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§ 103 
     
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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§ 104 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande utses Anna Mellberg (MP) och Jeanette Nordin 
(S) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret  
2018-06-19 klockan 15.30.  
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§ 105 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 106  
 
Information – förskolan i Söråker 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren informerar om ärendet. 
 
Vad behöver vi utgå ifrån? 
 
Vision 2025 
Tillväxt 
Kreativa och trygga läromiljöer, Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra 
naturnära miljöer för alla. 

 
Livsmiljö  
Attraktiv och kreativ skola, Det är enkelt att leva i Timrå, livet präglas av ett 
klimatsmart förhållningssätt 

 
Strategier och mål för att uppnå Vision2025 

 Långsiktighet 

 Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende 

 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva tomter 

Miljöplan 2014-2020 
Skolor och förskolor har kortare än 300 m gångavstånd till naturmiljö. 
Antalet km för transporter ska minska med 20 % till 2020.  

 
Öp 2035 
Bostadsområden, skolor ska ha närhet till mark som är lämplig för och 
stimulerande för lek, utevistelser och naturstudier. Hänsyn ska tas till pågående 
verksamheter vid ny bebyggelse. Samråd ska tas i ett tidigt skede med 
verksamhetsutövare för att bestämma lämpliga säkerhetsavstånd och andra 
förutsättningar. 
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Vilket underlag finns nu och hur går vi vidare? 

• Uppdrag att bygga förskola och upprätta detaljplan. 

• Underlag tas fram gemensamt av flera förvaltningar, + och – med de olika 
 alternativen. 

• Underlaget presenteras för budgetberedningen. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                            
 
Exp         /        2018 
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§ 107 
 
Information – Nya lagen om bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsbidragshandläggaren Eva Loviken informerar. 
 
Information - Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag antogs av riksdagen i april, den nya lagen 
gäller från och med 1 juli 2018. Nya föreskrifter från Boverket har inte kommit 
än.  
 
Nyheter i den nya lagen 
 
Bidragstagare 
Ägare av bostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har 
beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till den lägenhet som innehas med 
hyres- eller bostadsrätt, om sökande och ägare är överens om det. Det gäller 
underförutsättning av bostadsanpassningsbidrag har beviljats som kontantbidrag 
och ägare åtar sig att utföra de åtgärder som bidraget avser.   
 
Åtgärder som bostadsanpassnings lämnas för 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i bostäder som erhållits via 
bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service. D.v.s. 
äldreboende och gruppboende.  
 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av 
följande orsaker: Byggtekniska brister, eftersatt underhåll, avsaknad av eller 
avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, avvikelser från 
bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet tillämpas endast när 
ansökan gäller ett en-eller tvåbostadshus som sökande låtit uppföra eller låtit 
utföra ändringar i eller om det är en bostadsrätt som sökande låtit utföra ändringar 
i.  
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Medgivande 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast om samtliga ägare, innehavare av 
hyresrätt eller i förekommande fall, nyttjanderättsinnehavare har medgett att 
anpassningsåtgärderna får vidtas och att samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva 
ersättning av sökande eller nyttjanderättsinnehavare att återställa anpassningarna.  
 
Återställningsbidrag 
Kravet på att återställningen ska kosta minst 5000 kr för att bidrag ska utgå har 
tagits bort.  
 
Övertagande av begagnad anordning 
Kommunen får avtala om övertagande av en anordning som tidigare har 
installerats med stöd av bidrag och lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan 
uppstå i samband med ett sådant övertagande. 
 
Bidraget storlek och utformning  
Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, 
besiktning och underhåll lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad.  
 
Om sökande och kommunen är överens om detta får bidrag lämnas som ett 
åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna. Lagen om offentlig 
upphandling kan komma ifråga. Om sökande och kommunen är överens kan 
bidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 108 Dnr 2017/01627, 2017/01628, 2017/01629 
 
Fröland 1:13, Duved 1:62 - Timrå vatten AB 
Åtgärdsplaner avloppsledningsnätet – Näs, Söråker, Sandarna 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna: 
- åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Näs avloppsreningsverk 2018-2020. 
- åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Sandarnas avloppsreningsverk 2018-
2020. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar inget godkännande till åtgärdsplanen för 
avloppsledningsnätet för Söråkers reningsverk då den inte innehåller några 
planerade åtgärder trots stora mängder tillskottsvatten. Nämnden beslutar också 
att inte begära kompletteringar till planen utan kommer lämna yttranden i fortsatt 
överprövningsprocess för Söråkers reningsverk där frågor om åtgärder i 
ledningsnätet är aktuella.  
 
Timrå vatten AB ska i kommande åtgärdsplaner redovisa en tydlig metod med 
bedömningskriterier för hur identifierade problemområden i riskanalysen fortsatt 
utreds, åtgärdas och slutligt bedöms.  
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna: 
- åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Näs avloppsreningsverk 2018-2020. 
- åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Sandarnas avloppsreningsverk 2018-
2020. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar inget godkännande till åtgärdsplanen för 
avloppsledningsnätet för Söråkers reningsverk då den inte innehåller några 
planerade åtgärder trots stora mängder tillskottsvatten. Nämnden beslutar också 
att inte begära kompletteringar till planen utan kommer lämna yttranden i fortsatt 
överprövningsprocess för Söråkers reningsverk där frågor om åtgärder i 
ledningsnätet är aktuella.  
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Timrå vatten AB ska i kommande åtgärdsplaner redovisa en tydlig metod med 
bedömningskriterier för hur identifierade problemområden i riskanalysen fortsatt 
utreds, åtgärdas och slutligt bedöms.  
 
Ärendet 
Timrå vatten AB har tillstånd för verksamheterna i Näs, Sandarna och Söråkers 
avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningsnät. I tillstånden för 
verksamheterna anges att åtgärdsplaner för ledningsnätet ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten. Villkoren ser olika ut i de tre tillstånden och anges nedan. 
 
Syftet med de åtgärdsplaner som lämnas in till tillsynsmyndigheten gällande de tre 
avloppsreningsverken är att Timrå vatten AB ska redovisa hur verksamheten 
fortlöpande undersöker och åtgärdar ledningsnätet. Dels ska tillflödet till 
reningsverket av grund-, dränerings-, och dagvatten begränsas och dels ska 
utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten förhindras. I 
åtgärdsplanerna ska Timrå vatten AB redovisa vilka åtgärder som planeras och 
prioriteras och utifrån vilka grunder.  
 
Tillsynsmyndigheten, miljö- och byggnadsnämnden, får åtgärdsplanerna för 
godkännande. Detta ärende gäller därför om nämnden godkänner inlämnade 
åtgärdsplaner.  
 
Lagstiftning och beslutsunderlag 
Beslutsunderlag i ärendet är de tre tillstånden för avloppsreningsverken och 
särskilt de villkor som gäller ledningsnäten, se nedan. Beslutsunderlag är också det 
nyligen meddelande tillståndet för Söråkers reningsverk (2018-03-14). Detta beslut 
är överklagat till mark- och miljödomstolen. 
 
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll anger krav på 
verksamheten gällande rutiner, skötsel och kontroll av utrustning samt kraven på 
systematisk och fortlöpande riskbedömning.  
 
Näs reningsverk 
Villkor 11  
Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och åtgärdas i syfte att dels begränsa tillflödet av 
regn-, grund-, och dräneringsvatten till avloppsreningsverket dels förhindra utsläpp av obehandlat 
eller otillräckligt renat avloppsvatten.  
 
Villkor 13 
En åtgärdsplan för ledningsnätet skall upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 
den 31 oktober 2003. Åtgärdsplanen skall innehålla förslag med kostnadsberäkning för att 
minimera läckage, bräddning av otillräckligt renat avloppsvatten samt en prioritering och tidplan 
för åtgärder. Åtgärdsplanen ska innehålla motivering till prioriteringarna i planen. Planen skall 
därefter revideras vid behov, dock minst vart 5:e år. Uppföljning av utförda åtgärder och deras 
effekter avseende bräddning och tillskottsvatten samt planerade åtgärder för nästa verksamhetsår 
skall redovisas i den årliga miljörapporten.  
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Sandarnas reningsverk 
Villkor 4 
Kommunen skall fortlöpande undersöka och åtgärda ledningsnätet i syfte att dels begränsa 
tillflödet till reningsverket av grund-, dränerings-, och dagvatten och dels förhindra utsläpp av 
obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Åtgärder och effekter skall årligen 
redovisas i samrådsmöten med tillsynsmyndigheten.  
Vart tredje år, med början år 1999, skall en åtgärdsplan som antagits av kommunen/va-
huvudmannen tillställas tillsynsmyndigheten för godkännande.  
 
Söråkers reningsverk 
Villkor 6b 
Kommunen skall fortlöpande undersöka och åtgärda ledningsnätet i syfte att dels begränsa 
tillflödet till reningsverket av grund-, dränerings-, och dagvatten och dels förhindra utsläpp av 
obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Åtgärder och effekter skall årligen 
redovisas till tillsynsmyndigheten.  
 
Vart tredje år med början 30 juni år 2002 skall plan, antagen av VA-huvudmannen, för 
uppföljning av VA-verksamheten tillställas tillsynsmyndigheten för godkännande. Åtgärder 
skall som regel ske huvudsakligen enligt planen. Uppkommer behov av att frångå planen skall 
sådan ändring ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Kopia av planen samt tillsynsmyndighetens 
beslut gällande planen skall tillsändas Länsstyrelsen.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
 
Åtgärdsplan - Söråker 
Åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Söråkers reningsverk anger inga 
planerade åtgärder under perioden 2018- 2020 trots stora problem med 
tillskottsvatten som leder till att bräddning sker vid verket. I den redovisade 
uppföljningen av tidigare åtgärder anges att utredning av 
tillskottsvattenproblematiken har skett under 2011-2017 och att 
utredningsprojektet nu är avslutat. Motiv till detta är inte redovisat i 
åtgärdsplanen.  
 
Timrå vatten AB har sökt och fått nytt tillstånd för Söråkers avloppsreningsverk 
med tillhörande ledningsnät 2018-03-14. Detta tillstånd har överklagats av 
sökande. Det nya tillståndet tar upp problemet med tillskottsvatten i Söråker i 
villkor med motivering. Nämnden kommer att få möjlighet att yttra sig gällande 
det överklagade tillståndet i fortsatt prövningsprocess.  
 
Bedömningen är utifrån ovanstående att det inte är relevant att begära 
kompletteringar till nu inlämnad åtgärdsplan. Åtgärdsplanen godkänns heller inte 
då den inte innehåller några redovisade åtgärder. Ärendet ses som vilande i väntan 
på avgörande i fortsatt prövningsprocess.  
 
Åtgärdsplan Sandarna och Näs 
Nämnden bedömer att inlämnade åtgärdsplaner för Sandarna och Näs i stort 
uppfyller det som anges i villkor men lämnar nedanstående kommentarer.  
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Nämnden bedömer att det är tydligt och transparent hur bolaget bedömer vilken 
typ av bräddövervakning som krävs för att få ytterligare kunskap om den 
bräddning som sker. I åtgärdsplanen finns riskanalys för ledningsnäten redovisad 
där det är tydligt hur risken bedöms utifrån statistik för bräddningar, recipientens 
känslighet och belastning. Riskanalysen visar vid vilka punkter bräddning sker och 
var miljöpåverkan kan vara stor. 
 
Nämnden bedömer att det inte är lika tydligt och transparant hur Timrå vatten AB 
utreder och planerar fortsatta åtgärder efter att problemområden utpekats i 
riskanalysen. Det är därför svårt för tillsynsmyndigheten att veta grunderna till att 
vissa åtgärder prioriteras, planeras och utförs eller de bedömningar som ligger till 
grund för att avsluta ett utredningsarbete utan ytterligare åtgärd. Denna del i 
åtgärdsplanen behöver utvecklas och tydligare redovisas. Tillsynsmyndigheten vill 
ha tydligare kriterier för när utredning och åtgärder är motiverat eller inte, alltså en 
tydligare koppling från riskanalysen till åtgärdsanalys och slutlig bedömning. Detta 
kan kompletteras i kommande åtgärdsplaner. 
 
Ovanstående bedömning grundar sig både på verksamheternas villkor men också 
på att åtgärdsplanerna är en del i verksamhetens arbete enligt 
egenkontrollförordningen gällande rutiner för skötsel och kontroll av utrustning 
samt kraven på systematisk och fortlöpande riskbedömning.”  
 
 

Protokollsutdrag till: 
Timrå vatten AB 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 109 ************* 
 
Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 
hänvisning till redovisning enligt nedan föreslås avseende inköp och montering av 
elrullstolsgarage. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut:  
 
Med hänvisning till redovisning enligt nedan föreslås miljö- och 
byggnadsnämnden att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende 
inköp och montering av elrullstolsgarage. 
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsanpassningsbidraghandläggare Eva Loviken har granskat och 
sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning enligt nedan föreslås miljö- och 
byggnadsnämnden att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende 
inköp och montering av elrullstolsgarage. 
 
Ärendet 
Sökande har hos Timrå kommuns miljö- och byggkontor ansökt om 
bostadsanpassningsbidrag för installation av elrullstolsgarage.  Till ansökan har 
bifogats arbetsterapeutens intyg. Av intyget framgår det att sökande själv har 
köpt en elmoped/elrullstol som han nu förvarar i lägenheten. Det har inte 
framkommit om sökande är berättigad en elrullstol som medicintekniskt 
hjälpmedel. I intyget står det att sökande upplever det som trångt att förvara 
elmopeden/elrullstol i lägenheten. Intyget styrker inte behovet av ett 
elrullstolsgarage. 
Sökanden bor i lägenhet om 1 r o k på markplan. 
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av:  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574). 
§ 6 Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte 
om de sökta åtgärderna behöver vidtas av andra orsaker än behovet av 
anpassningen.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Att sökande upplever att det blir trångt i lägenheten innebär inte att en annan 
förvaring är nödvändig. Det har inte framkommit att sökande är berättigad till en 
elrullstol som ett medicintekniskt hjälpmedel. Intyget styrker inte behovet av sökt 
åtgärd. 
 
Miljö- och byggkontoret har per brev informerat sökande om att bidrag inte kan 
lämnas för sökt åtgärd. Sökande har fått möjlighet att komma in med ytterligare 
synpunkter i ärendet  innan förslag på avslag lämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden. Sökande har inte kommit med några ytterligare synpunkter.” 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Sökande, besvärshänvisning och rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 110 ************* 
 
Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 
installation av trapphiss med hänvisning till redovisning nedan. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Med hänvisning till redovisning nedan föreslås miljö- och byggnadsnämnden att 
avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av trapphiss. 
 
------ 
 
Ärendet 
Bostadsanpassningsbidraghandläggare Eva Loviken har granskat och 
sammanfattat ärendet enligt nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Med hänvisning till redovisning nedan föreslås miljö- och byggnadsnämnden att 
avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av trapphiss. 
 
Ärendet 
Sökande har hos miljö- och byggkontoret Timrå kommun ansökt om 
bostadsanpassningsbidrag för trapphiss från entréplan till första våningen, 16 
trappsteg.  
 
Till ansökan har det bifogats ett intyg från arbetsterapeut och sjukgymnast. Av 
intyget framgår att sökande går med rollator och har nedsatt ork beroende på 
olika ************. Det framgår också att sökande tidigare varit ute och 
promenerat men uppger att han inte orkar gå utomhus i dagsläget. Vidare framgår 
det av intyget att sökande klarar att gå nedför trappan och upp igen med sällskap 
av en person, att han blir trött av ansträngningen men det kan inte noteras någon 
osäkerhet eller risk för fall. Träningsperiod för trappträning 2 – 3 gånger i veckan 
har nyligen inletts med sjukgymnast. 
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av:  
Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574)  
§6 Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenligt som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte 
om de sökta åtgärderna behöver vidtas av redan väsentligen andra orsaker än 
behovet av anpassningen.   
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Sökande klarar om än med en viss ansträngning att gå upp och ned för trappan. 
Även en träningsperiod är inledd för att förbättra sökandes förmåga att gå i trapp. 
Intyget styrker inte att behovet av en trapphiss är nödvändig för sökande.  
 
Miljö- och byggkontoret har per brev informerat sökande om att bidrag inte kan 
lämnas för sökt åtgärd. Sökande har fått möjlighet att komma in med ytterligare 
synpunkter i ärendet  innan förslag på avslag lämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden. Sökande har inte kommit med några ytterligare synpunkter.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande, besvärshänvisning och rek+mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 111 *********** 
 
********** – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att meddela dispens från strandskyddet 
inför nybyggnad av småhusen i enlighet med inlämnade handlingar. Enligt 
kommunens policy för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy) 
beslutad av Kommunstyrelsen 2013-04-09. Dispensen avser den yta redovisad i 
tomtplatsavgränsningar daterad 2018-05-29. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
- Meddela dispens från strandskyddet inför nybyggnad av småhusen i enlighet 
med inlämnade handlingar. Enligt kommunens policy för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-policy) beslutad av Kommunstyrelsen 2013-04-09. 
Dispensen avser den yta redovisad i tomtplatsavgränsningar daterad 2018-05-29. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
för att bygga två nya småhus med tillhörande komplementbyggnader enligt 
inlämnade handlingar. Tomterna avser att avstyckas från Bäräng 2:22. 
Byggnaderna avser att placeras inom strandskyddat område redovisad på 
situationsplan med inritade tomtplatsavgränsningar daterad 2018-05-29.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att området bidrar till utvecklingen av 
landsbygden i strandnära lägen och att nya bostadshus uppförs i närhet av 
befintlig småhus bebyggelse.   
 
Redovisade tomtplatsavgränsningar för bostadsändamål är föreslagen att placeras 
ca 70m från Inre Tynderösundet. För området gäller strandskydd inom 100m från 
strandkanten. Tomtplats-avgränsningen är placerad i anslutning till två befintliga 
småhustomter. Allmänhetens tillträde till platsen bedöms ej förhindras eller 
försämras av dispensen. Besök på platsen har gjorts 2018-05-08.  
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Miljöinspektör och naturgeograf Jan Bengtsson har hörts i ärendet och tillstyrker 
föreslagen dispensansökan utifrån inlämnad tomtplatsavgränsningar. Uppförandet 
av bostadshusen uppfyller de förutsättningar som finns för att prövas som ett 
särskilt skäl enligt kommunens LIS-policy.  
 
Miljö- och byggkontoret känner inte till några särskilda naturvärden som 
föranleder några hinder för lokaliseringen av bostadshusen på platsen.  
 
Timrå kommun har tagit fram en policy(LIS-policy) för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen(LIS). 
Policyn ”är framtagen i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kan antas i ny kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta och 
kunskapsunderlag som ska användas vid bedömning av dispensansökningar. De synpunkter 
som länsstyrelsen redovisade i sitt yttrande har inarbetats i policyn.” 
 
”I Timrå kommun kan tillkommande en- eller tvåbostadshus i inlandet prövas som ett LIS-
skäl enligt miljöbalken kap 7, 18 d §, vid prövning av dispens från strandskyddet, om 
följande uppfylls: 
• Tänkt bostad är belägen vid en sjö eller vattendrag i anslutning till befintligt bostadshus om 
avståndet till det nya bostadshuset är högst 200 meter. 
• Sjöns eller vattendragets vattenstatus får inte försämras av den föreslagna åtgärden. 
• Det ska finnas stor andel orörda strandzoner efter att dispensåtgärden är utförd. 
• Vatten- avloppsfrågan kan lösas på ett godtagbart sätt. 
• Det finns väganslutning till, eller i närheten av föreslagen bostad och vägarna är 
framkomliga för utryckningsfordon året runt eller under tid när personer vistas i bostaden.” 
 
Bedömning 

 I detta ärende uppfylls ovanstående villkor i kommunens LIS-policy daterad 
2013-04-09 och kan bilda grund för ett positivt beslut. Avståndet till 
kringliggande bebyggelse ligger inom 200 meters avstånd. Det inre 
Tynderösundets vattenstatus bedöms inte försämras. Föreslagna 
tomtplatsavgränsningar daterad 2018-05-29 uppfyller villkoret för orörda 
strandzoner längs  stranden. Vatten- och avloppsfrågan bedöms kunna lösas. 
Väganslutning finns fram till fastighetens närhet. Miljö- och byggkontoret 
bedömer att strandskyddsdispens bör meddelas enligt 7 kap. 18 § d 
miljöbalken. 
 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen (situationsplan med tomtplatsavgränsning och tillkommande info daterad 2018-05-29) 
Kommunekolog 
Akt                             Exp       /       2018 
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§ 112 ************ 
 

********** – Ansökan bygglov, nybyggnad av garage 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om bygglov för garage avslås 
med stöd av 9 kap 30 §, 9 kap 31 b § samt 9 kap 31 c § i plan- och bygglagen. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att besluta att 
ansökan om bygglov för garage avslås med stöd av 9 kap 30 §, 9 kap 31 b § samt 9 
kap 31 c § i plan- och bygglagen. 
 
Ärendet 
Sökande har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för ett garage 
på fastigheten **********. Enligt ansökan kommer garaget uppta en yta av 88m2 
och placeras enligt situationsplan daterad 2018-05-17. Garaget utformas enligt 
fasad, plan och sektionsritning daterad 2018-05-17. 
 
Sökande har inhämtat underrättelse från berörd granne. Miljö och 
byggnadsnämnden har inte underrättat berörda sakägare.   
 
För området gäller byggnadsplan 129. Åtgärden överensstämmer inte med 
gällande byggnadsplan avseende byggnadshöjd.  Byggnadsplan 129 anger att 
byggnadshöjd för gårdsbyggnad får uppföras till högst 3,2 meter. Nuvarande 
garage har en byggnadshöjd på 4,5 meter. 
 
Sökande har givits möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
 
Åtgärden inte överensstämmer med byggnadsplanen och sökt åtgärd inte bedöms 
vara möjlig att hantera som en liten avvikelse från gällande byggnadsplan. 
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Åtgärderna bedöms inte heller möjliga att hantera för paragraferna 9 kap 30 §, 9 
kap 31 b § samt 9 kap 31 c § i plan- och bygglagen.   
 

Debitering :  Enligt bifogat debiteringsunderlag.  
 
Lagar, föreskrifter :  Plan och bygglagen, SFS 2010:900, samt förordningen, SFS 2011:338 med 

ändringar gäller.  Föreskrifterna i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar 
ska beaktas. 
 

Överklagan : Se besvärshänvisning 
 
 
Kopia till : 
Fastighetsägare, besvärshänvisning, rek + mb 
Akten 
 
Exp        /        2018 
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§ 113 ********* 
 
******** – Ansökan bygglov, ombyggnad av bostadshus till restaurang 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Handlingar som ingår beslutet: 
Situationsritning daterad 2018-06-08. 
Planritning daterad 2018-06-08. 
Fasadritningar, fasad mot nordväst, fasad mot sydväst, fasad mot sydost och fasad 
mot nordost daterad 2018-06-08. 
Översiktlig teknisk beskrivning och tillägg till tekniskt beskrivning daterad 2018-
04-25. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att: 
 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Handlingar som ingår beslutet: 
Situationsritning daterad 2018-06-08. 
Planritning daterad 2018-06-08. 
Fasadritningar, fasad mot nordväst, fasad mot sydväst, fasad mot sydost och fasad 
mot nordost daterad 2018-06-08. 
Översiktlig teknisk beskrivning och tillägg till tekniskt beskrivning daterad 2018-
04-25. 
 
Ärendet 
Sökande har hos Miljö och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för ändrad 
användning från bostadshus till restaurang. Byggnaden kommer byggas till med ett 
inglasat uterum på 35m2 och ett skärmtak på 5m2. Sökande avser att installera en 
eldstad med rökkanal. Byggnaden kommer innehålla ett kök, toalett, förråd och 
serveringsytor. Verksamheten avser i huvudsak vara en sommar öppen restaurang 
med plats för 35-40 gäster.   
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Inglasade uterummet uppförs med stomme i trä och fasader i glas. Yttertak 

beläggs med plåt och takvinkeln är 6.  
Skärmtaket uppförs med stomme i trä. Yttertaket beläggs med plåt och takvinkel 

är 6. 
 
Ventilation ordnas med mekanisk frånluft.  Dricksvatten ordnas från egen 
anläggning och avlopp ordnas med egen anläggning.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför plan och sammanhållen bebyggelse.  
I översiktsplanen 90 ingår fastigheten i Jo 2 Hässjö-Västansjö.  Området beskrivs 
som välbelägen glesbebyggelse med jordbruksmark i olika klasser. Övriga delar är 
skogbevuxet. Ansökan strider inte mot de rekommendationer som finns i 
områdesbeskrivningen för Jo 2 Hässjö-Västansjö. 
 
Byggnaden har tidigare använts som lanthandel och efter det bostad. Sen ca 20 år 
tillbaka har byggnaden inte brukats.  
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till kultur och teknikförvaltningen, miljöenheten och 
trafikverket. 
Yttranden har inkommit, se bilagor 1,2 och 3. 
 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att 
yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten ********* 
och ********* har bedömts vara berörda. 
 
Synpunkter har inkommit ifrån fastighetsägare till *****. Fastighetsägarna framför 
att altan och inglasat uterum skall placeras 2,3m från deras fastighetsgräns och att 
det kommer begränsa deras möjlighet till att utnyttja hela deras tomt. De framför 
att mindre kennelverksamhet bedrivs på deras fastighet och att planer för ett 
hundpensionat finns. De anser att en restaurang i nära anslutning till deras 
verksamhet är olämplig. De framför att trafiksituationen blir störande då risken 
för att alla bilar inte får plats och att del av parkeringen placeras nära deras 
bostadshus. Då restaurangen ska ha öppet till 22:00 anser de att de kommer 
upplevas som störande. De anser att det finns risk för lukt och matos på deras 
tomt. Se bilaga 4. 
 
Synpunkter har inkommit ifrån fastighetsägare ********. Fastighetsägarna framför 
att restaurangen kommer utgöra en ökad ljudnivå på kvällar och helger. De anser 
att värdet på deras gård kommer minska och att risken för matos ökar. De anser 
att den nya verksamheten kan inskränka och innebära skyldigheter mot deras gård. 
Se bilaga 5. 
 
Sökanden har givits tillfälle att yttra sig över de synpunkter som inkommit. Se 
bilaga 6 och 7. 
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Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
 
Det inglasade uterummet placeras 2,3 meter från fastighetsgräns till grannfastighet 
*******. Befintlig byggnad står ca 1,5 meter från fastighetsgräns. Det inglasade 
uterummet utökar inte hemfridszonen mot grannfastigheten. Bostadshuset på 
fastigheten ********* står ca 3 meter högre upp och över 30 m från det inglasade 
uterummet. Det inglasade uterummet placeras i sydlig riktning och avskärmas av 
mindre växtlighet vilket innebär att insynen begränsas mot grannfastigheten 
**********. Miljö och byggnadsnämnden bedömer att det inte utgör en betydande 
olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. 
 
Sökande har redovisat att merparten av serveringen kommer ske inom byggnaden 
och inom det inglasade uterummet. Då ingång till restaurangen och uterummet 
inte vetter mot berörda fastigheter ******** och ******** bedöms eventuell 
olägenhet begränsas. En restaurangverksamhet bedöms inte orsaka lukt och matos 
i den omfattning där en betydande olägenhet kan uppstå om erforderliga 
installationssystem monteras. 
 
Sökande har för avsikt att lösa trafiksituation på den egna fastigheten med 
parkering, sökande har också redovisat ytterligare parkering via arrenderad mark 
om så skulle behövas. Miljö och byggnadsnämnden bedömer inte att parkeringen 
på fastigheten utgör en betydande olägenhet då avståndet är 5-10 meter från 
parkeringen och avskiljs av mindre växtlighet. Trafikverket har yttrat sig i ärendet 
och bedömer att åtgärden är acceptabel så länge deras synpunkter om avstånd till 
allmän väg följs och siktröjning sker vid in och utfart till fastigheten.  
 
Den aktiva djurhållningen och jordbruksverksamhet som bedrivs i närområdet 
bedöms inte påverkas så att det utgör en betydande olägenhet.  
 
Miljö och byggkontoret bedömer vid en samlad prövning att ansökan inte utgör 
en betydande olägenhet mot närstående fastigheter enligt 2 kap 9§ PBL. Miljö och 
byggkontoret anser att bygglov kan beviljas enligt 9 kap 31§ PBL.” 
 
------ 

Debitering :  Enligt bifogat debiteringsunderlag.  
 
Giltighetstid:  Åtgärder ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Lagar, föreskrifter :  Plan och bygglagen, SFS 2010:900, samt förordningen, SFS 2011:338 med ändringar gäller.  

Föreskrifterna i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar ska beaktas. 
 
Överklagan : Se besvärshänvisning 
 
Bilagor : Bilaga 1, kultur och tekniks förvaltningens yttrande daterat 2018-05-16. 
 Bilaga 2, Miljöenhetens yttrande daterat 2018-06-05. 
 Bilaga 3, Trafikverkets yttrande daterat 2018-06-07. 
 Bilaga 4, fastighetsägare till ******* yttrande daterat 2018-05-27. 
 Bilaga 5, fastighetsägare till ******** yttrande daterat 2018-05-29. 
 Bilaga 6, sökandes yttrande daterat 2018-05-30 
 Bilaga 7, sökandes yttrande daterat 2018-06-01  
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Kopia till : Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 
 Fastighetsägare 
 Kontrollansvarig 
 Skatteverket 
 Fastighetsregistret 
 Miljöenheten 
 Fastighetsägare ********, besvärshänvisning, rek+mb 

Fastighetsägare **********, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
 
Exp        /       2018 
 
 

  

mailto:petra.jansson@scb.se
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§ 114 Dnr 2018/00189 
 
Norrberge 1:112 – Ansökan bygglov, ny parkering och carport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av carport samt 
parkeringsplatser vid flygplatsens terminal på fastigheten Norrberge 1:112, med 
stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL.   
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Sofie Wiström har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av carport samt parkeringsplatser vid flygplatsens terminal på 
fastigheten Norrberge 1:112, med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL.   
 
Kontrollansvarig 
Markku Marklund godtas som kontrollansvarig.  
 
Senast till teknistk samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
1. Konstruktionshandlingar, bygg 
 
Ärendet 
Midlanda Fastigheter AB, ägare till fastigheten, har hos miljö- och 
byggnadsnämnden ansökt om bygglov för nya parkeringsplatser samt carport  vid 
flygplatsens terminal på fastigheten Norrberge 1:112. 100 p-platser avses att 
tillskapas varav 15 parkeringsplatser i carport där parkeringsplatserna avses i första 
hand för hyrbilar. Ytterligare 15 parkeringsplatser avses att tillskapas i samband 
med att en vägslinga för korttidsparkering byggs för på- och avstigande 
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passagerare. Nya gångbanor, ny gatubelysning samt nya dagvattenledningar och 
brunnar avses även att byggas. Åtgärderna upptar en yta om cirka 5 100 m2.  
 
Carporten avses att utformas med liggande träpanel behandlad med mörkgrå 
kulör likt terminalen samt svart papptak. Parkeringsytorna avses att asfalteras.  
 
Förutsättningar 
Den sökta åtgärden avses vidtas inom ett område som varken omfattas av en 
detaljplan eller av områdesbestämmelser. Fastigheten ingår i ett område som 
omfattas av riksintresse för naturvård och fiskevårdsområden.  
 
Yttranden 
Berörda sakägare har hörts och inga negativa synpunkter har inkommit. I 
svarsmail från Luftfartsverket har synpunkter gällande intern remittering inom 
Midlanda flygplats framhållits. Kontaktperson från flygplatsen har informerat om 
att de inte har några synpunkter på inlämnat yttrande. I Länsstyrelsens yttrande, på 
uppdrag av Naturvårdsverket, bedöms att de sökta åtgärderna inte kommer att 
påverka naturreservatet eller Natura 2000-området negativt. 
 
Bedömning 
Den sökta åtgärden bedöms förenlig med den fördjupade översiktsplanen för 
Indalsälvens delta, beslutad 1990-02-12 .  
 
Åtgärden bedöms lämplig samt uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL.  
 
Upplysningar 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har 
lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § PBL.   

 
Avgift:  Enligt bifogat debiteringsunderlag.  
 
Giltighetstid:  Åtgärder ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från det att beslutet  

 vunnit laga kraft.   
 

Lagar, föreskrifter: Plan och bygglagen, SFS 2010:900, samt förordningen SFS 2011:338 med  
ändringar gäller. Föreskrifterna i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med  
ändringar ska beaktas.  
 

 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
Fastighetsregistret 
Näringslivskontoret 
Miljöenheten 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Exp       /       2018 
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§ 115 Dnr 2018/00784 
 
Lögdö Bruk 1:11 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden att från 2018-06-25 till och med 2018-08-12 
delegera till ordförande att besluta om startbesked för rivning samt dispens från 
kulturreservatföreskrifter på fastigheten Lögdö bruk 1:11. 
 
------ 
 
Reservationer 
Ledamöterna Ulf Lindholm (SD), David Wallin (L) och Ingvar Smedjegård (C) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att från 2018-06-
25 till och med 2018-08-12 delegera till ordförande att besluta om startbesked för 
rivning samt dispens från kulturreservatföreskrifter på fastigheten Lögdö bruk 
1:11. 
 
Ärendet 
Lögdö Bruk är i kommunens översiktsplan utpekat som del av ett större område 
av riksintresse för kulturmiljövården. Området med sina byggnader och 
odlingslandskap ger allmänheten en god inblick i bygdens utveckling. Genom 
beslut i kommunfullmäktige 2004-11-02 har ett kommunalt kulturreservat enligt 7 
kap. 9 § MB bildats för den gamla järnbruksmiljön kring Lögdö kapell. 
Byggnaderna på den kommunägda fastigheten Lögdö 1:11 ingår i kulturreservatet. 
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den industrihistoriskt värdefulla 
miljön med anor från 1600-talet. För att uppnå detta är det meningen att 
kommunen bl.a. ska bedriva byggnadsvård som tar hänsyn till byggnadernas 
status. 
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Inom kulturreservatet gäller särskilda föreskrifter. För bebyggelsen gäller bl.a. att 
det är förbjudet att utan Timrå kommuns tillstånd riva, flytta, bygga nytt eller 
förändra dessa. Ej heller är det tillåtet att använda byggmaterial eller metoder som 
negativt påverkar de kulturhistoriska värdena.  
 
I samband med vinterns stora snömängder har taket på del av trösklogen rasat in 
och skadorna är så pass omfattande att rivning krävs.  
 
I samband med vinterns stora snömängder har taket på delar av Trösklogen rasat 
in och skadorna är omfattande. En utredning är gjord av Gröna Fastigheter där 
man bedömer att det inte är möjligt att med dagens fel, ändringar och naturliga 
skador restaurera byggnaden utan omfattande förändringar av den ursprungliga 
konstruktionen. Dessa förändringar måste ske för att byggnaden ska kunna 
fortleva och vara en säker plats för besökare av Lögdö Bruk.” 
 
Ärendets behandling 
Ledamöterna Ulf Lindholm (SD), David Wallin (L) och Ingvar Smedjegård (C) 
föreslår att inte delegera till ordförande att besluta om startbesked för rivning 
samt dispens från kulturreservatföreskrifter på fastigheten Lögdö bruk 1:11 från 
2018-06-25 till och med 2018-08-12.  
 
Bengt Nilsson (S) förslår att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta enligt miljö- 
och byggkontoret förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden bifaller miljö- och byggkontorets förslag. 
 

 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
Exp        /        2018  
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§ 116 ************ 
 
******** – Ansökan bygglov, ny komplementbyggnad 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om bygglov avslås med stöd av 
9 kap 30 §, samt 9 kap 31 b § samt 9 kap 31 c § plan- och bygglagen. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att besluta att 
ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 §, samt 9 kap 31 b § samt 9 kap 
31 c § plan- och bygglagen. 
 
Ärendet 
Ägare till fastigheten ******** har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
bygglov för en komplementbyggnad. Enligt ansökan kommer 
komplementbyggnaden uppta en yta av ca 40 m2.  Byggnaden grundläggs med hel 
kantförstyvad platta på mark och uppförs med stomme och fasader i trä. Yttertak 
beläggs med betongpannor och takvinkeln är 36o. Uppvärmning sker via el-
radiatorer och ventilation med mekanisk frånluft. 
 
Placeringen av komplementbyggnaden har valts med omtanke till närmaste 
grannar för minimera påverkan på deras utsikt. Även samfälldhetsföreningen och 
övriga rågrannar ställer sig positiva och tillstyrker den tänkta placeringen. Se 
bifogad skrivelse från sökande daterad 2018-06-07. 
 
Bedömning 
För området gäller B142. Byggrätten på fastigheten är bestämd till huvudbyggnad 
på 85 kvm samt en komplementbyggnad på 40 kvm. Utöver byggrätten får 
Attefallåtgärder uppföras.  
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I detta fall stämmer inte placeringen överens med detaljplanen då åtgärden 
innebär ett för stort intrång på prickad mark och kan således inte hanteras som en 
liten avvikelse från gällande detaljplan utifrån paragraferna 9 kap 30§, samt 9 kap 
31 b § samt 9 kap 31 c § plan- och bygglagen.” 
 

 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden, besvärshänvisning, rek + mb 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 117 Dnr 2018/00710 
 
Mellerstbyn 2:3 – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för en transformatorkiosk. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för en transformatorkiosk. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för en transformatorkiosk. 
 
Ärendet 
E.on Energidisttibution AB, har hos miljö- och byggnadsnämnden begärt 
strandskyddsdispens för en ny transformatorkiosk på fastigheten Mellerstbyn 2:3, 
Ansökan avser den yta anläggningen upptar på marken. 
 
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
 
1. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 
 verksamhet eller annan exploatering. 
 
Anläggningen är tänkt att placeras ca 75 meter från Indalsälven För området gäller 
strandskydd inom 100 meter från strandkanten. Anläggningen kommer att vara 
väl avskilt från stranden genom väg och bebyggelse. Kommunekolog Jan 
Bengtson har hörts i ärendet och framför inga synpunkter mot åtgärderna. 
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Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
1. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 
 verksamhet eller annan exploatering. 
 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 2 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom den 
anläggning som dispensen avser.  
 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen, situationsplan + ansökan  
Kommunekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 118 ********** 
 

********** – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för möjliggörande för 
uppförande av 4 stycken campingstugor på ca 35 m2 vardera. Dispensen avser den 
yta som redovisas på situationsplanen. 
 
------ 
 
Beredningsutskottets förslag till beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till 
beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Peter Bergman har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för möjliggörande för uppförande av 4 stycken 
campingstugor på ca 35 m2 vardera. Dispensen avser den yta som redovisas på 
situationsplanen. 
 
Ärendet 
Sökande ansöker om dispens från strandskyddet på Bäräng 1:20. Åtgärden avser 
att utveckla Färjaområdet i yttre Tynderösundet genom att ersätta befintligt 
”klubbhus” med 4 stycken campingstugor för uthyrning på ca 35 m2 vardera.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
 
1. LIS. Byggnaderna, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar 
 långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
För området gäller strandskydd inom 100 meter från strandkanten. Byggnaderna 
avser att placeras inom Tynderös Fiskehamn. Kommunekolog Jan Bengtson har 
hörts i ärendet och anser att LIS-policyn kan åberopas i detta ärende. Området är 
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redan är ianspråktagen utifrån flora och fauna. Det är viktigt att strandområdet 
fortsättningsvis kan vara tillgängligt för allmänheten och att stugorna inte ger ett 
privatiserande intryck. 
 
Bedömning 
Timrå kommun har tagit fram en policy (LIS-policy) för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen(LIS). 
Policyn ”är framtagen i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen kan antas i ny kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta och 
kunskapsunderlag som ska användas vid bedömning av dispensansökningar. De synpunkter 
som länsstyrelsen redovisade i sitt yttrande har inarbetats i policyn.” 
 
” I Timrå kommun kan följande åtgärder prövas som ett LIS-skäl enligt 
miljöbalkenii 7 kap, 18 d §, vid prövning av dispens från strandskyddet: 
Utveckling av område för verksamheter och anläggningar vars idé bygger på ett 
strandnära läge.” 
 
I detta ärende anses åtgärden utveckla befintligt område för besöksnäringen i 
Timrå kommun. Därmed uppfyller åtgärden villkoren i kommunens LIS-policy 
daterad 2013-04-09 och kan bilda grund för ett positivt beslut. Yttre 
Tynderösundets vattenstatus bedöms inte försämras. 

 
Miljö- och byggkontoret bedömer att strandskyddsdispens bör meddelas enligt 
7 kap. 18 § d Miljöbalken för strandskyddsdispens för nybyggnad 4 stycken 
campingstugor på fastigheten ******* enligt ansökan. 
 
Information 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva strandskyddsdispensen.  Tiden för 
länsstyrelsens beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då 
kommunens dispensbeslut inkommit till länsstyrelsen.  Sökanden ska därför 
avvakta att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan åtgärder enligt beslut om 
bygglov och startbesked kan påbörjas.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden  
Länsstyrelsen, situationsplan + ansökan  
Kommunekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 119 
 
Val av ersättare till Tillgänglighetsrådet (KTR) 2015-2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden utser Sven-Olof Selander (C) som ersättare i Tillgänglighetsrådet (KTR) 
för tiden 2015-2018. 
 
------ 
 
Ärendet 
Ersättaren Anita Hellstrand (C) har avsagt sitt uppdrag i Tillgänglighetsrådet 
(KTR). 
 
 
Protokollsudrag till: 
Anita Hellstrand 
Sven-Olof Selander 
Matrikel, kommunledningskontoret 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 120 
 
Val av ersättare till Miljö- och klimatberedningen 2015-2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden utser Sven-Olof Selander (C) som ersättare i Miljö- och 
klimatberedningen för tiden 2015-2018. 
 
------ 
 
Ärendet 
Ersättaren Anita Hellstrand (C) har avsagt sitt uppdrag i Miljö- och 
klimatberedningen.  
 
 
Protokollsudrag till: 
Anita Hellstrand 
Sven-Olof Selander 
Matrikel, kommunledningstkontoret 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 121 
 
Analysseminarium – budget 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren presenterar information till det kommande 
budgetarbetet.  
 
Nämnden samtalar om informationen utan att fatta något beslut. Nämnden 
kommer att besluta om budgetförslag under septembersammanträdet.  
 
 
Protokollsutdrag  
Akt 
 
Exp        /        2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-06-18  

 

 
 
 
 

§ 122 
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar.  
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, maj 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran maj 2018.    
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 123 

 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren redogör för vad som har hänt i verksamheten. 
 
”Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den 
verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och 
åtaganden som ännu inte blivit nämndärenden. Det ger i sin tur nämnden 
information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta 
löpande prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
På nationaldagen reste en delegation till Skellefteå för att ta del av Skellefteå 
kommuns arbete och erfarenheter när det gäller att leda, organisera och bedriva 
verksamhetsutveckling som stödjer digital transformation, förändring och 
processinriktat arbetssätt i syfte att möta medborgarnas förväntan och 
effektivisera våra verksamheter. Det var en mycket intressant och inspirerande dag 
som ger ett bra avstamp i det gemensamma uppdraget för medborgare i Timrå 
kommun. 
 
Tillsammans med flera andra kommuner i länet kommer bygglovstaxan att arbetas 
om under hösten. Det är rimligt att anta att den totala intäkten till kommunen blir 
större. Förslaget som kommunerna arbetar vidare med baseras på den faktiska 
tiden som läggs ner för respektive bygglovs-typ. Jämfört med nuvarande taxa 
innebär det att större byggen blir billigare och mindre byggen blir dyrare. 
Nämnden kommer sedan att hantera taxan inför fullmäktiges beslut. Någon 
tidsplan för arbetet är inte satt. 
 
Det händer ännu mer nu i Timrå. När storstadsregionerna inte är lika intressanta 
för utbyggnationer längre så söker flera entreprenörer sig till andra delar av landet. 
Med tanke på initiativen som framarbetats det senaste halvåret i Timrå verkar 
kommunen vara mycket intressant. Kommunstyrelsen har fått information om 
kommande initiativ i kommunen och om nämnden önskar så presenteras dessa 
vid nämndsammanträdet. Alla initiativ som ska förverkligas i kommunen innebär 
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ökade krav på nämndens verksamhet i form av bygglovsbeslut, platsbesök och 
slutsamråd.  
 
Proffs på service!” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 124 
 

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

 Kommunstyrelsens beslut § 162 2018-05-29 – Ekonomisk periodrapport jan-

april 2018. 

 

 Länsstyrelsen Västernorrlands beslut 2018-05-16 –Överklagande av 

avvisningsbeslut m.m., Bergeforsen 1:94, Momenta i Bergeforsen. 

 

Protokollsutdrag till:                 
Akt       
 
Exp        /        2018 
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§ 125 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Utredning – ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för att servera 
alkoholdrycker till allmänheten Bushmanriders MC (KL 5/18). 
 
Utredning – ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för att servera 
alkoholdrycker till slutna sällskap vid catering, Arenarestaurangen Timrå (KL 
6/18). 
 
Sandarna 1:8 – Timrå Vatten AB, ansökan strandskyddsdispens (KL 7/18). 
 
Utredning – ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för att servera 
alkoholdrycker till allmänheten, Folkan Waterfront/Fagerstranden (KL 8/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om bl a utegudstjänst med körsång, 
Svenska kyrkan (MN 28/18). 
 
Sörberge 1:416 – Jennys Café & Catering, beslut om registrering (MN 29/18). 
 
Bäräng 1:20 – Dricksvattenanläggning Tynderö, registrering av 
dricksvattenanläggning (MN 30/18). 
 
Bäräng 1:20 – Dricksvattenanläggning Tynderö, inplacering i riskklass (MN 
31/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om cirkusföreställning (MN 32/18). 
 
Sörberge 1:416 – Jennys Café & Catering, beslut om inplacering i riskklass 
(MN 33/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om marknad/loppis (MN 34/18). 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-06-18  

 
Fagervik 2:37 – Inkas Spiraler, beslut om registrering (MN 36/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om aktivitetsdag, AB Timråbo (MN 
37/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om familjedag, Åstö 
Fiskarmuseinämnd (MN 38/18). 
 
Fagervik 2:37 – Inkas Spiraler, inplacering i risk klass (MN 39/18). 
 
******** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 16/17). 
 
********* - tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 17/17). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – ansökan om att uppföra tält på torget i Timrå, 
Sverigedemokraterna i Timrå (TÖ 18/18). 
 
******** – anmäla om att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 19/17). 
 
********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
ytjordvärme (TÖ 20/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 21/18). 
 
Norrberge 1:33 – SCA Skog AB Norrplant, tillstånd för spridning av 
bekämpningsmedel, Bogrundets plantskola (MLM 6/18). 
 
Vivstamon 1:3 – SCA Skog AB Norrplant, tillstånd för spridning av 
bekämpningsmedel, Wifstamons plantskola (MLM 7/18). 
 
Tallnäs 1:40 – Timrå Online Pizza, tillsynsrapport (AF 7/18). 
 
Vivstamon 1:86 – Artboard AB, begäran om kompletteringar till miljörapport 
för 2017 (AN 3/18). 
 
Norrberge 1:111 – Bergeforsens kraft AB, Bergeforsens laxodling, begäran om 
kompletteringar till miljörapport 2017 (AN 4/18). 
 
Bygg 
 
******* ********** Anmälan, inglasning altan, 
H 18/18 ********** typ attefall. 
 ************ 
 
********* *********** Anmälan, Eldstad 
H 19/18 *********** 
 ******* 
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********* ********** Inglasning altan, 
H 20/18 *********  
 ************ 
 
********** *************  Eldstad 
H 21/18 ********** 
 ************ 
 
********** ********** Tillbyggnad bostadshus 
H 22/18 ********** 
 *********** 
 
******** ********* Nybyggnad uteplats med  
H 23/18 ********* tak 
 ********** 
 ********* 
 
*********** ********* Tillbyggnad bostadshus  
L 18/18 *********** med uterum. 
 ***********  
 
********* *********** Nybyggnad garage 
L 19/18 *********** 
 *********** 
 
********* ********** Tillbyggnad bostadshus 
L 20/18 ************ med inglasad altan 
 ********* 
 
********** *********** Anmälan, tillbyggnad 
L 21/18 ************ bostadshus 
 ********** 
 
********* ********** Eldstad 
L 22/18 ********** 
 *********** 
 
********** *********** Eldstad 
L 23/8 *********** 
 ********** 
 
*********** ********** Anmälan, komplement- 
L 24/18 *********** byggnad typ attefall 
 ********** 
 
*********** ********** Anmälan, rivning av  
P 15/18 ********** bostadshus 
 ********** 
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Vivstamon 1:78 GLM Ståhls Industriservice Tillbyggnad 
P 16/18 Svetsarvägen 3  industrilokal 
 861 36 Timrå 
 
*********** ********* Tillbyggnad av fritidshus 
P 17/18 ********* 
 *********** 
 
********* ************ Tillbyggnad bostadshus 
P 18/18 *********** med uterum 
 *********** 
 
Vivsta 13:19 E.ON Energidistribution Uppförande av 
P 19/18 Box 787 nätstation N150675 
 851 22 Sundsvall  
 
Bostadsanpassningar 
 

********** 
E BAB 46/18 

Stödhandtag, borttagning trösklar, 
tröskelramp vid balkong och kil vid ytterdörr. 

  

********** 
E BAB 47/18 

Stödhandtag. 

  

********** 
E BAB 48/18 

Kil och tröskelramp vid balkongdörr. 
Tröskelramp vid porten.  

  

********** 
E BAB 49/18 

Borttagning av duschkabin uppsättning av 
draperistång, tröskelkilar, kil/tröskelramp vid 
balkong. 

  

*********** 
E BAB 50/18 

Spisvakt 

  

********** 
E BAB 51/18 

Automatiska dörröppnare till två hissdörrar. 

  

********* 
E BAB 52/18 

Utjämning nivåskillnad vid balkong med 
trätrall. 

  

*********** 
E BAB 53/18 

Borttagning av trösklar till sovrum och 
badrum, kil till tröskel till lägenhetsdörr.  

  

*********** 
E BAB 54/18 

Stödhandtag 
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****** 
E BAB 55/18 

Tröskelramp och kil vid balkongdörr.  

  

******* 
E BAB 56/18 

Montering av ledstång mellan entréplan och 
övervåning.  

  

******** 
E BAB 57/18 

Borttagning av duschkabin iordningställande 
av duschplats.  

  

 
******* 
E BAB 58/18 

 
Spisvakt. 

  

******* 
E BAB 59/18 

Jordat eluttag till en taklyfts laddstation. 

  

******** 
E BAB 60/18 

Nivåutjämning av trösklar i lägenhet.  

  

******** 
E BAB 61/18 

Ändringsbeslut angående tidigare beviljat 
bidragsbelopp för spisvakt.  

  

********* 
E BAB 62/18 

Tröskelramp till uteplats och kil insida och 
utsida lägenhetsdörr. 

  

************* 
E BAB 63/18 

Utbyte av befintlig lysrörsarmatur till en med 
starkare ljus 

  

************ 
E BAB 64/18 

Nivåutjämning balkonggolv. Kil insida 
balkongdörr. 

  

*********** 
E BAB 65/18 

Borttagning av trösklar, montering av ramp. 

  

************ 
E BAB 66/18 

Nivåutjämning av balkonggolv och kil vid 
tröskeln.  

  

*********** 
E BAB 67/18 

Ramp vid entré. Del av ansökan.  

  
 
Protokollsutdrag till:                 
Akt        
 
Exp        /        2018 
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§ 126 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018 
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