN/2021:170 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 104 MBN/2021:142 Bygglov skylt 
MBN DEL/2021 § 105 MBN/2021:6 Bygglov & startbesked för carport med 

förråd 
MBN DEL/2021 § 106 MBN/2021:118 Rivningslov och startbesked, rivning av 

baracker 
MBN DEL/2021 § 107 MBN/2020:514 Slutbesked, transformatorstation 

MBN DEL/2021 § 108 MBN/2020:1365 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 109 MBN/2021:67 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2021 § 110 MBN/2021:117 Beslut startbesked 
MBN DEL/2021 § 111 MBN/2019:673 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 112 MBN/2021:198 Beslut om riskklassning och årlig avgift. 
MBN DEL/2021 § 113 MBN/2021:200 Beslut om riskklassning och årlig avgift 
MBN DEL/2021 § 114 MBN/2021:161 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 115 MBN/2019:1171 Interimistiskt slutbesked - tillbyggnad av 

skola 
MBN DEL/2021 § 116 MBN/2020:1376 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 117 MBN/2020:1285 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 118 MBN/2019:735 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 119 MBN/2019:1547 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 120 MBN/2021:211 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme Ri 

2:4 

 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-03-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37 

Inkomna handlingar 
MBN/2021:70 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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