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§ 20 
     
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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§ 21 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utse Karina Nordgren (S) och Ulf Lindholm 
(SD) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 
2018-02-14 klockan 16.00.  
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§ 22 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 23    
 

Information - GDPR, EU:s dataskyddsförordning 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Matts Boman, kommunens dataskyddsombud, kommer och informerar om 
GDPR. 
 
EU:s dataskyddsförordning GDPR, Gerneral Data Protection Regulation, träder i 
kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den nu gällande Personuppgiftslagen, PUL. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 24  Dnr 2017/01577 
 

Norrberge 1:101 – Ansökan bygglov, tillbyggnad av förråd/garage med 
carport   
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av förråd/garage 
med carport, enligt ansökan. 
 
1. Kontrollplan daterad 2017-12-12 fastställs. 
2. EON Elnäts yttrande ska beaktas daterat 2017-12-14.  
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av förråd/garage 
med carport, enligt ansökan. 
 
1. Kontrollplan daterad 2017-12-12 fastställs. 

2. EON Elnäts yttrande ska beaktas daterat 2017-12-14.  

------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 
för tillbyggnad av förråd/garage med carport, enligt ansökan. 
 
1. Kontrollplan daterad 2017-12-12 fastställs. 

2. EON Elnäts yttrande ska beaktas daterat 2017-12-14.  

Ärendet 
Sökanden avser att bygga en ny vidbyggd carport till garage på 30,5m2. Byggnaden 
grundläggs med plint och uppförs med stomme i trä. Yttertak beläggs med plåt 

och takvinkeln är 23. Byggnaden placeras enligt situationsplan. 
 
Berörda grannar har hörts i ärendet.  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-02-12  

 
Bedömning 
Åtgärden uppfyller kraven för att bevilja bygglov enligt 9kap 31§ PBL. Miljö och 
byggkontoret anser därför att bygglov bör beviljas enligt förslaget ovan. 
 
Bilagor: EON Elnäts yttrande daterat 2017-12-12.” 
 
 
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.” 

 
 
Protokollsutdrag till:  
Kontrollansvarig 
Skatteverket  
Fastighetsregistret 
Akten  
 
Exp       /       2018 
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§ 25  Dnr 2017/01502 
 
Östrand 9:5 – Klagomål, olovligt byggande 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren på 11200 kronor för att 
 påbörjat en tillbyggnad av bostadshus på 11m2 utan att ha fått startbesked på 
 fastigheten Östrand 9:5, samt 
 
- att fastighetsägaren anses ha vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas 
 inom 2 månader efter att de delgetts beslutet. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren på 22400 kronor för att 
 påbörjat en tillbyggnad av bostadshus på 11m2 utan att ha fått startbesked på 
 fastigheten Östrand 9:5, samt 
- att fastighetsägaren anses ha vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas 
 inom 2 månader efter att de delgetts beslutet. 
 
Ärendet 
Via klagomål om olovligt byggande från anonym anmälare den 2017-11-22 har 
miljö och byggnadsnämnden varit på platsbesök 2017-12-07.  Efter miljö och 
byggnadsnämndens platsbesök har bedömning gjorts att bostadshuset är tillbyggt 
med 11 m2 olovligen.  
 
Vid platsbesöket mättes bostadshuset till 101,3m2. Befintlig byggnadsarea är 
jämförd med handling från tidigare situationsplan för  
Östrand 9:5 daterad 1979-04-03. Det konstaterades att bostadshuset har 
tillkommande byggnadsarea om 11m2 som uppförts olovligen. 
 
Via Google maps street view med bildinsamling från 2011 kan det konstateras att 
bostadshuset är tillbyggt. 
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Se bilaga 1 för anteckning av klagomål. Se bilaga 2 för inspektionsprotokoll av 
platsbesök med bilagor. 
 
Bilaga nummer 3 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 22400 
kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
 
En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (11200 kronor) eller en fjärdedel 
(5600 kronor) om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom 2 månader efter det att den 
avgiftsskyldige delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL. Det gäller inte om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 
 
Fastighetsägaren har getts tillfälle till yttrande i skrivelse daterad 2017-12-12. Två 
yttrande har kommit in 2017-12-29 och 2018-01-04 där det framgår att 
fastighetsägaren inte med avsikt byggt ut huset olovligen. Fastighetsägaren hävdar 
att en ansökan har lämnats in men har försvunnit. Tillbyggnaden påbörjades i 
samband med att en dränering av huset gjordes. Se bilaga 3 och 4. 
 
I miljö och byggkontorets diarieföringssystem finns ingen registrerad ansökan för 
Östrand 9:5.  
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer: 
 
- att en byggsanktionsavgift på 22400 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 7 §. 1 p. 
 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), då fastighetsägaren i ärendet 
 påbörjat tillbyggnad av bostadshus på 11m2 utan att ha fått startbesked.”  
 
Bilagor:  1. Anteckning av klagomål. 
  2. Inspektionsprotokoll av platsbesök med bilagor. 
  3. Beräkning av byggsanktionsavgift. 
  4. Yttrande från fastighetsägare daterat 2017-12-29. 
  5. Yttrande från fastighetsägare daterat 2018-01-04. 

 
 
Protokollsutdrag till:   
Elisabeth Nyh  
Sökanden rek + mb 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 26  Dnr 2016/01575 
 
Bergeforsen 1:94 – tillbyggnad av samlingslokal med kiosk för snabbmat, 
byggsanktionsavgift  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 42560 kronor för tillbyggnad 
 av samlingslokal med kiosk för snabbmat på 60 m2 utan att ha fått startbesked 
 på fastigheten Bergeforsen 1:94. 
 
- att byggherren anses ha vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas inom 
 2 månader efter att de delgetts beslutet. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 42560 kronor för tillbyggnad 
 av samlingslokal med kiosk för snabbmat på 60 m2 utan att ha fått startbesked 
 på fastigheten Bergeforsen 1:94. 
- att byggherren anses ha vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas inom 
 2 månader efter att de delgetts beslutet. 
 
Ärendet 
Momenta i Bergeforsen AB, ägare till fastigheten Bergeforsen 1:94, har utan att ha 
fått startbesked eller bygglov påbörjat en tillbyggnad av samlingslokal med kiosk 
för snabbmat på 60 m2. 
 
Överträdelsen uppdagades vid handläggning av ärendet samt inkommit klagomål 
daterad 2016-10-31 med dnr 2016-01733. Av klagomålet framgår att man bygger 
ihop kiosken med rätta huset samt gräver kring byggnaden.  
Bygglov har meddelats i efterhand för åtgärden 2017-05-22. Startbesked 
meddelades 2017-07-04 och slutbesked 2017-12-11. 
 
Bilaga nummer 1 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 85120 
kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
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En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (42560 kronor) eller en fjärdedel 
(21280 kronor) om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom 2 månader efter det att den 
avgiftsskyldige delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL. Det gäller inte om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 
 
Beslut om sanktionsavgift har tidigare meddelats av miljö- och byggnadsnämnden 
2017-06-19. Ärendet överklagades 2017-07-07. Ärendet återförvisades till 
nämnden av Länsstyrelsen för ny handläggning 2017-10-26. Anledning till detta 
var en miss i tidigare handläggning där byggherren inte fått tagit del av ett foto 
som bilagts ärendet innan beslut tagits. 
  
Byggherren har nu på nytt givits tillfälle att yttra sig i ärendet i skrivelse daterad 
2017-11-24 inkl bilagt foto från besiktning daterad 2017-05-18. Ärendet skickades 
ut med rekommenderat brev och hämtades ut 2017-11-29. Ett yttrande från 
byggherrens ombud inkom 2017-12-29. Av skrivelsen framgår att samtliga 
handlingar och tjänsteanteckningar begärs ut i elektronisk form, byggherren vill 
träffa nämnden personligen och framföra sina synpunkter, byggherren har inte 
fått tagit del av bilagt foto, synpunkter i tidigare yttrande kvarstår, det framgår åter 
igen att byggherren idkar handel med fordon vilket de fortfarande hävdar att 
thaikiosken är.  Med anledning av kommunens handläggningsordning- och 
serviceskyldighet har byggherren hamnat i ett bättre läge och kunnat undvika 
byggsanktionsavgift om tidsbegränsat bygglov sökts.   
 
Av tidigare yttrande som inkom 2017-06-12 framgår att detta inte skulle ha hänt 
om kommunen skött sin serviceskyldighet. Sökanden bestrider att de påbörjat 
någon byggnation utan startbesked då sökanden betraktar kiosken som ett fordon 
som tillfälligt stått uppställt på fastigheten på medar och hänvisar till Lag 
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner, LVD. Syftet med ansökt bygglov var att 
möjliggöra stadigvarande placering på sökandens mark. Kiosken har enligt 
sökanden flyttats vid flera tillfällen inom fastigheten och anser att den ej är en 
byggnad. Om nämnden ändå finner kriterier för uttag av byggsanktionsavgift att 
avgiften ska sänkas till 25% enligt PBL 11kap 53a. Se inlämnat yttrande daterad 
2017-06-12.      
 
Bedömning 
Av miljö-och byggkontorets diariesystem framgår att byggherren tagit del av 
kommuniceringsskrivelsen och bilagt foto 2017-11-29. Samtliga dokument i 
ärendet har skickats ut till ombudet. Tidsbegränsat bygglov bedöms inte kunna 
meddelas för en åtgärd som är av varaktig karaktär och överensstämmer med 
detaljplanen på aktuell fastighet.  
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att åtgärden är att betrakta som en tillbyggnad 
av samlingslokal och inget fordon. Därmed föreslås till miljö-och 
byggnadsnämnden: 
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- att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 3§ 7 p. plan- och 
 byggförordningen (SFS 2011:338), då fastighetsägaren i ärendet påbörjat en 
 tillbyggnad av samlingslokal med kiork för snabbmat utan att ha fått 
 startbesked, och att avgiften ska sättas ner till hälften med stöd av 11 kap. 53 a 
 § PBL. 
- att fastighetsägaren vidtagit rättelse om byggsanktionsavgiften betalas inom 2 
 månader efter att de delgetts beslutet, enligt 11 kap. 61 § PBL, och om 
 startbesked senare kan meddelas.” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Elisabeth Nyh  
Sökanden rek + mb 
Akt 
Exp        /        2018 
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§ 27  Dnr 2018/00104 
 
Tillsynsplan för miljöenhetens arbete under 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- anta bifogad tillsynsplan 
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen 
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2019 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
------ 
Ärendet 
Verksamhetsansvarig Marie Nordlander har granskat och sammanfattat ärendet 
enligt nedan. 

 
”Förslag till beslut  
- anta bifogad tillsynsplan 
- uppdra åt förvaltningen att arbeta efter planen 
- uppdra åt förvaltningen att i början av 2019 rapportera hur arbetet har fortlöpt. 
 
Ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen är nämnden skyldig att varje år upprätta och anta 
en tillsynsplan. 
 
Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och 
djurskydd är nämnden skyldig att varje år upprätta och anta en kontrollplan. 
 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 2 § 3 stycket är nämnden skyldig att 
upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. 
 
För att förenkla nämndens och förvaltningens administration samlas dessa 
lagstyrda tillsynsplaner samt nämndens övriga ansvarsområden inom 
miljöområdet i ett dokument. 
 
Bilaga 
Tillsynsplan 2018.” 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
Exp       /       2018 
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§ 28  Dnr 2018/00108 
 
Ändring av timtaxa för tillsyn och kontroll för tillämpning av taxor enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagstiftningen och handel med 
vissa receptfria läkemedel 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Fastställa timtaxan till 860 kronor per timme vid tillämpning av taxa för tillsyn 
 enligt miljöbalken och strålskyddslagen beslutad i Kf 2012-06-18, § 91. Taxa 
 för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel beslutad 2012-
 11-26, § 157, taxa för tillsyn enligt tobakslagen beslutad 2012-11-26, § 156 och 
 taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen beslutad 2011-11-28, § 
 142 hänvisar till taxa enligt miljöbalken gällande timavgiftens belopp vilket 
 innebär att beslutet om ändring av timtaxan även används vid tillämpning av 
 dessa beslutade taxor.  
 
2. Timtaxan ska gälla från och med 1 juli 2018. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Nordgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 
1. Fastställa timtaxan till 860 kronor per timme vid tillämpning av taxa för tillsyn 

 enligt miljöbalken och strålskyddslagen beslutad i Kf 2012-06-18, § 91. Taxa 
 för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel beslutad 2012-
 11-26, § 157, taxa för tillsyn enligt tobakslagen beslutad 2012-11-26, § 156 
och  taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen beslutad 2011-
11-28, § 142 hänvisar till taxa enligt miljöbalken gällande timavgiftens belopp 
vilket innebär att beslutet om ändring av timtaxan även används vid 
tillämpning av dessa beslutade taxor.  

 
2. Timtaxan ska gälla från och med 1 juli 2018. 
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Ärendet 
Kommunen är genom miljö- och byggnadsnämnden tillsyns- och 
kontrollmyndighet för en rad verksamheter och åtgärder som påverkar miljön och 
människors hälsa. Verksamheterna och de som utför åtgärderna är både privata 
och offentliga. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för att finansiera tillsyn och 
kontroll samt att pröva och handlägga tillstånd och anmälningar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden får enligt reglemente göra ändringar i av 
kommunfullmäktige fastställda taxor motsvarande högst förändring i 
konsumentprisindex. Detta ärende gäller ändring av timtaxa som gäller inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område. Då taxan för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och inom receptfria läkemedel är kopplade mot 
den timavgift som används inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 
påverkas även avgifter enligt dessa taxor av förändringen.  
 
Lagstiftning 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente anger i 4 § att: 
”Miljö- och byggnadsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande meddela tillämpningsföreskrifter och undantag från av 
kommunfullmäktige fastställda taxor inom nämndens verksamhetsområde samt 
göra årliga förändringar motsvarande högst förändring i konsumentprisindex.” 
 
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen beslutad i Kf 2012-06-18, 
§ 91 anger i 8 § att: 
”Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2011.” 
 
Taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel beslutad 2012-
11-26, § 157 anger i 4 § att: 
”Timavgiften tas ut för nedlagd handläggningstid. Timtaxan följer den som anges 
för tillsyn enligt miljöbalken.”  
 
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen beslutad 2012-11-26, § 156 anger i 4 § att: 
”Timtaxan följer den som anges för tillsyn enligt miljöbalken.” 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen beslutad 2011-11-28, § 
142 anger i 6 § att: 
”Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) för normal planerad 
offentlig kontroll och handläggning 1080 kronor per timme kontrolltid. För 
registrering, godkännande samt extra offentlig kontroll är timtaxan (timavgiften) 
samma timtaxa som för nämndens andra verksamhetsområden kopplade till 
miljöbalkstaxan. ” 
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Miljö- och byggkontorets överväganden  
Miljö- och byggnadsnämnden får enligt reglemente göra ändringar i av 
kommunfullmäktige fastställda taxor motsvarande högst förändring i 
konsumentprisindex. Detta ärende gäller ändring av timtaxa som gäller inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område. Då taxan för kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område och inom receptfria läkemedel är kopplade mot 
den timavgift som används inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 
påverkas även dessa taxor av förändringen. Nuvarande timtaxa antogs 2011 och är 
840 kronor per timme.  
 
Timtaxan och avgifter för tillsyn och kontroll 
Den timkostnad som avgifterna baserats på har varit 840 kronor per timme sedan 
2011. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011. Om uppräkning 
görs med konsumentprisindex under perioden från oktober 2011 till oktober 2017 
resulterar det i 866 kronor per timme. Vårt förslag är att timtaxan höjs till 860 
kronor per timme.  
 
Timtaxan ligger till grund för beräkning av den totala avgiften för tillsyn och 
kontroll. Antalet timmar som åtgått i ett ärende multipliceras med timavgiften och 
ger då den totala tillsynsavgiften. Många av de verksamheter nämnden har tillsyn 
och kontroll över betalar en årlig avgift för tillsyn. Hur stor den avgiften är 
regleras genom de taxor som kommunfullmäktige antagit. Den årliga avgiften 
baseras på att olika verksamheter genom taxorna har ett fastställt antal timmar 
tillsyn eller kontroll per år som multipliceras med timavgiften.  
 
I respektive av kommunfullmäktige beslutad taxa anges vilken typ av 
handläggning som medför avgift.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Anna Norgren 
Akt 
 
Exp       /       2018 
 
 
 
 
  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-02-12  

 
 
 
 
 
§ 29 
 
Motion om bullerskydd E4 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Motionens förslag avslås. 
 
------ 
 
Ledamoten Ulf Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Marc Liljeström har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Motionens förslag avslås. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion om bullerplank till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande. 
 
Förklaring av ärendet 
I motion till kommunfullmäktige beskriver Fredrik Bernblom (SD), Marcus 
Molinder (SD) och Ulf Lindholm (SD) att boende i närheten av E4 upplever 
bullerproblem. För att åtgärda bullerproblemen och på så vis öka trivseln för 
boende i närheten av E4 så föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att 
besluta: 
 

 Att undersöka vart ett bullerskydd är nödvändigt. 

 Att ta fram förslagsalternativ på åtgärder. 

 Att undersöka möjligheten till ekonomiskt stöd. 

 Att undersöka om detta kan anses som en investering. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande. 
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Miljö- och byggkontorets överväganden  
Buller är oönskat ljud som stör oss och som vi helst skulle slippa. Buller från just 
vägar och järnvägar är ett av de miljöproblem som påverkar flest människor i 
Sverige. Höga bullernivåer kan, på lång sikt, medföra stora effekter på hälsa och 
välbefinnande, till exempel ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, 
sömnstörningar samt effekter på inlärning och prestation. 
 
Ansvarsfördelning 
Huvudansvaret för att ha kunskap om omfattningen på en störning och för att 
avgöra när åtgärder behöver vidtas ligger på väghållaren. Vid frågan om 
bullerstörning från E4 så innebär det att Trafikverket, i egenskap av väghållare av 
statlig väg, är ansvarig för att ha kunskap om ljudnivåer vid befintliga bostäder 
längs E4. För kommunala vägar är kommunen väghållare. 
 
Trafikverkets bullerskyddsarbete bedrivs inom ramen för ett åtgärdsprogram. Det 
omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för 
en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1995 ingår inte i 
åtgärdsprogrammet. 
 
Riktvärden  
Enligt Naturvårdsverkets vägledning – Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder, ska åtgärder och andra försiktighetsmått, som 
grundregel, övervägas om man kan befara skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.  
 
När det gäller buller från väg bör enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
riktvärdena i tabell 1 underskridas för att god miljökvalitet ska nås utanför 
befintliga bostäder. Nivåerna utgår från infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
och anknytande dokument från centrala myndigheter. 

 
Tabell 1. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder. 

 Bostads fasad 

(Leq24h) 

Bostads uteplats 

(Leq24h)
 

Bostads uteplats 

(Lmax) 

Buller från väg 55 dBA ~55 dBAII 70 dBAI 

  ITidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll  
  (kl.06 – 22). 
  IIVarken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats.   

  Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA   
  Leq24h. Det kan även noteras att 50 dBA Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya   
  bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för människors hälsa enligt trafikbuller    
  förordningen. 

 
Enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen och tidigare 
Miljööverdomstolen hanteras buller vid bostäder i normalfallet på olika sätt 
beroende på om boendemiljön benämns ”äldre befintlig miljö” eller ”nyare 
befintlig miljö”. Med ”äldre befintlig miljö avses bostäder byggda före våren 1997 
samt att den störande vägen eller spåret inte byggts eller väsentligt byggts om efter 
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denna tidpunkt. Med ”nyare befintlig miljö” avses bostäder eller infrastruktur som 
byggts eller om infrastrukturen byggts om efter våren 1997. 
 
Riktvärden för äldre befintlig miljö 
För bulleråtgärder inom ”äldre befintlig miljö” säger Naturvårdsverkets 
vägledning – Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, 
som följer: 
 
”I ett flertal avgöranden anges att god miljö längs med vägar och spår anses 
motsvara de långsiktiga riktvärdena som anges som god miljökvalitet i 
infrastruktur-propositionen. I vissa avgöranden har riktvärdena i propositionen 
angetts motsvara när olägenhet för människors hälsa kan befaras. 
  
Enligt flertalet avgöranden anges att vid bullerstörning från väg behöver åtgärder 
normalt övervägas först då bullret vid fasad är eller överskrider den ekvivalenta 
nivån 65 dBA. Motsvarande nivå för att i normalfallet överväga åtgärder är när 
spårbuller ger upphov till maximala nivåer inomhus över 55 dBA nattetid. 
  
Det finns dock ett fåtal avgöranden där åtgärdsnivåerna inte lyfts fram för att be-
stämma när åtgärder behöver övervägas. Det har också under senare år kommit 
några avgöranden från lägre instans där åtgärdsnivåerna frångås. Vår tolkning är 
dock att dessa domstolsutslag inte kan sägas ha ändrat den rådande praxis för 
äldre befintlig miljö.  
 
Vi kan konstatera att ”åtgärdsnivåerna” i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 
skulle åtgärdats i en första etapp (ett 10- årigt åtgärdsprogram). Det kan vidare 
noteras att propositionens ”åtgärdsnivåer” ligger omkring 10 dBA över det som i 
propositionen bedömts som god miljökvalitet.” 

 
Tabell 2. Åtgärdsnivåer enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och efterföljande praxis 
för ”äldre befintlig miljö”. 

Buller från väg utomhus, fasad (Leq24h) 

65 dBA 

 
Riktvärden för nyare befintlig miljö 
Om ”nyare befintlig miljö” säger vägledningen: 
” Vid bullerstörning vid bostäder i nyare befintlig miljö, d.v.s. om bostäderna 
byggts eller om vägen eller spåret byggts eller väsentligt byggts om efter våren 
1997 finns det enligt praxis inga särskilda åtgärdsnivåer som ska tillämpas vid 
övervägande av åtgärder. Bullerskyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska 
enligt miljöbalken i dessa fall övervägas om olägenhet för människors hälsa kan 
befaras eller om god miljö inte nås.” Se tabell.  
 
1.Riktvärden för nya bostadsbyggnader, efter ~2015 
Vid tillsyn enligt miljöbalken gäller särskilda regler för bostäder byggda efter 2015. 
Enligt 26 kap. 9a § miljöbalken får tillsynsmyndigheten, i frågor gällande 
omgivningsbuller vid bostadsbyggnader, inte besluta om föreläggande eller förbud 
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om det i planbeskrivningen eller bygglovet har angetts beräknade bullervärden och 
omgivningsbullret inte överskrider dessa. 
 
Vid planläggning, bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen gäller 
trafikbullerförordningen som innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser.  
 
Riktvärden sammanfattning 
Sammanfattningsvis tillämpas riktvärdena i tabell 3 utomhus för bedömning när 
skyddsåtgärder för trafikbullerstörning bör övervägas. 

 
Tabell 3. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått behöver övervägas (frifältsvärden). 

 ~2015 och 

framöver ”nya 

bostadsbyggnader”I 

1997- ~2015 

”nyare befintlig 

miljö” 

- 1997 ”äldre 

befintlig miljö” 

Buller från väg, 

vid fasad 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h 

Buller från väg, 

uteplats 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq24h
II

 

70 dBA LmaxIII 

- 

I Se 26 kap. 9a§ miljöbalken . 
II Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för vägbuller vid 

uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h. 
III Tidsvägning fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22) 

 
Kraven på försikthetsmått eller åtgärder får inte vara orimliga att uppfylla enligt 2 
kap. 7§ miljöbalken. Därför ska nyttan vägas mot kostnaderna när 
åtgärderövervägs för att begränsa bullerstörning. 
 
Trafikverkets åtgärdsprogram 
Trafikverkets bullerskyddsarbete bedrivs inom ramen för ett åtgärdsprogram. För 
befintlig miljö omfattar det statliga vägar och järnvägar som byggts före 1997 och 
som inte varit föremål för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 
1995 ingår inte i åtgärdsprogrammet. Enligt åtgärdsprogrammet så prioriteras 
skyddsåtgärder för de boende längs befintliga statliga vägar som är mest utsatta 
för buller från trafiken. För att trafikverket ska gå vidare med åtgärder krävs att ett 
hus uppfyller något av följande. 
 

 ekvivalent ljudnivå över 40 dBA inomhus 

 de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per 
 natt 

 ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser 

 vibrationsnivåer över 1,4 mm/s. 
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Åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte, tilläggsrutor, ljuddämpning av 
friskluftsventiler och avskärmning av uteplats. 
 
Slutsats 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare tagit emot klagomål från boende om 
störande buller från E4. Från och med 2010 har klagomål inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden från boende på södra sidan av E4 i Sörberge, en fastighet vid 
Sandåsgatan samt en fastighet i Svarvarböle. 
 
I ärendet i Sörberge underskreds riktvärdet 55 dBA vid stort sett alla fastigheter 
och två fastigheter lades in i åtgärdsprogrammet. Därför avskrevs ärendet av 
nämnden. Även vid Sandåsgatan och Svarvarböle visade Trafikverkets 
bullerberäkningar att riktvärdena underskrids.  
 
Enligt de bullerberäkningar som miljö- och byggnadsnämnden tagit del av på 
grund av inkomna klagomål överskrider trafikbullret inte gällande riktvärden. 
Således har inte Trafikverket, som väghållare, någon skyldighet att vidta 
bullerdämpande åtgärder. Det är också viktigt att slå fast att inte heller Timrå 
kommun har någon skyldighet, enligt miljöbalkens bestämmelser, att vidta 
bullerdämpande åtgärder gällande trafikbuller från statlig väg där Trafikverket är 
väghållare.  
 
Miljö- och byggandsnämnden har däremot inte uppgifter på bullersituationen för 
hela E4-sträckan genom Timrå kommun. Det kan därför inte anses klargjort att 
Trafikverket är fri från åtgärdsansvar för någon del av sträckan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över Trafikverket med stöd av 
miljöbalken och kan kräva underlag från Trafikverket utifrån gällande riktvärden 
och Trafikverket som verksamhetsutövare. Ett sådant underlag kan sedan ligga till 
grund för ett svar på frågan var, längs E4, bullerskyddande åtgärder är 
nödvändiga. 
 
Motionens förslag kan därför bifallas på denna punkt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har inte bedömt eller yttrat sig över om kommunen 
ska utföra bullerdämpande åtgärder längre än vad lagstiftningen kräver, vilka 
åtgärder som ska vidtas eller hur de ska finansieras. 
 
Om kommunen vill gå längre än kraven i gällande lagstiftning avseende 
bullernivåer så bör kommunens verksamhetsutövare för väg och trafik frågor i 
kommunen, kultur- och tekniknämnden, hantera frågan om bullerskydd. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att Kultur- och tekniknämnden, i 
egenskap av eventuell utförare av åtgärden, remitteras i frågan.” 
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Ärendets behandling 
Ulf Lindholm (SD) föreslår att bifalla motionen om bullerskydd på E4. 
 
Miljö- och byggkontoret föreslår att nämnden ska avslå motionens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden avslår motionens förslag. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 30 
 
Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta bifogad dokumenthanteringsplan. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 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. 
 
Tillagt i årets dokumenthanteringsplan är hur nämnden ska hantera e-post, sms, 
chatt mm. I övrigt är dokumenthanteringsplanen en kopia av 2017 års plan. 
 
Idag är originalhandlingarna på papper, förhoppningsvis inte inom nära framtid.” 

 
 

Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Akt  
Exp       /       2018 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-02-12  

 
 
 

 
 
§ 31 
 
Plan för intern kontroll 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Godkänna plan för internkontroll 2018. 
 
Utse nämndsekreterare Carina Hansson som internkontrollsamordnare för miljö- 
och byggnadsnämnden. 
 
------- 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

”Förslag till beslut 

Godkänna plan för internkontroll 2018. 
 
Utse nämndsekreterare Carina Hansson som internkontrollsamordnare för miljö- 
och byggnadsnämnden. 

Ärendet 

Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både 
avseende måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- 
och granskningsrutiner. Planen används för granskning av verksamheten löpande 
under året. Vid årsredovisning följs den upp för att utvärdera att den använts på 
rätt sätt. 
 
Nämndens internkontrollplan förändrades 2016. Under 2017 användes den nya 
planen och för 2018 föreslås samma plan som 2017. Förändringarna som utfördes 
2016 innebar bland annat att slumpmässigheten ökade så att kontrollen blev 
mindre förutsägbar för att motverka risken för mutor och jäv. Föreliggande 
förslag är att nämndens verksamhet fortsätter med samma internkontrollplan som 
för 2017.” 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akt  
Exp       /       2018 
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§ 32  
 
Verksamhetsredovisning/årsredovisning miljö- och byggnadsnämnden 
2017 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Godkänner verksamhetsberättelsen samt mål och styrtal 2017 för miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 

”Förslag till beslut 

Godkänna verksamhetsberättelse samt mål och styrtal 2017 för Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Ärendet 

Tjänstemannaförslaget har lämnats till kommunledningskontoret för vidare 
hantering. Nämnden kan begära ändring i de inlämnade handlingarna.” 

 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 33 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger de till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för januari. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, januari 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran januari 2018.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att byggnadsinspektör Billy 
Öst kommer tillbaka i tjänst.  
 
Förvaltningen har rekryterat en bygglovhandläggare, Sofie Wiström, som  
börjar i mars månad. 
 
Alkoholhandläggaren Armin Fattah presenterar sig för nämnden.  
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§ 34 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger de tillhandlingarna. 
 
------ 
 
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 nämndsärenden. 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. 
 
Timrå kommun har ingått ett samarbete med Mitt-Universitetet som sträcker sej 

över två år. Ett av projekten heter Miljön i kontrolloopen (MiLo). Projektet syftar 

till att stärka de regionala företagens och organisationernas innovations och 

konkurrenskraft genom att utveckla nya produkter och lösningar där 

miljöparametrar i omgivningen används för att skapa attraktiva, 

konkurrenskraftiga och säkra stads- och industrimiljöer. Nämndens verksamhet 

har just initierats i projektet och förhoppningen är att tillsamman med forskare 

finna lösningar på de utmaningar vi har i samhället.  

Verksamhetsmål och personliga mål för 2018 är beslutade och i mitten av februari 

påbörjas lönesamtalen. Tidigare svårrekryterade tjänster har fått flera kvalificerade 

sökande och fler spontanansökningar än vanligt ramlar in. Sammanfattningsvis 

känns det mycket bra på personalsidan. 

Utmaningarna under året är många. Vi väntar förändringar i lagstiftningen vi 

hanterar. Förarbeten och propositioner (förslag) hintar om stora förändringar i 

tobakslagen och i lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
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Utredningen om organisationsförändringar är presenterad för förvaltningens 

ledningsgrupp och flera förslag på utveckling har diskuterats. Några mjuka 

förändringar har anammats och förvaltningen kommer att jobba med dessa under 

året. Förslag på nya enheter och andra organisationsstrukturer kommer inte att 

presenteras. Det arbetet läggs på is.”  

  
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
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 § 35 
 
Anmälningar 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 

 Kommunstyrelsens beslut § 10 2018-01-09 – Svar på granskning av 

behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd. 

 
Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2018 
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§ 36 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Vivsta 3:59 – Mekongköket i Timrå, beslut om serveringstillstånd (RÖ 1/18). 
 
Söråker 22:6 – Söråkers Folketshusförening, beslut om tillfällig utökning av 
serveringsyta (RÖ 2/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om motionsdans, Sörberge 
motionsdansgrupp (MN 1/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om folkracetävlingar, Timrå 
motorklubb (MN 2/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om isshow, Timrå 
konståkningsklubb (MN 3/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om musikkväll (MN 4/18). 
 
Tallnäs 1:104 – beslut om klagomål på inomhusmiljö (MLM 1/18). 
 
Skottgård 1:12 – beslut gällande anmälan om att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av bergvärme (TÖ 1/18). 
 
Byn 2:4 – beslut gällande anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av bergvärme (TÖ 2/18). 
 
Högen 2:2 och Finsta 5:1 – beslut gällande anmälan om uppläggning av snö 
(JB 2/18). 
 
Sörberge 10:1 m fl – yttrande angående ansökan om tillstånd till utökad 
vattenavledning (JB 3/18). 
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Vivstamon 1:27 – Nyqvist Såg & Hyvleri AB, beslut om klassning av 
verksamhet och årlig tillsynsavgift (JB 4/17). 
 
Öden 1:5 och 2:3 – beslut gällande anmälna om uppläggning av snö (JB 5/18). 
 
 
Bygg 
 
Söråker 15:1 Timrå kommun Ombyggnad och ändrad 
H 1/18 Kultur- och teknik användning från mottag- 
 förvaltningen ningskök och personalrum 
 861 82 Timrå till förskoleavdelning 
 
Östrand 3:1 SCA Östrand Tidsbegränsat lov för 
H 2/18  parkering och material- 
 861 81 Timrå gård 
 
Ri 4:89 ************* Nybyggnad bostadshus 
H 3/18 *************** och garage. 
 ************  
 
Ri 2:300 ************* Nybyggnad bostadshus 
H 4/18 *********** och garage. 
 *********** 
 
Vivstamon 1:26 Stena Metall AB Nybyggnad lagerhall 
H 5/18 Box 4088 
 400 40 Göteborg 
 
Söråker 2:149 ************** Rivning komplement- 
L 1/18 ************* byggnad. 
 ************** 
 
Björkom 10:3 ************** Tillbyggnad fritidshus. 
L 2/18 ************* 
 ************ 
 
S:a Lundevallen 1:57 *********** Ny komplementbyggnad 
L 3/18 ******** 
 ************** 
 
 
Bostadsanpassningar 
 

*********** 
E BAB 1/18 

Höj- och sänkbart kök. 
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********* 
E BAB 2/18 

Borttagning av två trösklar. Komplettering till 
tidigare ansökan. 

  

*********** 
E BAB 3/18 

Borttagning av trösklar samt spisvakt. 

  

********* 
E BAB 4/18 

Spisvakt 

  

*********** 
E BAB 5/18 

Spisvakt 

  

*********** 
E BAB 6/18 

Borttagning av trösklar. 

  

********** 
E BAB 7/18 

Borttagning av tröskel till badrum. Del av 
ansökan. 

  

******** 
E BAB 8/18 

Borttagning av trösklar. 

  

*********** 
E BAB 9/18 

Borttagning av trösklar samt montering av 
ramp vid entrén. 

  

************ 
E BAB 10/18 

Uppsättning av stödhandtag. 

  

************ 
E BAB 11/18 

Montering av stödhandtag. 

  

********** 
E BAB 12/18 

Duschkabin modell större med lågt insteg.  

  

********* 
E BAB 13/18 

Reparation hiss. 
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§ 37   
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Arkiv                                       
 
Exp       /       2018 
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