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§ 169 
     
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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§ 170 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med tillägg; Information – Kommunens nya styrmodell. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
Ärendets behandling i miljö- och byggnadsnämnden 
Ordföranden föreslår att göra ett tillägg till ärendelistan med Kommunens nya 
styrmodell. 
 
Övriga ledamöter svarar Ja. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2019 
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§ 171 

 
Utse justerare 
 
Tillsammans med ordförande Karina Nordgren (S) utses Monica Åberg (T) 
och Jim Karlsson (S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och 
byggkontoret 2019-11-20 klockan 15.15. 
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§ 172  Dnr MBN/2019:436 
 
Östrand 3:1 och 3:4 – Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av 
bioraffinaderi m.m. samt ändring av verksamheten vid SCA Östrand 

 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämdnens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande med synpunkter i enlighet 
med rubriken Överväganden nedan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande med synpunkter i enlighet 
med rubriken Överväganden nedan. 
 
Ärendet 
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds Tingsrätt (MMD) har remitterat 
ansökan från SCA Biorefinery Östrand AB och SCA Graphic Sundsvall AB om 
tillstånd till uppförande och drift av bioraffinaderi m.m. samt ändring av 
verksamheten vid SCA Östrand inom rubricerade fastigheter. I ansökan ingår 
arbete i vatten, främst utfyllnad bakom spont (dubbelspont) i Timråviken och 
dumpning av muddermassor vid Draget. 
 
MMD vill ha yttrande senast 20 december 2019. 
 
Förklaring av ärendet 
Nuvarande tillstånd löper ut den 31 december 2019.  
 
SCA Biorefinery Östrand AB ansöker om tillstånd till uppförande och drift av 
bioraffinaderi m.m. Bioraffinaderiets samordning med SCA Östrand innebär 
samtidigt vissa tillståndspliktiga ändringar hos SCA Östrand för att anpassa 
verksamheten till bioraffinaderiet. Ändringar som SCA Graphic Sundsvall AB 
ansöker om tillstånd till samtidigt i gemensam ansökan. 
 
Ansökan innebär att ett nytt bioraffinaderi ska byggas bredvid SCA Östrand på 
den lediga ytan som sträcker sig bort till Torsdalsbäcken och Merlobäckens utlopp 
i väster och med järnvägen, Ostkustbanan, som en avgränsning mot norr i 
oförändrat läge. 
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Samråd inför ansökan om fortsatt tillstånd 
Ansökan har föregåtts av ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Vad 
som har framkommit i samrådsförfarandet har beaktats vid utformningen av 
projektet, upprättandet av ansökan och MKB:n. 
 
Ansökan 
Bioraffinaderiet kommer att ligga i anslutning till Östrands massafabrik och 
planeras att till största delen anläggas på mark som idag tillhör massabruket. 
Bioraffinaderiet kommer dock att fungera som en fristående enhet i förhållande 
till massafabriken och kommer att ägas och drivas av ett eget bolag. 
 
Bioraffinaderiet kommer att utnyttja bland annat energi och råvaror från 
massafabriken samt använda dess hamn för transporter. 
 
De två SCA-bolagen yrkar om tillstånd enligt miljöbalken till:  
 
”1) SCA Biorefinery Östrand AB (benämns nedan energibolaget) ansöker om 
tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheterna Timrå Östrand 3:1 och 3:4  
 
a) genom muddring avlägsna högst 200 000 tfm3 (teoretiska fasta kubikmeter) 
sediment och andra massor,  
 
b) anlägga förstärkningslinje bestående av spont, sprängsten och/eller stabiliserade 
muddermassor och eventuellt påldäck, samt  
 
c) fylla ut vattenområdet innanför förstärkningslinjen med muddermassor, 
överskottsmassor från markarbeten, aska, grönlutslam och mesa från 
massatillverkning eller annat lämpligt material samt installera vertikaldränering i 
syfte att påskynda sättningsförloppet, allt enligt markeringar på kartbilden i bilaga 
A. 
 
2) Energibolaget ansöker vidare om dispens enligt 15 kap. 29 § miljöbalken att 
inom det område inom fjärden Draget som markeras på kartbilden i bilaga B 
dumpa högst 200 000 tlm3 (teoretiska lösa kubikmeter) muddermassor.  
 
3) Energibolaget ansöker slutligen om tillstånd enligt miljöbalken till att inom 
fastigheterna Timrå Östrand 3:4 och 3:1  
 
a) av restprodukter från skogsbruk och sulfatmassatillverkning samt lignin 
producera 300 000 ton kolväteprodukter jämte biprodukter per år samt uppföra 
ett bioraffinaderi och de övriga byggnader, anläggningar och ledningar som 
behövs för den planerade kolväteproduktionen (benämns nedan gemensamt 
bioraffinaderiet),  
 
b) uppföra och driva de rörledningssystem samt byggnader och anläggningar som 
behövs för att sammankoppla bioraffinaderiet med SCA Östrand 
(massatillverkning och hamnverksamhet), samt  
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c) inom bioraffinaderiet återvinna starka gaser från SCA Östrands verksamhet.  
 
4) SCA Graphic Sundsvall AB (benämns nedan massabolaget) ansöker om tillstånd 
enligt mil-jöbalken till ändring av verksamheten i förhållande till vad som gäller 
enligt Mark- och mil-jödomstolens vid Östersunds tingsrätt deldom 2015-11-17, 
mål M 2600-14 (tillståndet be-nämns nedan grundtillståndet och den tillståndsgivna 
verksamheten benämns SCA Östrand), innebärande  
 
a) mottagning, behandling och utsläpp av processavloppsvatten från 
bioraffinaderiets verk-samhet,  
 
b) mottagning, energiåtervinning och destruktion av svaga gaser från 
bioraffinaderiets verksamhet,  
 
c) nyttjande av hamnen vid SCA Östrand även för bioraffinaderiets verksamhet, 
samt  
 
d) bedrivande av den ändrade verksamheten enligt villkoren i grundtillståndet och 
de förslag till ytterligare villkor och prövotidsförordnanden m.m. som redovisas 
under rubriken Förslag till villkor m.m. nedan.  
 
5) Energibolaget och massabolaget (nedan gemensamt benämnda bolagen eller 
sökandebolagen) yrkar vidare  
 
a) att igångsättningstiden för de med ansökan avsedda miljöfarliga verksamheterna 
bestäms till tio år från det att tillståndsdomen har vunnit laga kraft,  
 
b) att Mark- och miljödomstolen förordnar att det blivande tillståndet får tas i 
anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande),  
 
c) att slutliga villkor och prövotidsförordnanden m.m. föreskrivs i enlighet med de 
förslag som redovisas nedan, samt  
 
d) att den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) godkänns.  
 
6) Härutöver yrkar energibolaget  
 
a) att arbetstiden för de med ansökan avsedda vattenverksamheterna bestäms till 
tio år från det att tillståndsdomen har vunnit laga kraft, samt  
 
b) att tiden för anmälan av anspråk på oförutsedd skada till följd av 
vattenverksamheterna ska bestämmas till fem år räknat från arbetstidens utgång.  
 
7) Massabolaget yrkar slutligen att Mark- och miljödomstolen med stöd av 24 kap. 
2 § andra stycket miljöbalken förlänger arbetstiden för den nya kaj som omfattas 
av grundtillståndet och igångsättningstiden för verksamheten vid denna till den 30 
juli 2036 (punkt 2 och 3 i grundtillståndets tillståndsmening).  
 
Därutöver förslås ett antal villkor för uppförandet och driften.” 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
MKB:n behandlar lokalisering och anger förutsättningar avseende främst 
transporter, utsläpp till luft och restprodukter samt utsläpp till vatten. Vidare 
beskriver MKB:n miljöeffekter avseende luftkvalitet, påverkan på vattenmiljön, 
påverkan på grundvatten, bullerpåverkan, påverkan på föroreningar i mark och 
vatten, påverkan på förorenade sediment, påverkan på landskapsbilden, 
naturmiljö, riksintressen, miljörisker, påverkan på växthuseffekten och hushållning 
med naturresurser samt överensstämmelse med miljömål. 
 
Överväganden 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer efter en genomgång av 
ansökningshandlingarna att den sökta verksamheten är tillåtlig med hänsyn till 
påverkan på omgivningen i form av luft, vattenmiljön, grundvatten, mark, 
förorenade sediment, landskapsbilden, naturmiljö, riksintressen, naturresurser, 
miljökvalitetsnormer, miljömål etc. 
 
Med hänsyn till den planerade verksamhetens lokalisering, som i sig är godtagbar, 
framstår det som särskilt viktigt att dess påverkan på omgivningen i form av 
buller, lukt, trafik eller andra störningar vid bostäder och i boendemiljön kan 
bemästras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer även att den sökta verksamheten är 
tillåtlig med robusta och hållbara tillståndsvillkor avseende buller och de andra 
störningar som kan uppstå vid bostäder och i boendemiljön i övrigt på grund av 
verksamheten inklusive dess transporter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer sammanfattningsvis att ansökan kan 
tillstyrkas med det ovan sagda.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (med angivande av deras mål nr M 757-19)  
 
Exp       /       2019 
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§ 173  Dnr MBN/2019:1309 

 
Fröland 18:1 – Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämdnens beslut: 
 
1. Bevilja sökande Lidl Sverige KB med organisationsnummer  969667-6312 

försäljningstillstånd för tobak och gäller för försäljningsstället Lidl 231 Timrå, 
Frölandsvägen 2, Timrå. 

 
----- 
 
Beredningens förslag till beslut 
1. Bevilja sökande Lidl Sverige KB med organisationsnummer  969667-6312 
 försäljningstillstånd för tobak och gäller för försäljningsstället Lidl 231 Timrå, 
 Frölandsvägen 2, Timrå. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 

”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att 
 
1. Bevilja sökande Lidl Sverige KB med organisationsnummer  969667-6312 

försäljningstillstånd för tobak och gäller för försäljningsstället Lidl 231 Timrå, 
Frölandsvägen 2, Timrå. 

Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 5 kap 3§ lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2 088) 

Sökande 
Lidl Sverige KB, organisationsnummer 969667-6312. 

Ansökan 
Lidl Sverige KB har 2019-09-16, ansökt om försäljningstillstånd tobak och gäller 
försäljningsstället Lidl 231 Timrå, Frölandsvägen 2, Timrå.  
 
Utredning 
Personer med betydande inflytande - PBI 
Registreringsbeviset från bolagsverket påvisar att firman företräds av ordförande 
Johan Daniel Augustsson, ledamöterna Per Thomas Brattlöw, Helena Marita Elna 
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Erlingsjö, Timo Juhani Hansio, Martin Kauffner, Malin Sophie Lauren och 
Sebastiano Sacilotto. 
 
Registreringsbeviset  från bolagsverket påvisar att firman tecknas av styrelsen, 
firman tecknas av två ledamöterna i föreningen eller en av dem i föreningen 
tillsammans med en av externa firmatecknarna. 
 
Miljö- och byggkontoret har identifierat Johan Vennerström som en person med 
betydande inflytande (PBI) då vederbörande är en extern firmatecknare och har 
ansökt om försäljning av tobaksvaror för bolaget.  
 
Egenkontrollprogram  
Sökande har i samband med ansökan inlämnat en godtagbart egenkontrollplan.  
 
Finansiering 
Ingen finansieringsplan har begärts då det i propositionen (2017/18:156, s 63) till 
lagen om tobak och liknande produkter, föreskrivs att en finansieringsplan är 
lämplig att begära vid nytt företag eller företagare. Lidl Sverige KB är inget nytt 
företag i Timrå kommun och har varit etablerad i kommunen sen år 2010.  
 
Kommunicering 
Miljö- och byggkontoret har 2019-10-28 kommunicerat skatteverket, kronofogden 
och polismyndighetens yttrande till bolaget. Sökande har inte anfört något i 
ärendet.  
 
Remissyttranden 
 
Polismyndigheten   
Ingen av de identifierade personerna med betydande inflytande, återfinns i 
belastningsregistret.   
 
Kronofogdemyndigheten  
Personer med betydande inflytande i bolaget förekommer inte för verkställighet 
av allmänna eller enskilda mål hos Kronofogdemyndigheten och förekommer inte 
i registret för betalningsföreläggande. 
 
Vad gäller bolaget fanns det 20 betalningsförelägganden varav 19 har 
avregistrerats hos Kronofogden. Ett har överlämnats till tingsrätten.   
 
Samtliga betalningsföreläggande gäller fodringar som avser företag och 
privatpersoner.  
 
Skatteverket 
Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare finns inga brister vad 
gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter. Kontroll har skett för de 
senaste 3 åren. Bolaget har inte varit föremål för revision eller annan utredning. 
Skatte- och avgiftsanmälan har lämnats in. Bolaget är registrerat för 
mervärdesskatt, innehar F-skatt och är registrerad som arbetsgivare. 
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Bolaget har varit föremål för en utredning och fått en kontrollavgift 2018-08-31 
för att 4 personer inte var skrivna i personalliggaren på en byggarbetsplats. 
 
Bedömning  
Enligt 5 kap 2 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) får 
försäljningstillstånd tobak endast meddelas den som visar att hon eller han med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Tillståndsmyndigheten skall ta särskild 
hänsyn till att sökande visar sig lämplig avseende laglydnad och benägenhet att 
fullfölja sina skyldigheter mot det allmänna. En lämplighetsprövning avseende den 
person som ansöker om tillstånd skall göras.  
 
Sökanden har under utredningen inkommit med ett för försäljningsstället lämpligt 
egenkontrollprogram, i enlighet med 5 kap. 7 § Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). 
 
Miljö- och byggkontoret har i ärendet skickat remisser till Polismyndigheten, 
Kronofogden och Skatteverket. Skatteverket meddelar att Lidl Sverige KB har år 
2018 infört en kontrollavgift för personer som inte skrivit in sig på 
personalliggaren. Kronofogden meddelar att det finns en historik på 20 
betalningsföreläggande varav en har gått till tingsrätten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid en samlad bedömning funnit att sökande 
uppfyller lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 5 kap 2§, krav för 
att medges tillstånd för att sälja tobak. Visserligen har bolaget fått en 
kontrollavgift (2018) och en historik på betalningsförelägganden. Det ska dock 
beaktas att betalningsföreläggandena inte är allmänna utan fodringar till företag 
och privatpersoner. Då Lidl Sverige KB är ett stort nationellt företag anser miljö- 
och byggnadsnämnden att helheten är viktig och i det sammanhanget är en 
kontrollavgift obetydlig. Därmed kvarstår Miljö- och byggnadsnämndens 
bedömning att sökande uppfyller kraven.”    
 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen i Västernorrland  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
 
Exp        /      2019 
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§ 174  Dnr MBN/2019:914 
 
Sörberge 1:81 – Utredning, ansökan om försäljningstillstånd tobak 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämdnens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår sökande Sörberge tobak & godis med 
organisationsnummer 870608-9664 försäljningstillstånd för tobak som gäller för 
försäljningsstället Kungen kiosk och tobak. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår sökande Sörberge tobak & godis med 
organisationsnummer 870608-9664 försäljningstillstånd för tobak som gäller för 
försäljningsstället Kungen kiosk och tobak. 
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 5 kap 2§ lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Sökande 
Sörberge tobak & godis, 870608-9664 
 
Ansökan  
Sörberge tobak & godis har 2019-09-28, ansökt om försäljningstillstånd tobak för 
försäljningsstället Kungen kiosk och tobak. 
2019-09-29 inkom bolaget med en anmälan om att företagets namn har ändrats 
från *********** till Sörberge tobak & godis.  
 
Utredning 
Personer med betydande inflytande - PBI 
Registreringsbeviset från bolagsverket påvisar att firman företräds av ******. 
 
Egenkontrollprogram 
Sökande har i samband med ansökan inlämat ett godtagbart egenkontrollprogram. 
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Finansiering 
Ingen finansieringsplan har begärts då det är ett etablerat företag sedan år 2016 
och då det i propositionen (2017/18:156, s 63) föreskrivs att en finansieringsplan 
är lämplig att begära vid nytt företag eller företagare.  

 
Remissyttranden 
 
Polismyndigheten 
Polismyndigheten har genomfört vandelutredning gällande aktuell person ******* 
och har i dagsläget ingen erinran mot att tillstånd utfärdas men vill ändå 
uppmärksamma Timrå kommun om att kontinuerligt begära vandelsprövning. 
 
Vad avser om huruvida Kungens Kiosk & tobak haft inbrott mellan åren 2016-
2019 finner polismyndigheten en(1) upprättad anmälan om inbrott med 
brottsdatum 2017-01-01. 
 
Kronofogden 
Företrädaren förekommer i kronofogdens register för restförda skulder med två 
enskilda mål om en sammanlagt skuld på 25 268 kr. Företrädaren har även blivit 
restförd för skattekontoskulder vid 4 tillfällen under 2016-2019, dock har samtliga 
reglerats på krav från KFM. 
 
I betalningsförelägganderegistret har företrädaren förekommit med 38 ärenden 
under åren 2016-2019. 
 
Kronofogdemyndigheten har inget ytterligare att anföra i ärendet.  
 
Skatteverket 
Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare finns brister vad gäller 
betalning av skatter och avgifter. Mellan åren 2017-2019 har 20 
betalningspåminnelser skickats ut till bolaget om att betala sin skatt och avgifter 
(se bilaga 1). Det finns tre restförda skulder mellan åren 2017-2019 (se bilaga 2.) 
Kontroll har skett för de tre senaste åren.  
 
Bolaget är registrerat för mervärdesskatt, innehar F-skatt och är registrerad som 
arbetsgivare. 
 
Bedömning 
Enligt 5 kap 2§ lagen om tobak och liknade produkter får ett tillstånd endast 
beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav 
som ställs upp i denna lag. 
 
I förarbetena till denna lag står följande (2017/18:156 s 191 ) Paragrafen, som är 
ny, är utformad med 8 kap. 12 § första stycket alkohollagen (2010:1622) som 
förebild. Förarbeten till den bestämmelsen finns i prop. 1994/95:89 s. 102 f. och 
prop. 2009/10:125 s. 168. 
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Miljö- och byggnadsnämnden bedömer därmed att förarbeten till tidigare 
alkohollagen (prop. 1994/95:89 S.102f) är relevanta, och där framgår bl.a. följande 
att lagtexten anger att serveringstillstånd endast får beviljas den som visar att han 
eller hon är lämplig innebär att det i ansökningsärenden är sökanden som har 
bevisbördan för sin lämplighet. Detta medför att tillstånd inte kan beviljas t.ex. 
om ingenting är känt om sökandens tidigare verksamhet. Att inga anmärkningar 
framkommit är således inte tillräckligt. För tillstånd bör krävas en utredning som 
gör sannolikt att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens 
bestämmelser. För att ett tillstånd ska få meddelas eller behållas krävs ekonomisk 
skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt 
skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att 
hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. Detta kan också 
medföra risker att bl.a. servering av alkoholdrycker missköts. Den som drar sig 
undan från beskattning eller som i övrigt på ett betydande sått missköter sina 
ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha 
tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas misskötta skatte- och 
avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av bokförings- och 
uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han självmant fullgör 
sina åligganden när det gäller bl.a. skatter och avgifter och att han reglerar 
uppkomna skulder.  
 
Ekonomisk brottslighet men även annan ekonomisk misskötsamhet kan medföra 
att tillstånd vägras eller att förutsättningar föreligger för återkallelse av redan 
meddelat tillstånd. Här avses både vårdslöshet i ekonomiska sammanhang och ett 
beteende som, utan att vara straffbelagt, innebär ett systematiskt åsidosättande av 
skyldigheter som medborgare eller näringsidkare. För att vägra ett tillstånd eller att 
initiera ett ingripande enligt lagen krävs således inte att misskötsamheten är 
uppsåtlig. Ett åsidosättande av ekonomiska förpliktelser mot samhället genom 
vårdslöshet kan alltså utgöra grund för att vägra ett tillstånd eller grund för att 
ingripa mot ett tillstånd.  
 
Enbart en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder m.m. bör, såvida det 
inte rör sig om betydande belopp, normalt inte diskvalificera tillståndshavaren 
eller hindra en person från att få ett sökt tillstånd. Även en seriös företagare kan, 
t.ex. under en kortare tidsperiod, råka i ekonomiska svårigheter. Öppna kontakter 
med kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan får normalt anses 
tyda på att tillståndshavaren eller personen ändå år seriös. Det är också väsentligt 
att bedöma hur skulden uppkommit, om det t.ex. rör sig om upprepade 
försummelser. Visad vilja från sökanden eller tillståndshavaren att betala bör 
också kunna beaktas. 
 
Det förhållandet att restförda skatteskulder nämns som exempel i förarbetena 
innebär inte att man helt kan bortse från sena skatteinbetalningar som inte 
restförts hos Kronofogdemyndigheten. En helhetsbedömning måste göras av den 
ekonomiska skötsamheten (jfr Kammarrättens i Stockholm avgörande den 28 
augusti 2014 i mål nr 1677-14). 
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Av utredningen framgår att bolaget och dess företrädare har haft 20 
betalningspåminnelser mellan åren 2017-2019. Det har stundtals handlat om 
betydande belopp där största beloppet har legat på 94 400 kr.  Därutöver har 
bolaget haft tre restförda skulder hos kronofogden, 93 400 kr (april 2019), 16 768 
kr (februari 2019) och 47 553 kr (juli 2017). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det rör sig om totalt 20 
betalningsuppmaningar under de senaste tre åren, vilket måste anses som 
anmärkningsvärt. Likväl är det betydande skattebelopp som har restförts hos 
kronofogden. Skulderna har dock i efterhand reglerats.  
 
Bolaget har förklarat att den dåliga ekonomin beror på inbrott som har skett på 
försäljningsstället där ersättning inte lämnat ut av försäkringsbolaget. 
Polismyndigheten har i sitt yttrande bekräftat att ett inbrott skett 2017-01-01.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att bolaget systematiskt inte har betalat 
skatterna i rätt tid och har åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot det 
allmänna på ett sådant sätt att det finns skäl att ifrågasätta företrädarens 
lämplighet att inneha försäljningstillstånd. Som redogjorts för ovan saknar det 
betydelse att bolaget har haft inbrott och tagit ekonomisk skada. Då det vidare 
inte enbart rört sig om ett fåtal betalningsuppmaningar under en begränsad period 
som kan förklaras med några tillfälliga ekonomiska svårigheter. Vid en samlad 
bedömning finner miljö- och byggnadsnämnden därför att Sörberge tobak & 
godis med organisationsnummer 870608-9664 inte kan anses uppfylla lagens 
strikta krav på ekonomisk skötsamhet. Att restförda skulder har reglerats medför 
ingen annan bedömning.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Skickas med förenklad delgivning till sökande  
Länsstyrelsen i Västernorrland  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
 
Exp          /         2019 
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§ 175  Dnr MBN 2019:1373 
 
Näs 7:4 – Tillsyn servering av folköl 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämdnens beslut: 
 
Ge föreningen Timrå IK med organisationsnummer 889200-5870, en varning. 
 
------ 
 
Beredningens förslag till beslut 
Ge föreningen Timrå IK med organisationsnummer 889200-5870, en varning. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Ge föreningen Timrå IK med organisationsnummer 889200-5870, en varning. 
 
Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 3 kap 8§ alkohollagen och 9 kap 19§. 

Ärendet 
Miljö- och byggkontoret genomförde 2 oktober 2019 kl 18.23-20.00 ett 
tillsynsbesök avseende föreningen Timrå IK`s servering av folköl på NHK Arena 
(bortastå läktaren). 
 
Under tillsynsbesöket såg alkoholhandläggaren en myndig person bjuda två 16 
åringar på sin folköl som vederbörande hade till sitt förfogande. 
Alkoholhandläggaren hörde att dessa två ynglingar sa att de var 16 år men detta 
ignorerades av den myndiga personen som bjöd dem på folkölen.  
 
Föreningens synpunkter och åtgärdsförslag 
Timrå IK har i ett brev som inkom till miljö- och byggkontoret den 21 oktober 
lämnat följande synpunkter och åtgärdsplan. 
 
” vår personal i den kiosk som detta gäller påpekade att dom trodde att langning 
till minderårig skedde under det här tillfället. 
 
Pratade med vår säkerhetsansvarig Anders Lundin direkt efter matchen om detta 
problem och kom fram till att vi måste ha fler publikvärdar som håller koll på 
detta. När vi fick denna utredning så har han svarat på den som följande, 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-11-18  

 
Vi i Timrå IK tar verkligen detta på allvar, vi hade redan uppfattat ett försök innan detta och 
vi kommer jobba hårt med detta i fortsättningen med fler publikvärd och har bra information till 
dem och ordningsvakter att hela tiden vara uppmärksamma på vad som kan ske”  
 
Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att föreningen inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att kunna stoppa langningen av folköl till minderåriga. 
Föreningen har beskrivit att det sedan tidigare funnits ett försök att langa och 
personalen hade vid tillsynsbesöket den 2 oktober en föraning om att langning 
skett. Miljö- och byggnadsnämnden anser att föreningen borde ha vidtagit 
ytterligare åtgärder när man haft föraning om att langnings försök av folköl har 
skett sedan tidigare. Om tillräckliga åtgärder hade vidtagits från början så anser 
miljö- och byggnadsnämnden att langning av folköl till minderåriga inte borde ha 
skett den 2 oktober. Det ska även beaktas att föreningen borde ha skriftliga 
rutiner (egenkontrollprogram) som beskriver hur man ska stävja langning och 
serveringspersonalen borde vara införstådd i vad man ska göra vid en sådan 
situation. Detta med stöd av 3 kap 8§ som föreskriver att alkoholdrycker inte får 
lämnas ut om det finns en särskild anledning till att man misstänker att drycker 
olovligen ska lämnas ut till någon/några som är minderåriga. Av ovannämnda skäl 
så anser miljö- och byggnadsnämnden att en varning är en skälig sanktion.”  
 
 
Protkollsutdrag till: 
Timrå IK, besvärshänvisning, rek+mb 
Länsstyrelsen i Västernorrland  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
 
Exp        /       2019 
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§ 176 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämdnens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för oktober månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts 
utan erinran, oktober 2019.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran, oktober 2019.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2019 
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§ 177 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
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. 
 
Presidiet och verksamhetsansvariga har varit på en inspirerande dag gällande 
främjande myndighetsutövning. En av frågorna som ställdes var: Kan man gå 
ifrån ett traditionellt kontrollperspektiv till mer service och främjande och 
kontroll… och samtidigt uppnå både ökad regelefterlevnad och bra 
företagsklimat? Under dagen gick Länsstyrelsen, Skatteverket, Tillväxt och Tillsyn 
samt Sollefteå kommun igenom inspirerande exempel i landet men även inom 
internationell forskning.  
 
Främjande myndighetsutövning är även ett tema på pågående medarbetarsamtal. 
Siktet för förvaltningen är att nå pallplats på SM i näringslivsranking. 2019 nådde 
vi en hedervärd fjärdeplats och den avser förvaltningen att förbättra.  
 
Fullmäktige har antagit en ny styrmodell. Det innebär att det ska bli enklare för 
oss att arbeta med de vi finns till för; medborgare, företagare och besökare. Det 
betyder också att det finns en gemensam samsyn åt vilket håll vi ska arbeta och att 
det arbetet ska vi göra tillsammans! Styrmodellen kommer att användas i planering 
och uppföljning av nämndens verksamhet, och ange på vilket sätt den bidrar till 
en större helhet. rom Timrå with love!” 
 

Protokollsutdrag till:                 
Akt       
Exp        /        2019 
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 § 178 
 

Anmälningar 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
Kommunstyrelsens beslut § 336 2019-10-15 – Delårsrapport 2019 med 
helårsprognos Timrå kommun. 
 
Förvaltningsrättens dom 2019-10-24, mål nr 2905-18 – Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725), miljö- och byggnadsnämnden i Timrå kommuns 
beslut den 18 juni 2018 (§ 103 - § 126). 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 168 2019-10-28 – Timrå kommuns styrmodell. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 171 2019-10-28 – Arbetsordning för kommunala 
tillgänglighets- och pensionärsrådet KTPR. 
 
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2019 
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 § 179     
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
För miljö- och byggnadsnämndens godkännande har delegationsbeslut 
upprättats av miljö- och byggkontoret enligt bifogad delegationsrapport. 
 
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2019 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2019-11-18  

  
 
 
 
 
§ 180 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2019   
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§ 181 
 
Information – Kommunens nya styrmodell 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att kommunfullmäktige har 
antagit en ny styrmodell. Det innebär att det ska bli enklare för oss att arbeta med 
de vi finns till för; medborgare, företagare och besökare. Det betyder också att det 
finns en gemensam samsyn åt vilket håll vi ska arbeta och att det arbetet ska vi 
göra tillsammans! Styrmodellen kommer att användas i planering och uppföljning 
av nämndens verksamhet, och ange på vilket sätt den bidrar till en större helhet.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2019   
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