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REGISTER ÖVER ÄRENDEN TILL  
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 17 SEPTEMBER 2018 
 

 Ärende 

§ 150 Mötets öppnande. 
 

§ 151 Val av justerare.  
 

§ 152 Fastställande av ärendelista. 
 

§ 153 
 
 

Strand 5:5 – Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus. 
 

§ 154 Ri 4:2 – Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av 3 st fritidshus. 
 

§ 155 Åkerö 3:19 – Ansökan bygglov, nybyggnad av servicehus. 
 

§ 156 Björkom 1:23 – Ansökan dispens från strandskydd. 
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brygga. 
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§ 162 Rigsta 4:63, Rigsta 4:85 - Förslag till beslut gällande klagomål om luktstörningar. 
 

§ 163 Söråker 17:2 – Klagomål riktat mot Mittsverige vatten och avfall AB gällande ljud från 
ledningar. 
 

§ 164 Yttrande till Näringsdepartementet avseende Livsmedelsverkets redovisning av ett nytt 
sanktionsavgiftssystem. 
 

§ 165 Yttrande – förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på 
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§ 171 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll. 
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Delgivningar. 
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§ 150 
     
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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§ 151 

 
Val av justerare 
 
Tillsammans med ordförande Roger Öberg (S) och ordförande Karina 
Nordgren (S), § 158, utses Ulf Lindholm (SD) och Anika Söderberg (S) att 
justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret  
2018-09-21 klockan 14.30.  
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§ 152 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
------ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelistan. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp      /      2018 
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§ 153  *********  
 
********* – Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
3. Tillstånd till ny anslutning mot den allmänna vägen ska inhämtas från 
 Trafikverket, 
4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 

2. Geoteknisk mark- och radonundersökning ska redovisas inför 

bygglovsprövning. 

3. Tillstånd till ny anslutning mot den allmänna vägen ska inhämtas från 

Trafikverket, 

4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 

bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 

5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
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Ärendet 
Sökanden har inkommit med en ansökan om förhandsbesked avseende 
nybyggnad av enfamiljshus i två plan och fristående garage. Avstyckning ska ske 
från Strand 5:5 enligt inlämnade handlingar. Vatten och avlopp ska anslutas till 
kommunalt ledningsnät. Tomten ligger vid allmän väg och ny utfart behöver 
anordnas i enlighet med inlämnade handlingar.  
 
Området ligger inom sammanhållen bebyggelse. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen ligger detta område inom Söråkers tätort BO 102. Fastigheten 
ligger inom utpekat kulturmiljöområde för söråker. Strandskyddsdispens har 
meddelats på den del av fastigheten inom 100m från strandlinjen men ovan vägen 
i ärende med dnr 2017-01516.  Inga fornlämningar finns utpekad på aktuell 
fastighet. 
 
Samtliga berörda fastighetsägare har givits tillfälle att yttra sig i ärendet.  
 
Fastighetsägare till ****** har inkommit med synpunkter att han har ett avtal med 
tidigare markägare om att nyttja väg. Han har varit i kontakt med Lantmäteriet att 
det finns ett servitut att nyttja infart enligt ärende Lantmäteriet Y18253. Ett möte 
har skett med nya ägaren samt att vattentrycket och avledning av detta måste 
hanteras inför byggstarten.  
 
Berörda myndigheter har givits tillfälle att yttra sig. 
Miljöinspektör har svarat att det inte finns något att erinra ur natursynpunkt. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har inga erinran mot åtgärden. Dock anser de 
att synpunkter från väghållaren till Båthamnsgatan bör inhämtas. 
 
Trafikverket har hörts i ärenden och har inget att erinra avseende bostadshusets 
och garagets placering. En ansökan för ny anslutning ska inlämnas enligt 39§ 
väglagen (1971:948).  
 
E:on elnät har ingen erinran mot åtgärden.  
 
Mittsverigevatten har framfört att vatten och avlopp kan anslutas till kommunalt 
ledningsnät. Takavfattning får ej anslutas till spillvatten. Dagvattenledningar 
saknas i området. Mittsverigevatten har en huvudledning som passerar över 
området. Inga byggnationer får placeras så att underhåll av ledning förhindras. 
Höjdsättning av anslutningsväg ska beaktas. 
 
Översiktsplanarkitekten har framfört följande synpunkter och anser att 
förhandsbeskedet ska avslås. Gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) för 
Söråker strandstaden anges att allt byggande ska föregås av detaljplanering(se sid 
72 FÖP). Tidigare har översiktsplanearkitekten tillstyrkt förhandsbesked i området 
BO 102 enligt FÖP. Men det har varit i de fall när en ny bebyggelse inte försvårar 
utvecklingen av en gemensam struktur i området, tex. Lucktomter längs statliga 
och kommunala vägar. 
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I det nya förslaget till översiktsplan ingår området i ett utvecklingsområde för nya 
bostäder, Ubo 12. Där ställs också krav på att ny bebyggelse ska planläggas. Under 
2017 har privata exploatörer visat stort intresse att planlägga delar av Ubo 12. 
Intresset att bygga bostäder i det havsnära läget är stort. Kommunen äger också 
stora delar av Ubo 12. Eftersom området Ubo 12 är strategiskt viktigt för 
utvecklingen av Söråker bör kommunen ta ett helhetsgrepp för planering av Ubo 
12 och inte tillåta ny bebyggelse innan en detaljplan har antagits.  
 
Att besluta om ett positivt förhandsbesked försvårar i hög utsträckning 
kommande detaljplanearbete, när nya vägar ska anläggas och övrig infrasktruktur 
ska byggas ut i området. Den föreslagna avstyckningen på ca 12000m2  och den 
föreslagna privata vägen och lokalisering av bostadshus och garage i det attraktiva 
havsnära läget skulle kunna inrymma många fler bostäder. Det är därför också 
dålig hushållning av mark i ett attraktivt läge att bevilja förhandsbesked enligt 
ansökan.  
 
Ett positivt förhandsbesked är i strid med gällande översiktsplan (FÖP Söråker 
strandstaden och föreslagen ny ÖP. Kommunstyrelsen äger numera frågan om att 
initiera detaljplanering. För att få en bred politiskt förankring anses 
kommunstyrelsen höras i frågan innan miljö- och byggnadsnämnden beslutar i 
ärendet.   
 
Stadsarkitekten har hörts i ärendet och framför att det har ansökts om 
förhandsbesked avseende nybyggnad av enfamiljshus på fastigheten Strand 5:5,  
fastigheten är belägen i Söråker strax söder om små båtshamnen.  
Aktuell fastighet ligger inom område som berörs av kommunens 
kulturinventering. Området utmärks bebyggelsemässigt av relativt glest 
utplacerade byggnader, varav ett antal kan härledas till sågverksnäringen. 
  
Ambitionen bör vara att fortsatt ta hänsyn till Söråkers bebyggelsemönster och att 
den gleshet avseende bebyggelsen som finns kring fastigheten bevaras. 
Exploatering i området kring Strand 5:5 föreslås kunna ske med tomtstorlekar i 
ovanstående ansökan. Gärna med byggnader vars storlek och volym kan samspela 
med den äldre bebyggelsen. Att bevara bebyggelsestrukturen är även av vikt för 
att kunna läsa Söråkers samhällsutveckling. Eftersom fastigheten verkar, utifrån 
ortofoton, vara tätt trädbevuxen vore det en fördel om vid en nybyggnation att 
fastighetens trädbestånd kunde glesas till förmån för en öppnare 
landskapsbild.  Eventuell kommande tätare exploatering i Söråker bör kunna ske i 
områden där bebyggelsen är mer koncentrerad. 
 
Samlad bedömning 
I den gällande fördjupade översiktsplanen föp Strandstaden framgår det inom 
aktuellt område att B102 är ett området bebyggt med några äldre bostadshus som 
hör till sågverkssamhällets spridda bebyggelse. Det framgår även att ny bebyggelse 
bör bebyggas med småhus med en karaktär som ansluter till befintlig bebyggelse 
men samtidigt till en traditionell kvartersstad med småstadskaraktär. I de generella 
rekommendationerna framgår att all ny bebyggelse ska föregås av detaljplanering. 
I detaljplanen bör det föreskrivas att småhus ska byggas och färgsättas i en stil 
som är grundad i den äldre byggnadstraditionen i Söråker, så denna karaktär 
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bevaras och förstärks. Planerna ska i sin tur utformas och utgå från det äldre 
byggandet i mindre samhällen och villastäder än senare års standardiserade 
villaområden. Ovanstående beskrivning överensstämmer med  placering och val 
av hus för ansökt åtgärd. Bedöms även överensstämma med det antagna 
programmet för Kulturmiljövård som ska ligga till stöd i myndighetsutövningen 
enligt Plan- och bygglagen.  
 
Inkomna synpunkter från samhällsenheten som ligger under kommunstyrelsen 
om att avslå ansökan bedöms följa kommunens antagna kulturmiljöprogram och 
intentionen med gällande fördjupade översiktsplanen med att bebygga området 
med tidstypisk bebyggelse. Att det kan försvåra framtida planering som i dagsläget 
inte är uppstartad bedöms som orimlig. Den sökta fastigheten omges till störst del 
av privata markägare som i första hand skulle behöva lösas in för att kunna skapa 
denna helhet som beskrivs om den föreslagna Ubo 12 området enligt förslaget till 
den ej antagna översiktsplanen.  
 
Samma fastighet har vid två tidigare tillfällen tillstyrkts förhandsbesked för 3-4 
tomter utan att det påverkar framtida planering väsentligt och med undantag för 
detaljplanering. Dessa ärenden återkallades av andra orsaker.   
 
Avstyckning av Strand 5:5 bedöms vara förenlig med 2 kap.5 och 6§ Plan- och 
bygglagen i samtliga punkter för att uppföra bostadshus och tillkommande 
komplementbyggnad. Föreslagen placering och utformning bibehåller områdets 
karaktär och förstärker den äldre byggnadstraditionen och passar mycket väl in i 
landskapsbilden i området. Att följa rekommendationen i den fördjupade 
översiktsplanen att behöva detaljplanera för enstaka småhus bedöms ej som 
skäligt i detta fall.   
 
Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån ovan att positivt förhandsbesked bör 
meddelas för åtgärden enligt villkor ovan.   
 
Allmän information 
Huruvida avtal har upprättats mellan tidigare fastighetsägare får hanteras 
civilrättsligt mellan berörda parter. Avledning av vatten i området hanteras i 
redovisning inför framtida bygglovsansökan.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Fastighetsägare Strand 5:5 
Fastighetsägare till Strand 5:92, besvärshänvisning, rek+ mottagningsbevis 
Mittsverigevatten 
Håkan Eriksson 
Eon elnät 
Trafikverket 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 154 *********** 
 
******* – Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av 3 st fritidshus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
- att positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning skall redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
3. Tillstånd till ny anslutning mot den enskilda vägen ska inhämtas. 
4. Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.   
5. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
6. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Miljö- och byggkontorets förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
- att positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 
1. En normalstor tomtplats ska avgränsas kring de planerade byggnaderna. 
2. Geoteknisk mark- och radonundersökning skall redovisas inför 
 bygglovsprövning. 
3. Tillstånd till ny anslutning mot den enskilda vägen ska inhämtas. 
4. Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.   
5. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om 
 bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 
6. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Ärendet 
Sökanden har ansökt om förhandsbesked avseende avstyckning och nybyggnad av 
tre fritidshus i enlighet med inlämnade handlingar. Tomter ska avstyckas från RI 
4:2. Vatten och avlopp ska lösas med anslutning till kommunalt ledningsnät. För 
att nå tomtplatsen måste ny utfart göras till enskild väg. 
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Området utgör sammanhållen bebyggelse men ligger i anslutning till detaljplan för 
bostadsändamål. Enligt översiktsplanen ingår området inom tätortsnära 
bebyggelse och skogsbruk. Åtgärden ligger utanför strandskyddat område. Inga 
fornlämningar eller kulturmiljöer finns inom närområdet.  
 
Berörda markägare har givits tillfälle att yttra sig. Följande synpunkter har 
inkommit från markägarna i området där man anser att väganslutning bör ske till 
Svedjansvägen och inte Hjortronstigen. Rundkörning via Hjortronstigen får inte 
förekomma och bör undvikas. Att det förekom en felskrivning i utskicket om 
allmän vägen då vägarna i området är enskilda. Hjortronstigen är delvis snöupplag 
under vinterhalvåret. Den nya vägen som ansluter mot Svedjansvägen bör vara 10 
m bred för att ge utrymme för väg och diken på vardera sida om vägen för att 
klara regn- och vatten från snösmältningen. Varje avstyckad fastighet får en 
anslutningsavgift till Svedjansvägens vägförening. Befintliga fastigheter ska inte 
vara skyldig att betala för den nya vägen och ansluta till denna. Anslutningsväg till 
Svedjansvägen underhålls och sköts av de boende på samma sätt som 
smultronstigen, Hjortronstigen och Åkerbärsstigen. Slutligen har synpunkter 
inkommit att den södra tomten bör följa tomtgränsen till närliggande tomter för 
att inte ska påverka promenadstig.  
 
Berörda myndigheter har givits tillfälle att yttra sig i ärendet. 
 
Kommunekolog har yttrat sig att inga kända naturvärden finns på platsen och att 
det är positivt att fastigheterna ansluts till kommunalt vatten- och avlopp för att 
inte påverka den lokala naturmiljön.  
 
Kultur- och teknik har inget att erinra då inget väghållaransvar finns i området. 
Däremot informerar de ur renhållningsperspektiv hur väg och placering av 
sopkärl och utrymme för sopbil bör beaktas.  
 
Översiktsplanarkitekten tillstyrker sökt åtgärd och informerar att 
markanvändningen i Översiktsplan från 1990 är tätortsnära skogsbruk. Enligt 
rekommendationerna bör ingen ny bebyggelse tillåtas om det rekreationsvärdena 
skadas. Undantag kan göras om det ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Intilliggande bebyggelse är planlagd och vägarna har enskild huvudman. Om ny 
anslutning ska göras behöver tomternas rätt till väg säkerställas.    
 
Mittsverigevatten har yttrat sig att området ligger utanför deras 
verksamhetsområde. Det kan dock ansluta vatten och spillvatten. Fastigheterna 
kan inte anslutas till ledningsnät för dränerings- och takavvattning eller dagvatten. 
Samtliga fastigheter kommer att debiteras anläggningsavgift. 
 
Eon elnät har yttrat sig att de har ledningar i området som kan beröras av tänkt 
byggnation. Om ledningarna berörs vid byggnation bekostas flytt av exploatören.  
Den södra tomten berörs av en ledningsrätt som ska upphävas så fort det är 
möjligt. 
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Sökanden har 2018-09-11 tagit del av de inkomna synpunkterna. Sökanden 
redogör att tomterna kommer enbart att anslutas till Svedjansvägen och inte 
Hjortronstigen. I samband iordningställande av vägen kommer erforderliga diken 
att anordnas. Den befintliga promenadstig som ligger över sökandens fastighet på 
området kommer fortfarande få nyttjas men flyttas något då tomterna skapas. 
 
Samlad bedömning 
Sökt åtgärd ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Fastigheterna 
kommer att anslutas till Svedjansvägen. Anslutningsvägen blir en enskild väg och 
får hanteras i samband med Lantäteriförättningen. Vatten och avlopp kan lösas på 
fastigheten med anslutning till kommunalt ledningsnät trots att fastigheten ligger 
utanför Mittsverigevattens verksamhetsområde.  
 
Åtgärden bedöms komplettera befintlig bebyggelse på ett lämpligt sätt och passa 
väl in i landskapsbilden för området.  
 
Miljö- och byggkontoret anser att åtgärden är förenlig med 2 kap.5§ Plan- och 
bygglagen för att avstycka 3 tomter för fritidshusändamål. Positivt förhandsbesked 
bör meddelas för åtgärden enligt villkoren ovan.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Fastighetsägarna ********** (skickas med rek+mb) 
E:on elnät 
Mittsverigevatten 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 155 ********** 
 
******* – Ansökan bygglov, nybyggnad av servicehus 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
- Bygglov beviljas. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
1. Kontrollplan. 
2. Brandskyddsdokumentation. 
3. Byggnadens specifika energianvändning ska redovisas och verifieras 
 (energiberäkning) och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast vid 
 byggsamrådet. Se föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BBR 
 kap 9 om energihushållning. 
4. K-ritning 
5. Geoteknisk undersökning 
 
I övrigt gäller följande: 
6. Örjan Nyberg godtas som kontrollansvarig. 
7. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 
8. Byggnaden ska stakas ut av sakkunnig. 
9. Sakkunnigs (skorstensfejarmästaren) besiktningsprotokoll med godkännande 
 av anläggningen ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid anmälan 
 om slutfört arbete. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden besluta att: 
 
- Bygglov beviljas. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med:  
1. Kontrollplan. 
2. Brandskyddsdokumentation. 
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3. Byggnadens specifika energianvändning ska redovisas och verifieras 
(energiberäkning) och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast vid 
byggsamrådet. Se föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler, BBR 
kap 9 om energihushållning. 

4. K-ritning 
5. Geoteknisk undersökning 
 
I övrigt gäller följande: 
6. Örjan Nyberg godtas som kontrollansvarig. 
7. Tekniskt samråd ska hållas innan projektet påbörjas. 
8. Byggnaden ska stakas ut av sakkunnig. 
9. Sakkunnigs (skorstensfejarmästaren) besiktningsprotokoll med godkännande 

av anläggningen ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden vid anmälan 
om slutfört arbete. 

 
Ärendet 
Sökanden avser att tillgängliggöra området med att bygga ett servicehus på 70m2 
och takad uteplats på 16m2 i ett plan samt uppföra en 100m lång brygga längs 
strandlinjen. Servicehuset placeras på  nivå färdigt golv + höjd 3,6m och bryggan 
på en nivå om + höjd 1,4m överkant brygga. Befintlig in och utfart med parkering 
avser att nyttjas. Byggnaden grundläggs med platta på mark och uppförs med 

stomme och fasader i trä. Yttertak beläggs med plåt och takvinkeln är 27. 
Bryggan grundläggs med en underliggande stålkonstruktion infäst i berg med en 
överbyggnad av trä.  
 
Åtgärderna placeras enligt situationsplan daterad 2018-08-29. 
 
Uppvärmning sker med värmepump genom vattenburen golvvärme och 
radiatorer. Ventilation ordnas med mekanisk till- och frånluft. Dricksvatten 
ordnas från gemensam anläggning. Avlopp ordnas med pumpanläggning till 
befintligt avloppsanläggning i Skeppshamn. 
 
Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse och ingår inom riksintresse för 
friluftsliv. Området ligger även inom Åstöns naturreservat. Naturreservatets 
föreskrifter och skötselplan överensstämmer med sökt åtgärd. Miljö- och 
byggnadsnämnden har tidigare beslutat om strandskyddsdispens 2017-08-16, 
Förhandsbesked 2017-10-16 och dispens från reservatsföreskrifterna 2018-08-13. 
 
Miljöenheten, Kultur- och teknikförvaltning och berörda markägare har givits 
tillfälle att yttra sig. 
 
Bedömning 
Åtgärden överensstämmer med Naturreservatets föreskrifter och skötselplan samt 
den fördjupade översiktsplanen från 1990. Miljö- och byggnadsnämnden har 
tidigare beslutat om strandskyddsdispens 2017-08-16, Förhandsbesked 2017-10-
16 och dispens från reservatsföreskrifterna 2018-08-13. Vatten och avlopp kan 
lösas. Åtgärden är förenlig med 2 kap 5§ Plan- och bygglagen.  
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Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
bevilja lov enligt villkoren ovan. 
 
Allmän information 
Åtgärden får inte verkställas/ påbörjas förrän fyra veckor efter det att lov-beslutet 
har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar ( poit.bolagsverket.se ). 
 
Om byggnationerna påbörjas innan startbesked meddelats tas en 
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked meddelats tas en byggsanktionsavgift 
ut / Om åtgärden påbörjas men inte slutförs kan ett åtgärdsföreläggande 
meddelas enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Byggnaden ska vara konstruerad så den klarar snözon 3,5 och tjäldjup 1,9 m.  
Byggnadskonstruktionen ska skyddas mot fukt. Syllisolering ordnas mot grund, 
sockelhöjden bör vara minst 25 cm och marklutningen 1:20 ca 3 m ut från 
byggnaden. Snöröjning av yttertak bör studeras.  
 
Eventuellt kan snörasskydd behövas ovanför ny konstruktion. 
 
Innan projektet påbörjas ska arbetsmiljöplan vara upprättad (AFS 2009:12).” 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 
Kontrollansvarig 
Markägare till ********** (rek+mottagningsbevis) 
Näringslivskontoret  
Kommunledningskontoret Katarina Johansson Borg 
Kultur och teknikförvaltningen 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Akten 
 
Exp       /       2018 
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§ 156 *********** 
 
******** – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för avstyckning och 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten **** enligt ansökan. Dispensen avser den 
yta redovisad på tomtplatsavgränsning daterad 2018-08-28. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för avstyckning och nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
****** enligt ansökan. Dispensen avser den yta redovisad på 
tomtplatsavgränsning daterad 2018-08-28. 
 
Ärendet 
***********, ägare till fastigheten *************, har hos miljö- och 
byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för avstyckning och 
nybyggnad av fritidshus enligt inlämnad ansökan. Ansökan avser den yta 
redovisad på tomtplatsavgränsning daterad 2018-08-28. 
  
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
 för strandskyddets syften. 
2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 
 verksamhet eller annan exploatering. 
 
Byggnaden avser att placeras utanför strandskyddat område medan stor del av 
tomtplatsen ligger inom strandskyddat område 100m från strandlinjen. 
Tomtplatsavgränsningen ligger ca 70m från Röjesjöns strandlinje och avskiljs av 
enskild väg. Parkering och infart finns sedan tidigare. Miljöinspektör och 
kommunekolog Jan Bengtsson har hörts i ärendet och tillstyrker föreslagen 
dispensansökan utifrån inlämnad tomtplatsavgränsning.  
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Bedömning 
Miljö- och byggkontoret känner inte till några särskilda naturvärden som 
föranleder några hinder för lokaliseringen av fritidshuset på platsen. Uppförandet 
av fritidshuset uppfyller de förutsättningar som finns för att prövas som ett 
särskilt skäl enligt kommunens LIS-policy.  
 
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.” 
 
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. Röjesjöns 
vattenstatus bedöms inte försämras. Föreslagen tomtplatsavgränsning daterad 
2018-08-28 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 daterad 2018-08-28) 
Kommunekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 157 *********** 
 

************* – Ansökan dispens från strandskydd, ersättning av befintlig 
brygga med ny brygga 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för att återuppföra 
samfällighetens brygga för gemensamt ändamål. Dispensen avser den yta bryggan 
upptar i vattnet. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge 
strandskyddsdispens för att återuppföra samfällighetens brygga för gemensamt 
ändamål. Dispensen avser den yta bryggan upptar i vattnet. 
 
Ärendet 
Röskärs Samfällighetsförening, har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om 
strandskyddsdispens för att ersätta tidigare brygga som förstörts i samband med 
höststorm 2017 på fastigheten **********, enligt ansökan. Bryggan är en 
gemensamhetsanläggning som samfälligheten i området har nyttjat sedan 1993 
och som man nu vill uppföra i samma utförande. Ansökan avser den yta bryggan 
upptar i vatten. 
 
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. 
2. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området. 

Anläggningen är tänkt att placeras på Åstöns södra sida och Bottenhavet. För 
området gäller strandskydd inom 100 meter från strandkanten. Anläggningen 
ersätter tidigare brygga och området har tagits i anspråk på ett sätt som göra att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljöinspektör/Kommunekolog 
Jan Bengtsson har hörts i ärendet och tillstyrker ansökan avseende 
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ersättningsbryggan och ser positivt på att bryggan för gemensamt ändamål 
återuppförs och framför därmed inga synpunkter mot åtgärden. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
 betydelse för strandskyddets syften. 
 
Dispens från strandskyddet bör ges enligt 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Allmänhetens tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom 
återuppförandet av bryggan som dispensen avser.  Området har tagits i anspråk på 
ett sätt som göra att det saknar betydelse för strandskyddets syften då den ersätter 
tidigare brygga. 
  
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) 
Miljöinspektör Jan Bengtsson 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 158 *********** 
 
********* – Ansökan dispens från strandskydd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Meddela dispens från strandskyddet för sökt åtgärd. Enligt kommunens policy för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy) beslutad av 
Kommunstyrelsen 2013-04-09. Dispensen avser den yta anläggningen upptar på 
marken. 
 
------ 
 
Ordföranden Roger Öberg (S) deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Mattias Högberg har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att:  
 
-Meddela dispens från strandskyddet för sökt åtgärd. Enligt kommunens policy 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy) beslutad av 
Kommunstyrelsen 2013-04-09. Dispensen avser den yta anläggningen upptar på 
marken. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens 
för att uppföra byggnader för kontor- och konferensändamål. I ansökan ingår 
även strandpromenad längs Bredsjöns strandlinje, gemensam brygga samt vägar 
för att tillgängliggöra området på fastigheten ******* enligt ansökan. Ansökan 
avser den yta byggnaderna och anläggningen upptar på marken och i vattnet inom 
strandskyddat område. 
 
Som särskilt skäl för dispens anges att området bidrar till utveckling av 
landsbygden i strandnära lägen för verksamheter och anläggningar vars idé bygger 
på ett strandnära läge. 
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Redovisade åtgärderna innebär att konferens och kontorsbyggnaderna placeras 
som närmast från strandlinjen om 25-30m med stor marginal höjdmässigt från 
Bredsjöns strandlinje. Strandpromenad anordnas längs strandkanten i med 
anslutning till brygga med tillhörande vägar för att tillgängliggöra området. För 
området gäller strandskydd inom 100 meter från strandkanten. Miljöinspektör och 
kommunekolog Jan Bengtsson har hörts i ärendet och tillstyrker ansökan då 
ansökan är förenlig med kommunens LIS- policy och även ligger inom föreslaget 
område för Ula 2 i kommunens förslag på ny Översiktsplan.  
 
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.” 

 ” Utveckling av område för verksamheter och anläggningar vars idé bygger på ett 

 strandnära läge.” 
 
Bedömning 
I detta ärende bedöms villkoren i LIS- policyn daterad 2013-04-09 uppfyllas. 
Miljö- och byggkontoret känner inte till några särskilda naturvärden som 
föranleder några hinder för lokaliseringen av anläggningen på platsen.  Ansökan 
bedöms överensstämma med intentionerna i det föreslagna LIS-området Ula 2 i 
utställelsehandlingen till ny ÖP för aktuellt område vid Bredsjön. Allmänhetens 
tillträde till platsen bedöms inte bli försämrad genom denna kontor och 
konferensanläggning. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: Dispens från strandskyddet bör ges 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 daterad 2018-05-17, beskrivning daterad 2018-07-16 ) 
Kommunekolog 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 159 *********** 
 
******* – Ansökan bygglov, tillbyggnad av garage med carport 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Bygglov beviljas med liten avvikelse från plan. 
 
------ 
 
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 carport 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 en carport 
på fastigheten ********. Enligt ansökan kommer carporten uppta en yta av 39m2 
och placeras enligt situationsplan daterad 2018-08-17. Carporten utformas enligt 
fasad, plan och sektionsritning daterad 2018-08-16. 
 
Miljö och byggkontoret har inte underrättat berörda sakägare. 
 
För området gäller stadsplan 130. Åtgärden överensstämmer inte med gällande 
stadsplan då del av carporten placeras på punktprickad mark som icke får 
bebyggas. 21m2 av carporten är enligt situationsplanen placerad på punktprickad 
mark. 
 
Sökande har blivit kommunicerad och inkommit med ett yttrande där det bland 
annat framkommer att andra byggnader inom planområdet är placerad inom 
prickad mark. Yttrande hänvisar till Boverkets allmänna råd 7.2.2 Begränsning av 
markens utnyttjande – 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL. 
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Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
 
Åtgärden inte överensstämmer med stadsplanen och sökt åtgärd inte bedöms vara 
möjlig att hantera som en liten avvikelse från gällande stadsplan. 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. Se bilaga 1.” 
 

 Hur man överklagar 
Se besvärshänvisning 
 
------ 
 

Debitering : Enligt bifogar 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.” 
 
 
Protokollsutdrag till:  
Sökanden  
Fastighetsägare ******, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare ***********, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare *********, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare ************, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare **********, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare ***********, besvärshänvisning, rek+mb 
Fastighetsägare ********, besvärshänvisning, rek+mb 
Akt 
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§ 160 *********** 
 

******** – Klagomål, olovligt byggande 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift av 
byggherren på 22.750 kronor för att ha påbörjat en tillbyggnad på 13m2 utan 
startbesked och bygglov på fastigheten Söråker 5:44. 
 
------ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
- att ta ut en byggsanktionsavgift av byggherren på 45.500 kronor för att ha 
 påbörjat en tillbyggnad på 13m2 utan startbesked och bygglov på fastigheten 
 ***********. 
 
Handlingar som ligger till grund för beslut: 
- Klagomål daterat 2017-11-22 
- Bekräftelsebrev till fastighetsägare daterat 2017-11-24 
- Tillsynsprotokoll daterat 2017-12-22 
- Tillfälle till yttrande daterat 2017-12-22 
- Tillsynsprotokoll daterat 2018-04-13 
- Tillfälle till yttrande 2018-04-18 
 
Ärendet 
En anmälan om olovligt byggande inkom till miljö och byggnadsnämnden 2017-
11-22. Den 2017-11-22 inledde miljö och byggnadsnämnden en utredning.  
Miljö och byggnadsnämnden gjorde ett tillsynsbesök 2017-12-06. 
Miljö och byggnadsnämnden konstaterade då att huset ändrat användning från 
verksamhetslokal till bostadshus och att huset var tillbyggt med 50m2. 
 
Miljö och byggnadsnämnden skickade 2017-12-20 ut en skrivelse om tillfälle till 
yttrande för de olovligt utförda åtgärderna. 
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2018-02-19 kontaktar fastighetsägare miljö och byggnadsnämnden och påtalar att 
rättelse av de olovligt utförda åtgärderna är påbörjade. Fastighetsägaren och miljö 
och byggnadsnämnden kommer överens om ett nytt tillsynsbesök. 
 
Miljö och byggnadsnämnden gjorde ett nytt tillsynsbesök 2018-04-13. 
Miljö och byggnadsnämnden konstaterade då att den ändrade användningen från 
verksamhets lokal till bostadshus har upphört. Delar av tillbyggnaden är riven 
men golvbjälklag och delar av ytterväggar finns kvar. 13m2 av tillbyggnaden finns 
kvar. 
 
För tillbyggnaden på 13m2 bedömer miljö och byggnadsnämnden att bygglov 
sannolikt inte kan ges i efterhand enligt 10 kap. 2 § plan- och bygglagen då 
åtgärden strider mot byggnadsplan 107. 
 
Bilaga nummer 1 redovisar lagstödet för att ta ut en byggsanktionsavgift på 45500 
kronor samt beräkningsgrundande formel för detta. 
 
En byggsanktionsavgift får sättas ner till hälften (22750 kronor) eller en fjärdedel 
(11375 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 2018-04-18. 
Fastighetsägaren har inte inkommit med något yttrande. 
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer: 
 
- Att en byggsanktionsavgift på 45500 kronor ska tas ut enligt 9 kap. 6 § 2 p. 
 plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), då fastighetsägare i ärendet 
 påbörjat en tillbyggnad på 13m2 utan att ha fått startbesked och bygglov.  
 
- För tillbyggnaden på 13m2 bedömer miljö och byggnadsnämnden att bygglov 
 sannolikt inte kan ges i efterhand enligt 10 kap. 2 § plan- och bygglagen då 
 åtgärden strider mot byggnadsplan 107.” 
 
   
Protokollsutdrag till:   
Elisabeth Nyh  
****************, besvärshänvisning, rek + mb 
Akt 
 
Exp          /           2018 
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§ 161 ************ 
 

*********** - Ansökan bygglov, nybyggnad av flerbostadshus 
   
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
  
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Josefin 
Carlsén, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
 
1. Geotekniskt- och radonundersökning av mark. 
2. Konstruktionshandlingar grund, stomme, va och ventilation. 
3. Energiberäkning. 
4. Brandskyddsbeskrivning. 
5. Redovisning av hur bullerkrav uppnås. 
6. Redovisning av dagvattenhantering.  
 
------ 
 
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. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
  
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Josefin 
Carlsén, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 
 
Senast till tekniskt samråd och innan startbesked meddelas ska ärendet 
kompletteras med: 
 
1. Geotekniskt- och radonundersökning av mark. 
2. Konstruktionshandlingar grund, stomme, va och ventilation. 
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3. Energiberäkning. 
4. Brandskyddsbeskrivning. 
5. Redovisning av hur bullerkrav uppnås. 
6. Redovisning av dagvattenhantering.  
  
Handlingar som ingår i beslutet  
Situationsplan daterad 2018-09-04 
Planritningar daterad 2018-09-04 
Sektionsritningar daterad 2018-09-04 
Fasadritningar daterad 2018-09-04 
Fasadkulörer daterad 2018-09-04 
Teknisk Beskrivning inför bygglov Vivsta 3:95 i Timrå daterad 2018-08-31 
Nya parkeringsplatser, Vivsta 3:95 daterad 2018-09-07  
 
Ärendet  
Sökande har hos Miljö och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för ett nytt 
flerbostadshus med en byggnadsarea på 385m2 och en bruttoarea på 2655m2. 
Flerbostadshuset inrymmer 49st lägenheter, hiss, förråd, undercentral, fläktrum, el 
central.  Byggnaden grundläggs med platta på mark och uppförs i moduler med 
stålpelarlösning. Fasaden utformas med steniskivor enligt kulörbeskrivning. 

Yttertak beläggs med sedum och takvinkeln är 6. 
 
Förutsättningar  
Fastigheten omfattas av Stadsplan 127. Bestämmelserna som gäller fastigheten 
innebär bl.a. att byggnadskvarteret är avsett för bostadsändamål, våningsantal är 
reglerat till 6 våningar, Byggnads höjd är reglerad till 19,6m. 
 
Inom fastigheten finns idag två stycken flerbostadshus och en förskola.   
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till Eon energidistribution AB, Mitt Sverige Vatten och 
Avfall, Sundsvall Timrå Airport och Kultur och Teknikförvaltningen. Yttranden 
har inkommit, se bilaga 1,2,3 och 4. 
  
Bedömning  
Miljö och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden överensstämmer med 
stadsplan 127. Marken som tas i anspråk för att bebyggas är ur allmän synpunkt 
lämplig för ändamålet då åtgärden stöds av stadsplanen.  Medelmarknivån vid 
byggnaden är +15,75m, vilket ger en byggnadshöjd på 19,5m. Byggnaden 
överensstämmer med stadsplanen som har en maximal byggnadshöjd på 19,6m.   
Byggnaden är ändamålsenlig då området är avsatt för bostadsändamål och tillåter 
flerbostadshus. 
 
Sökande har redovisat vändmöjlighet för sophanteringsfordon då synpunkter 
inlämnats från kultur och teknik förvaltningen. 
 
Miljö och Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 
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Information 
Innan startbesked meddelas ska tekniskt samråd hållas i ärendet, kallelse sker 
separat. 
 
Inga byggnationer får påbörjas innan startbesked meddelats av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Åtgärden får inte verkställas/ påbörjas förrän fyra veckor efter det att lov-beslutet 
har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar ( poit.bolagsverket.se ). 
 
Om byggnationerna påbörjas innan startbesked meddelats tas en 
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. plan- och bygglagen.”  
 
Debitering: Enligt bifogar 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 
 
 
Protokollsutdrag till:   
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
Kultur och teknikförvaltningen 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Akten 
Eon energidistribution AB 
Mitt Sverige Vatten och Avfall 
 
Exp        /        2018 
 
 
 
 
  

http://www.poit.bolagsverket.se/
mailto:petra.jansson@scb.se
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§ 162 *********** 
 
********** - Förslag till beslut gällande klagomål om luktstörningar  
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 

  Utredningen inte ger anledning att besluta om ytterligare utredningsåtgärder 
riktade till utpekat företag gällande lukt.  

  Avsluta ärendena *************.  

------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
 

  utredningen inte ger anledning att besluta om ytterligare utredningsåtgärder 
riktade till utpekat företag gällande lukt,  

  avsluta ärendena ***************.  

Ärendet 
Klagomål om lukt av lim och bränd lukt har inkommit till nämnden från två olika 
boende på Flädervägen i Söråker under februari och juli 2018. Nämnden ska 
bedöma om lukten innebär en olägenhet för människors hälsa samt om det finns 
skäl att besluta om ytterligare utredningsåtgärder.  
 
Tidigare behandlat ärende 
Klagomål om lukt har kommit under 2016 till nämnden gällande lukt av lim och 
bränd lukt, dnr ***********. Vid detta tillfälle tog nämnden kontakt med det i 
klagomålet utpekade företaget, Nordic Barrier Coating AB. Klagande vid detta 
tillfälle var en av de personer som också nu klagar på samma typ av lukt. 
Nämnden gjorde vid detta klagomålstillfälle bedömningen att företaget inte var 
den som orsakade störningen och avslutade därefter ärendet.  
 
Förklaring av ärendet 
Under februari kontaktar ************, boende på ************, miljö- och 
byggnadsnämnden. Hon har klagomål på lukt av smält lim som känns var och 
varannan dag. ********* bedömer att lukten kommer från industriområdet och 
från Nordic Barrier coating AB. Ingrid är besvärad av lukten för att hon inte vill 
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känna dålig luft utan känna att hon andas frisk luft utomhus. Nämnden skickar ut 
en blankett till ******** som hon får fylla i under en längre tidsperiod, 2-3 veckor 
så att det går att få en bättre bild av hur störningen med lukt av smält lim ser ut. 
Ifylld blankett kommer in den 30 maj.  
 
Det andra klagomålet kommer från ********. Ifylld klagomålsblankett inkom 13 
juli 2018. ******* känner en kväljande och mycket obehaglig lukt som upplevs 
som plastliknande och ibland som stickande röklukt. Lukten ska förekomma 
under förmiddagar på vardagarna enligt noteringar ******** har från 1 mars till 15 
juni. ******** anger inte var hon tror att lukten kommer ifrån. 
 
Nordic barrier coating AB använder polyetylen och polypropylen i sin process. 
Företaget har vid telefonsamtal och vid inspektion fått information om de 
klagomål som kommit in. Företaget har sin process igång från måndag morgon kl 
6 till fredag eftermiddag kl 15 och de kör processen dygnet runt. Vid inspektion 
hos företaget den 22 augusti noterades ingen bränd lukt eller lukt av lim inne i 
företagets lokaler eller utanför lokalerna. Vid inspektionen passerades fläktarna 
och inte heller vid dessa noterades någon lukt.  
 
Lagstiftning 
Miljöbalken 9 kap 3 §, 26 kap 1 §. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens överväganden  
I det här ärendet ska det bedömas om lukten är skadlig på så sätt att den påverkar 
människors välbefinnande. Bedömningen ska utgå från vad människor i allmänhet 
anser vara en olägenhet och inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i 
det enskilda fallet. Klagomål har inkommit till tillsynsmyndigheten från två olika 
personer boende på samma gata, Flädervägen i Söråker. Lukten ska enligt de 
uppgifter som inkommit upplevas som kväljande, plastliknande, stickande röklukt, 
obehaglig lukt, bränd lukt och påminna om när man arbetar med limpistol. Lukten 
ska inte förekomma hela tiden utan komma i stråk under olika tider under dagar 
och kvällar. Lukten ska komma när det är vindstilla eller när vinden kommer från 
industriområdet. Klagande anger att lukten märks utomhus och också kommer in 
i hus och förrådsutrymmen.  
 
Miljö- och byggkontoret har varit i Söråker på Flädervägen för platsbesök 7 juni 
och 2 augusti för att bedöma lukten. Vid dessa tillfällen noterades ingen lukt. Vid 
inspektion den 22 augusti på företaget Nordic Barrier Coating AB, som angivits 
vara en trolig källa till lukten, noterades ingen tydlig lukt som kan ge upphov till 
olägenheter. För att få ett bredare beslutsunderlag har utskick gjorts till 29 
fastighetsägare på Flädervägen, Kornellvägen, Kaprifolvägen, Alavägen och 
Rigstavägen. I utskicket har frågor ställts om fastighetsägarna upplevt störande 
lukt under 2018 och vid vilka tidpunkter, hur de boende påverkats och varifrån de 
bedömer att lukten kommer. 7 svar har inkommit och 5 av dessa har inte upplevt 
störning av lukt. Ett svar anger att en bränd lukt känts under slutet av v. 31 och 
att det kan bero på många bränder i sommar eller att det kommer från 
hamnområdet. Ett svar anger att lukt känts under 3-4 dagar under våren 2018, att 
det är en obetydlig störning med föga påverkan.  
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För att en störning ska kunna vara en olägenhet för människors hälsa måste den 
ha en viss varaktighet. I denna bedömning kan nämnden enbart utgå från de två 
boendes information och utifrån detta bedöms att lukten är återkommande.  
 
Bedömningen i detta ärende kompliceras av att det, från nämndens sida, inte finns 
en tydlig verksamhetsutövare då varken platsbesök eller inspektion kunnat 
fastställa att lukten kommer från Nordic Barrier Coating AB. Nämndens 
bedömning är att det inte finns anledning att besluta om ytterligare 
utredningsåtgärder riktade till företaget gällande lukt. 
 
Utifrån inkomna svar på utfört utskick av frågor är lukten inte av den 
omfattningen att flertalet fastighetsägare i det aktuella bostadsområdet upplever 
sig störda. Då nämnden inte har kännedom om andra luktande verksamheter eller 
har andra klagomål som också handlar om lukt i Söråker bedömer nämnden att 
det inte är skäligt att gå vidare med ytterligare utredning i ärendet. 
 
Nämnden har svårt att bedöma om den upplevda störningen av lukt är av sådan 
omfattning att det innebär en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt. Nämnden bedömer dock att de 
utredningsåtgärder som vidtagits är tillräckliga och att ytterligare 
utredningsåtgärder för att leta ursprung till lukten inte kan läggas på nämnden.  
 
Klagomålen ska därför lämnas utan ytterligare åtgärd och ärendena avslutas.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
**************, besvärshänvisning, rek+mb 
******************, besvärshänvisning, rek+mb 
Nordic barrier coating AB 
Akt 
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§ 163 ********** 
 
******* – Klagomål riktat mot Mittsverige vatten och avfall AB gällande 
ljud från ledningar 

 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 

 
Nämnden beslutar att 
 
- Mittsverige vatten och avfall AB anses inte vara skyldiga till de ljud som anges 
 komma från ledningarna till huset och bolagets verksamhet innebär inte en 
 olägenhet för människors hälsa i detta ärende. 
- Mittsverige vatten och avfall AB anses ha gjort tillräckliga utredningsåtgärder i 
 ärendet.   
- avsluta ärendet *********.  

 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att 
 
- Mittsverige vatten och avfall AB anses inte vara skyldiga till de ljud som anges 
 komma från ledningarna till huset och bolagets verksamhet innebär inte en 
 olägenhet för människors hälsa i detta ärende, 
- Mittsverige vatten och avfall AB anses ha gjort tillräckliga utredningsåtgärder i 
 ärendet,   
- avsluta ärendet *********.  
 
Ärendet 
Nämnden har fått in klagomål riktat mot Mittsverige vatten och avfall AB. 
Nämnden behöver ta ställning till om klagomålen är befogade eller ej. 
 
Förklaring av ärendet 
Nämnden har fått in klagomål gällande ljudolägenheter i bostad från Mittsverige 
vatten och avfall AB:s ledningar. Klagomålet har kommit in både skriftligt och 
muntligt. Klagande anger att efter att arbete har skett med ledningsnätet har något 
gått fel. Det har skett en felaktig koppling så att dag som natt går ljud från 
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ledningen in i huset. Klagande störs av ljud från folk som pratar och lever om på 
nätterna. Det låter som människor som pratar, skrattar och hon hör även musik 
som låter som någon övar, det är samma melodislinga hela tiden. Det är lite bättre 
på dagarna och nattetid är problemet värre och hon kan inte sova. Klagande antar 
att ljuden kommer ledningsnätet eftersom ljuden började i samband med arbetena 
som gjordes i ledningarna. Klagande berättar att hen har hörapparat men att hen, 
trots att hörapparaten inte är på nattetid, ändå vaknar av ljuden.  
 
Mittsverige vatten och avfall AB har fått möjlighet att bemöta synpunkterna och 
anger att bolaget hade problem med två läckande ventiler i anslutning till 
***************** vilket resulterade i en schaktning och utbyte av ventilerna. 
Klagomål inkom från boende på *********** om dåligt tryck samt inget flöde i 
köksblandare, tvättställ och en icke fungerande toalett. Det befarades att det 
kommit in skräp i vattenmätaren så den byttes och servisledningen spolades ren. 
Silare i blandare rengjordes samt att toaletten fixades. Klagomålen om blandarna 
fortsatte så i juni 2018 byttes dessa ut. Mittsverige vatten och avfall AB kan inte se 
att de som VA-huvudman kan ta ansvar för ljudproblem i fastigheten.  
 
Lagstiftning 
Miljöbalken 9 kap 3 §, 26 kap 1 §. 
 
Nämndens överväganden  
Nämnden bedömer att Mittsverige vatten och avfall AB hanterat klagomålen som 
inkommit från fastighetsägaren till ************ korrekt. De synpunkter som 
inkommit gällande problem med blandare mm har utretts och utrustning har till 
och med bytts ut i fastighetsägarens hus. Nämnden bedömer att ljud från 
ledningarna, folk som pratar och lever om, inte kan ha sitt ursprung i Mittsverige 
vatten och avfall AB:s ledningsnät. De tidigare utförda arbetena i ledningsnätet 
bedöms inte förorsaka de störningar som upplevs. Bolagets åtgärder i 
ledningsnätet eller de efterföljande åtgärder med kontroll och byte av utrustning 
bedöms inte innebära att någon olägenhet för människors hälsa för 
fastighetsägaren har uppstått. 
 
Mittsverige vatten och avfall AB bedöms därför inte vara skyldiga att utföra 
ytterligare åtgärder.  
 
Klagomålet lämnas därför utan ytterligare åtgärd och ärendet avslutas.”  

 
 

Protokollsutdrag till: 
*************, besvärshänvisning, rek+mb 
Mittsverige vatten och avfall AB, att: lennart.anderson@mittsverigevatten.se 
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 164 Dnr 2018/00851 
 
Yttrande till Näringsdepartementet avseende Livsmedelsverkets 
redovisning av ett nytt sanktionsavgiftssystem 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden beslutar att yttra sig till Näringsdepartementet enligt bilaga 1 avseende 
Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser 
på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett 
nytt sanktionsavgiftssystem, N2018/03668/RS. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Marie Nordlander har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Beslut 
Nämnden beslutar att yttra sig till Näringsdepartementet enligt bilaga 1 avseende 
Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser 
på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett 
nytt sanktionsavgiftssystem, N2018/03668/RS. 
 
Ärendet 
Näringsdepartementet har skickat förslaget ” Livsmedelsverkets redovisning av 
regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och 
animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem” på 
remiss till Timrå kommun för yttrande. 
 
Livsmedelsverket har föreslagit en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor till 
75 000 kronor om företaget inte registrerat sin anläggning. Om företaget bytt 
ägare eller ändrat bolagsform förslår Livsmedelsverket en lägre avgift 2 500 
kronor till högst 40 000 kronor. Storleken ska baseras på nettoomsättningen.  
I förslaget anser man att det inte går att ta fram nettoomsättningen för kommun, 
stat och landsting så att där ska en fast avgift på 40 000 kronor gälla.” 
 
 

Protokollsutdrag till: 
n.remissvar@regeringskansliet.se  
Akt 
Exp       /       2018 

mailto:n.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 165 Dnr 2018/00595 
 
Yttrande – förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt 
modifierade på grund av påverkan från vattenkraft 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande beslut som yttrande i samråd 
gällande förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på 
grund av påverkan från vattenkraft. 
 
------ 
 
Ärendet 
Miljöinspektör Anna Norgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande beslut som yttrande i samråd 
gällande förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på 
grund av påverkan från vattenkraft. 
 
Ärendet 
Vattenmyndigheterna samråder om förslag till miljökvalitetsnormer för vatten 
som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft. Samrådet 
innehåller underlag som ligger till grund för föreslagna miljökvalitetsnormer för 
hela landet samt åtgärdsplaner för berörda avrinningsområden. Timrå kommun är 
främst berörd av åtgärdsplanen för Indalsälvens avrinningsområde.  
 
Förklaring av ärendet 
Vattenmyndigheterna har pekat ut sammanlagt 658 sjöar och vattendrag i landet 
som kraftigt modifierade på grund av påverkan från storskalig vattenkraft och 
beslutat om miljökvalitetsnormer för dessa. I Timrå kommun finns det en 
vattenförekomst som är utpekad som kraftigt modifierad, Indalsälvens 
dämningsområde uppströms Bergeforsdammen.  
 
I handlingarna beskrivs hur avvägningen sker mellan behovet av miljöförbättrande 
åtgärder som kan genomföras vid berörda vattenkraftanläggningar och att 
vattenkraftens bidrag till energisystemet ska påverkas så lite som möjligt. Denna 
avvägning och detta underlag ligger till grund för de föreslagna 
miljökvalitetsnormerna, alltså preciserade beskrivningar av vilken miljökvalitet 
som ska uppnås i varje vattenförekomst och så även för Timrå kommun.  
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Förslag till miljökvalitetsnorm 
Miljökvalitetsnormen för Bergeforsens dämningsområde föreslås vara God 
ekologisk potential 2017, vattenförekomsten berörs inte av mindre stränga krav.  
 
Åtgärdsplan för Indalsälvens avrinningsområde 
Åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta och därmed behövs för att nå god 
ekologisk potential är generellt sett: 
Konnektivitet upp- och nedströms: Vid huvuddelen av dammarna behöver 
faunapassager anläggas. Huvuddelen av kraftverks- och tunnelintag behöver 
förses med grindar och flyktvägar för att undvika att fisk skadas vid turbinpassage.  
Konnektivitet till biflöden: När vattennivån i regleringsmagasinen är låg kan 
problem uppstå med konnektivitet mellan magasin och tillrinnande vattendrag. 
Detta behöver åtgärdas med permanenta lösningar för att säkerställa att fisk och 
andra organismer har möjlighet att förflytta sig i systemet till exempel för att ta sig 
upp till sina lekplatser.  
Minimitappning och ekologiska flöden: För älvens huvudfåra är kontinuerlig 
minimitappning genom befintliga kraftverk och/eller i torrlagda naturfåror av stor 
vikt eftersom fungerande strömhabitat för fisk- och bottenfauna kan återskapas 
om det finns ett kontinuerligt lägsta flöde i systemet. I stora delar av 
vattensystemet är vattenföringen omvänd med negativa konsekvenser för flora 
och fauna. Insatser för att i någon mån tillskapa mer naturlika, eller ekologiska, 
flödesförhållanden är angelägna.  
Biotopåtgärder: Åtgärder för att förbättra habitat kan handla om att återställa 
rensade vattendragsfåror, anpassa fåror till ett lägre vattenflöde, ta bort 
grunddammar, förbättra sedimenttransport från dammar, minska problem med 
ökad erosion eller återskapa erosion där den försvunnit.  
 
Åtgärder från Indalsälvens mynning till Döda fallet 
Nedanstående beskrivning är hämtad från åtgärdsplanen och gäller huvudfåran 
från mynningen till Döda fallet (Ragunda) och beskriver de åtgärder som ger 
betydande ekologisk nytta sammanvägt med att åtgärderna inte bedöms medföra 
en betydande negativ påverkan på vattenkraftsproduktion och/eller 
reglerkapacitet. 
 
”Bergeforsens kraftverk utgör definitivt vandringshinder för alla förekommande 
fiskarter. Området nedströms kraftverket till havet klassas som naturligt vatten 
och sträckan är närmare en mil lång. Närmast havet förgrenar sig älven i Sveriges 
största kustmynnande deltaområde som nedströms E4 delvis är avsatt som 
naturreservat och Natura 2000-område. Uppströms Bergeforsens kraftverk i 
huvudgrenen är Järkvissle kraftverk närmaste vandringshinder. Ljustorpsån med 
biflödet Mjällån mynnar i Indalsälven på sträckan Bergeforsens kraftverk – havet. 
I Ljustorpsån finns självreproducerande bestånd av bland annat ål, flodnejonöga, 
sik, harr, havsöring och lax på sträckan från Indalsälven upp till Lagfors kraftverk.  
 
Vid Bergeforsens kraftverk bedöms behov finnas av ett högre grundflöde genom 
kraftverket, en ekologiskt anpassad flödesreglering, mjuka övergångar mellan höga 
och låga tappningar och faunapassage för upp- och nedströmsvandring. 
Sammantaget bedöms dessa åtgärder främst bidra till att arter som sik, 
flodnejonöga, ål med flera gynnas då en sträcka på cirka 56 km uppströms 
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Bergeforsens kraftverk blir tillgänglig som lek och uppväxtområde. I flera biflöden 
finns flodpärlmussla. I Ljustorpsån tillskapas fiskvandringsmöjligheter upp och 
ned förbi Lagfors och Rundbackens kraftverk samt förbi Laxsjöns 
regleringsdamm. I de förekommande naturfårorna vid kraftverk och 
regleringsdamm släpps en årstidsanpassad medellågvattenföring 
(medellågvattenföring). I övrigt tappas ekologiskt anpassade flöden i Ljustorpsån.” 
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Kontoret bedömer att det i samrådsunderlaget är tydligt redovisat hur 
avvägningen sker mellan vilka åtgärder som utifrån ekologisk synvinkel krävs och 
nyttan av vattenkraft i energisystemet. Det är tydligt vilka åtgärder som krävs för 
att kunna nå god ekologisk potential. Bedömningen är att förslaget till 
miljökvalitetsnorm, God ekologisk potential, för Bergeforsens dämningsområde 
är rimlig och de åtgärder som redovisas i förslag till åtgärdsplan är nödvändiga och 
väl avvägda.  
 
Indalsälvens huvudfåra – Bergeforsen, damm och kraftverk 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid prövningen av nytt utskov vid Bergeforsens 
kraftverk redan under år 2011yttrat sig gällande att behovet av och 
förutsättningarna för en fiskvandringsväg förbi Bergeforsdammen skulle utredas. 
Detta med hänvisning till vattendirektivets mål om god potential även för 
reglerade vatten. Det är därför välkommet med det underlag som presenteras i 
samrådet gällande faunapassage för upp- och nedströmsvandring och det är 
viktigt att åtgärdernas genomförande kan säkerställas. Det är också positivt med 
de angivna flödesanpassningarna.  
 
Ljustorpsån - Rundbackens och Lagfors kraftverk 
Timrå kommuns miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig ett flertal gånger i 
tidigare prövnings- och anmälningsärenden om Rundbackens kraftverk med 
tillhörande anläggningar. Nämnden har redovisat yrkanden på minimitappning 
motsvarande ett medellågflöde från Storlaxsjön till Laxsjöån och även inrättande 
av fiskvandringsväg. Timrå kommuns miljö- och byggnadsnämnd har också ställt 
sig bakom tidigare försök av Kammarkollegiet att ompröva verksamheten vid 
Rundbackens kraftverk. Föreslagna åtgärder bedöms vara nödvändiga och rimliga 
utifrån de förutsättningar som finns framtagna sedan tidigare. Det är viktigt att 
åtgärderna kan genomföras. 
 
Vid framtagandet av yttrandet har även miljöinspektör Jan Bengtson medverkat.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Vattenmyndighetens kansli, vasternorrland@lansstyrelsen.se. Yttrandet ska vara i word-format.  
Akt 
 
Exp       /       2018 
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§ 166 Dnr 2018/00849 

Utredning – ansökan om utökad serveringsyta att servera alkoholdrycker  
till allmänheten Arenarestaurangen Timrå, Lagergatan 14, Sundsvall 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
1. Bevilja Arena Service Mitt AB, med organisationsnummer 556723-9461, 
 serveringstillstånd i NHK Arena enligt följande:  

- till allmänheten i logernas läktarplatser och rinkside matsalen för starköl, vin, 
 andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker. 

- till allmänheten i supporterbaren för starköl, vin och andra jästa 
 alkoholdrycker.   
 
2. Serveringstiden är året runt klockan 11.00–01.00. 
 
3. Att tillståndet förenas med krav om att minst två förordnade ordningsvakter 
 skall tjänstgöra för serveringen då man väntar mer än 1000 besökare på arenan 
 under hela tiden serveringen av alkoholdrycker pågår.  
 
------ 
 
Ärendet 
Handläggare Armin Fattah har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. 

”Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta följande: 
 
1. Bevilja Arena Service Mitt AB, med organisationsnummer 556723-9461, 

 serveringstillstånd i NHK Arena enligt följande:  

- till allmänheten i logernas läktarplatser och rinkside matsalen för starköl, vin, 
 andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker. 

- till allmänheten i supporterbaren för starköl, vin och andra jästa 
 alkoholdrycker.   
 
2. Serveringstiden är året runt klockan 11.00–01.00. 

 
3. Att tillståndet förenas med krav om att minst två förordnade ordningsvakter 

skall tjänstgöra för serveringen då man väntar mer än 1000 besökare på arenan 
under hela tiden serveringen av alkoholdrycker pågår.  
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Lagstiftning 
Beslutet är fattat med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen. 

Sökande 
Arena Service Mitt AB, Lagergatan 14, Sundsvall, organisationsnummer 556723-9461. 

Ansökan 
Arena Service Mitt AB har den 2018-06-20, ansökt om utökad serveringsyta för 
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på logernas läktarplatser, supporterbaren och rinkside matsalen, i 
Arenarestaurangen Timrå. Ansökan gäller året runt med serveringstider mellan 
klockan 11.00 – 01.00. 
 
Verksamhetens inriktning  
Servering av mat och dryck under idrottsmatcher i NHK Arena.  
 
Ägarförhållanden 
Bolaget företräds av styrelseordföranden Nils Rune Evert Tedfors, 
styrelseledamoten Kjell Mikael Nordlund och styrelseledamoten Ulf Thomas 
Vestberg. Firman tecknas av styrelsen. 
Hyresförhållanden  
Företaget har sedan tidigare ett hyresavtal med fastighetsägaren Conferera AB.  
Fastighetsägaren har i ett skriftlig uttalande inget emot att alkoholhaltiga drycker 
serveras på logernas läktarplatser, supporterbaren och rinkside matsalen.  
 
Finansiering  
Ombyggnation av logernas läktarplatser, supporterbaren och rinkside matsalen 
finansieras av fastighetsägaren Conferera AB.  
 
Matutbud  
Sökande har redovisat att mat kommer att serveras på samtliga områden där de 
har rätt att servera alkoholhaltiga drycker.  

Remisser 
Från remissyttranden sammanfattas: 
 
Polismyndigheten   
Polismyndigheten har genomfört vandelsutredning på aktuella personer och har 
ingen erinran. 
 
Polisinspektör Andreas Zehlander har besökt platsen och låtit krögaren visat 
utrymmena och de tänkta planerna. Utifrån besöket och inkomna handlingar har 
polisen ingen erinran utan tillstryker ansökan. 
 
Tillståndshavaren ska tillse att det råder god ordning och säkerhet i utrymmena 
och att rätt antal ordningsvakter tjänstgör på de olika arrangemangen. 
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Skatteverket 
Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare finns inga brister vad 
gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter. Kontroll har skett för de 
senaste 3 åren. Bolaget har inte varit föremål för revision eller annan utredning. 
Bolaget är registrerat för mervärdesskatt, innehar F-skatt och är registrerad som 
arbetsgivare. 
 
Räddningstjänsten  
2018-08-13 lämnade Medelpads räddningstjänst följande synpunkter: 
 
Medelpads Räddningstjänstförbund har tagit del av insända handlingar och har 
följande synpunkter: 
 
En komplettering av brandskyddsdokumenation eller verifiering av eventuell 
ändrad utrymningssituation behöver beställas av fastighetsägaren hos ett 
konsultföretag för att Räddningstjänsten ska kunna bedöma brand och 
utrymningssäkerheten på arenan. 
 
2018-08-17 lämnade Medelpads räddningstjänst följande synpunkter: 
 
Medelpads räddningstjänstförbund har tagit del av insända handlingar och har 
följande synpunkter: 
 
Enligt Bricons bedömning av detta ärende så kommer inte utrymningen från 
denna läktare att påverkas negativt genom utökningen av ytan, denna bedömning 
delas av Räddningstjänsten. En komplettering av släckutrustning behöver dock 
åtgärdas. 
 
Bedömning  
Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som 
visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Tillståndsmyn-
digheten skall ta särskild hänsyn till att sökande visar sig lämplig avseende 
laglydnad och benägenhet att fullfölja sina skyldigheter mot det allmänna. En 
lämplighetsprövning avseende den person som ansöker om tillstånd skall göras. 
Lämplighetskraven innebär att sökande skall vara lämplig för den socialt 
ansvarsfulla uppgiften att servera vin och starköl och spritdrycker. Sökande skall 
ha kännedom om alkohollagstiftningen och ha ekonomiska förutsättningar att 
sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Lämplighetsprövningen omfattar 
således två delar, dels kunskaper i alkohollagstiftning, dels den personliga vandeln.  
 
Miljö- och byggkontoret har vid en samlad bedömning funnit att sökande 
uppfyller alkohollagens (8 kap 12 § alkohollagen) krav för att medges tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten. Polismyndighetens vandelutredning har 
inte påvisat något och Skatteverket meddelar att för bolaget och dess företrädare 
finns inga brister vad gäller redovisning eller betalning av skatter och avgifter.  
Sökande har dispositionsrätt för serveringsstället då ett hyresavtal har tecknats 
sedan tidigare med fastighetsägaren av NHK Arena.  
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Sökande har inlämnat in en brandskyddbeskrivning som Medelpads 
räddningstjänst bedömt uppvisa att tillräckliga utrymningsvägar finns för 
serveringsytorna. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att logernas 
läktarplatser, supporterbaren och rinkside matsal är brandsäkra enligt 8 kap. 16§ 
alkohollagen.  
 
Logernas läktarplatser är inhägnade dvs. att gäster som tar med sig ut 
alkoholhaltiga drycker ut på läktaren inte kommer att kunna sitta bland andra 
supportar på läktaren. Polisen har i sitt yttrande inget att anmärka på 
utformningen. Därmed anser Miljö- och byggkontoret att serveringsytan är 
avgränsad enligt 8 kap. 14§ alkohollagen.  
 
Sökande har tillgång till ett kök sedan tidigare där det finns möjlighet att tillaga 
mat från råvaror. Köket är registrerad som livsmedelsanläggning enligt 852/2004 
hos miljökontoret i Timrå. Av de anledningarna uppfyller sökande 8 kap. 15§ 
alkohollagen om att sökande ska ha ett funktionellt kök för att kunna tillaga mat.  
Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att minst 2 förordnande 
ordningsvakter skall tjänstgöra vid servering av alkoholhaltiga drycker om mer än 
1000 personer förväntas, då det är ett tidigare grundkrav enligt nuvarande 
serveringstillstånd som Mitt Arena Service AB har på NHK Arena med 
diarienummer 2017:106 72.” 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
Akt 
 
Exp        /        2018 
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§ 167 Dnr 2018/01037 
 
Sörberge 11:1 – Delegera att besluta om serveringstillstånd 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ger ordförande Roger Öberg delegation att besluta 
om serveringstillstånd för Bergeforsens Stugby och Camping AB, org.nr. 556990-
1787. Delegationen sträcker sig från 2018-09-17 till 2018-09-30. 
 
------ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger ordförande Roger Öberg delegation att besluta 
om serveringstillstånd för Bergeforsens Stugby och Camping AB, org.nr. 556990-
1787. Delegationen sträcker sig från 2018-09-17 till 2018-09-30. 
 
Ärendet 
Delegera att besluta om serveringstillstånd. 
 
Förklaring av ärendet 
Bergeforsens Stugby och Camping AB har ansökt om stadigvarande 
serveringstillstånd p.g.a. att de nu ska starta upp sin dansverksamhet. Det som 
saknas för att uppfylla alkohollagstiftningen är räddningstjänstens klartecken. För 
att få detta måste det installeras ett automatiskt brandlarm. Detta har inte hunnits 
gjorts till denna nämnd den 17/9. Första dansen är bokad till den 29/9 och därför 
behöver möjligheten finnas att ordföranden kan skriva beslutet på delegation om 
alkoholhandläggaren finner att alla krav är uppfyllda.  
 
Miljö- och byggkontorets överväganden  
Alkoholhandläggaren anser att allt utom brandlarmet är uppfyllt. Klartecken från 
räddningstjänsten inväntas innan beslut tas fram. Sökanden har fullgjort 
alkohollagsprovet och köket uppfyller kraven för att kunna hantera den menyn 
som presenterats.”  
 
 

Protokollsutdrag till: 
Ordföranden 
Akt 
Exp       /       2018 
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§ 168  
 
Sammanträdesdagar 2019 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden antar förslaget för sammanträdesdagar för 2019. 
 
------ 
 
Ärendet 
Styrelser/nämnder ska anmäla fastlagda sammanträdesdagar för 2019 till 
kommunledningskontoret. 
 
Förslag på miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar för 2019 föreligger. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunledningskontoret, Annica Sjödin 
Ledamöter/ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
Akt 
 
Exp        /       2018 
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§ 169 
 
Delårsrapport 2018 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden beslutar att godkänna bifogade handlingar som tillsammans utgör 
delårsrapporten. 
 
------ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt 
nedan. 
 
”Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna bifogade handlingar som tillsammans utgör 
delårsrapporten. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden ska lämna en delårsrapport efter augustis utgång.  
 
Kommentarer till Månadsrapport t o m aug -18 
Nämnden gör ett överskott för perioden. Nedan förklaras verksamheterna som de 
är indelade i ekonomisystemet. Gemensamt för verksamheterna är att budgeten är 
fördelad i tolftedelar.   
 
Politisk verksamhet  
Det hålls inget sammanträde under juli månad vilket resulterar i ett litet överskott 
 
Miljö  
Låga intäkter. Ärenden har hanterats men faktureringen ligger efter med 
gissningsvis 100 tkr. Kostnaderna kommer att generera ett större överskott pga. 
att personal har bistått kommunstyrelsens verksamhet under en ledighet.  
 
Bygg  
Intäkterna förväntas fortsätta vara höga så intäkter och kostnader bedöms ta ut 
varandra.  
 
Bostadsanpassning  
Alltid svårbedömt.  
 



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-09-17  

Kommentarer till Måluppfyllelse t o m aug -18 
3.1 Bygglov går bättre än förväntat. Under första delåret har 93 % av byggloven 
hanterats inom servicedeklarationens tid. Inom miljöområdet är ett ärende missat 
och eftersom 100% är målet så kommer vi att missa det inom miljöområdet. 
 
3.2 Följs upp vid årsbokslut 
 
4.1 Målet mäter en handlingsplan som tagits fram sedan senaste 
medarbetarenkäten. Två av tre aktiviteter är genomförda och ca 70% av den sista 
aktiviteten är genomförd. Målet kommer troligtvis att nås. 
 
4.3 Medarbetare har personliga utvecklingsplaner. Det finns totalt 82 
överenskomna punkter.”  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt 
 
Exp         /         2018  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-09-17  

 
 
 
 
 
§ 170 
 
Verksamhetsplan 2019-2021 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna bifogad Verksamhetsplan 
2019-2021 som underlag till budgetberedningen. 
 
Antal registreringar och c-anmälan ersätts av: antal ärenden som omfattas av 
servicedeklarationen exklusive byggärenden. Antal 70 (2018, 2019-2021). 
 
------ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna bifogad Verksamhetsplan 
2019-2021 som underlag till budgetberedningen. 
 
Ärendet 
Nämnden ska lämna in verksamhetsplan till budgetberedningen. 
 
Ny ekonomiorganisation 
Ekonomistödet som nämnden har tillgänglig är inte tillräcklig. En påtaglig 
konsekvens med omorganisationen och nuvarande personalbrist är att 
detaljkunskap och historisk kunskap om nämndes budget saknas. För planeringen 
av 2019 finns det således frågetecken och detaljerna är inte färdigställda. Kort 
sammanfattat finns det flera oklarheter men huvudspåren borde vara tydliga.   
 
Jämförelse med 2018 års budget 
För att enklare presentera förslaget och sätta det i ett sammanhang så presenteras 
skillnader mellan tillgängliga resurser för 2019 och beslutad budget för 2018.  
Det ursprungliga tjänstemannaförslaget (framtaget av personalen på miljö- och 
byggkontoret) har reviderats av undertecknad för att bidra till att skapa ett 
prioriteringsutrymme i enlighet med fullmäktiges direktiv. Skillnaden mellan 
intentionerna från nämndens analysseminarium i juni och det bifogade förslaget är 
att nämndens kostnader för bostadsanpassningar är minskade med 500 tkr till 
2.500 tkr.  
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Viktigt att nämna i övrigt  
Bygg har ökade kostnader. 100 tkr av de ökade kostnaderna går att förklara med 
bättre kvalitet och professionalitet. De övriga 300 tkr ger en skillnad i uppfyllelse 
av servicedeklarationen. För 2018 är målet att klara 90 % av byggloven inom 
servicedeklarationens angivna tider. För 2019 är målet 100%. Skillnaden mellan 
åren är att under 2018 pågick utbyggnationen av Östrand och de krävdes relativt 
stora resurser att hantera. Under 2019 bedömer vi att det blir ett normalt år igen.  
 
Bilaga:  
1. Verksamhetsplan 2019-2021 Miljö- och byggnadsnämnden 
2. Behovsutredning för miljöenheten 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Budgetberedningen 
Akt 
 
Exp         /       2018 
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§ 171  
 
Ekonomirapport/Personal/Internkontroll 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
------ 
 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om budgetramen i § 169.  
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsapassning har utförts 
utan erinran, augusti 2018.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har 
utförts utan erinran augusti 2018.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom 
nämndens personal. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                             
 
Exp        /        2018 
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§ 172 

 
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. 
 
Vi är först ut i Sverige med ärendehanteringssystemet LEX för miljöenheten. 
Även byggenheten går över till LEX och där har vi haft draghjälp av andra 
kommuner som redan gjort resan. Övergången kommer att innebära en utmaning 
för utvecklare, tekniker och handläggare hos oss och hos det levererande 
företaget. I avtalet finns en utstakad tidsplan. Arbetet har redan påbörjats och 
under september och oktober kommer tester att utföras. I slutet av november 
kommer konverteringar att slutföras och den 3 december planerar vi att börja 
handlägga i det nya ärendehanteringssystemet. Nu arbetar det levererande 
företaget febrilt med att försöka anpassa systemet utifrån våra behov. Tanken är 
att det nuvarande systemet lever kvar som en sökdatabas till dess att vi helt kan 
avskriva och avinstallera det. Den bästa gissningen idag är att det kan ske vid nästa 
halvårsskifte. 
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Vi har en miljöplan som sträcker sig till 2020. Redan nu pågår arbetet med att ta 
fram en ny plan. Representanter från alla bolag och förvaltningar/nämnder är 
inbjudna att delta. Målsättningen med arbetet är att ha indikatorer framme för 
mätning under 2019 och att fullmäktige kan besluta om ny plan under 2020. Flera 
andra kommuner i länet arbetar med ny miljöplan eller likande. Regionen har även 
initierat ett länsövergripande arbete för sin verksamhet. Den samlade bilden är att 
hållbarhet och agenda 2030 är vägledande för flera av arbetena. 
 
I Timrå kommun är vi proffs på service!” 

 

 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                  
 
Exp        /        2018 
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 § 173 
 

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

 Skrivelse till Länsstyrelsen – Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens 

beslut den 13 augusti 2018 gällande ansökan om dispens från 

reservatsföreskrifter, Åstöns naturreservat, Åkerö 3:19. 

 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-21 § 219 ”Svar revisionsrapport, 

 Kommunens styrmodell” 

 

 Länsstyrelsens beslut 2018-08-22 – Överklagande av beslut om bygglov för 

 ändrad användning samt ombyggnad. 

   

 

Protokollsutdrag till:                 

Akt       
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§ 174 
 
Delegationer 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
------ 
 
Ärenden 
 
Miljö 
 
Svar i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (RÖ 4/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om tillstånd till sprängning för VA-
schakt på Näs 7:2, Lindströms Bergsspräningning AB (JB 21/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om marknad, Sörberge 
Intresseförening  (MN 47/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om surströmmingsservering, Timrå 
Församling (MN 48/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om valdebatt, Timrå 
Socialdemokratiska Arbetarkommun (MN 49/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om pollitiskt tal, Västerpartiet i Timrå 
(MN 50/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om familjedag Y:et (MN 51/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten - ansökan om offentlig tillställning, Namos 
restaurang AB (MN 52/18). 
 
Utredning och beslut – ändrade ägarförhållanden på Söråkers Hotell AB (MN 
54/18). 
 
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 augusti 2018 
gällande ansökan om dispens från reservatsföreskrifter, Åstöns naturreservat, 
Åkerö 3:19 (MN 55/18). 
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********** – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 31/18). 
 
************ – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av bergvärme (TÖ 32/18). 
 
********* – tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning (TÖ 33/18). 
 
****** – anmälan om kompostering av hushållsavfall och yttrande rörande 
ändring av sophämtningsintervall (TÖ 34/18). 
 
******** – anmälan att anlägga enskild avloppsanläggning utan ansluten 
vattentoalett samt ansökan om installation av sluten tank för WC (TÖ 35/18). 
 
********* – föreläggande rörande ej tilståndsgiven enskild avloppsanläggning 
(TÖ 36/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 37/18). 
 
********* – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 38/18). 
 
********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 39/18). 
 
******** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 40/18). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 41/18). 
 
********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (TÖ 42/18). 
 
*********** – anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
bergvärme (AN 6/18). 
 
Vivsta 3:58, 3:91, AB Timråbo – komplettering till anmälan om 
efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (AN 7/18). 
 
Söråker 11:5, Delta Terminal AB – yttrande om behov av kompletteringar till 
ansökan om tillstånd till insamling och lagring av farligt avfall (AN 8/18). 
 
Vivstamon 1:86, Artboard AB – begäran om kompletteringar till miljörapport 
för 2017 (AN 9/18). 
 
Söråker 22:10, Förpacknings- och tidningsinsamlingen – avgift för nedlagd 
tillsynstid (AN 10/18). 
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Yttrande till Polismyndigheten – fyrverkeri i samband med ”Lysnatta” Tynderö 
(AN 11/18). 
 
Yttrande till Polismyndigheten – sätta upp partytält samt dela ut valmaterial, 
Timråpartiet (AN 12/18). 
 
Vivsta 3:11, 3:91, AB Timråbo – komplettering till anmälan om 
efterbehandling enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (MLM 9/18). 
 
Bygg 
 
************ ********** Eldstad och rökkanal 
H 32/18 ********* 
 ********** 
 
*********** E.ON Transformatorstation 
H 33/18 Box 787 
 851 22 Sundsvall 
 
*********** *************** Nybyggnad förråd 
H 34/18 ************* 
 ********** 
 
************ ************ Anmälan, tillbyggnad 
H 35/18 ************ bostadshus, uterum 
 *********** 
 
************ ********** Ny komplementbyggnad 
H 36/18 ************ 
 ********** 
 
Söråker 15:3 Timråbo AB Ombyggnad flerbostads- 
H 37/18 Box 134 hus, utbyte av balkonger 
 861 24 Timrå 
 
 
**********  ************ Tillbyggnad bostadshus 
L 37/18 ************ 
 ************* 
 
************ AB Timråbo Fasadändring nya  
L 38/18 Box 134 balkonger 
 861 24 Timrå 
 
************  Klagomål – hög häck Färjvägen-Strömgatan. 
L 39/18 
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********** ************* Rivning bostadshus  
P 23/18 ************* och uthus 
 ************ 
 
Vivstamon 1:16 Nordic Road Safety Nybyggnad lagerhall 
P 24/18 Svetsarvägen 4 
 861 36 Timrå 
 
Vivstamon 1:78 GLM-Ståhls Industriservice Nybyggnad 
P 25/18 Svetsarvägen 3  bygghall 
 861 36 Timrå 
 
********** ************ Eldstad 
S 1/18 ************** 
 ************** 
 
************* ************** Rivningslov, delbeslut 
S 2/18 ************** rivning befintligt garage 
 ************* 
 
************ *********** Tillbyggnad bostadshus 
S 3/18 ************* med uterum 
 ********** 
 
Sandarna 1:8 Timrå Vatten AB Ny överbyggnad på 
S 4/18 Box 189 pumpstation, rivning 
 851 03 Sundsvall av befintligt 
 
********** ************ Rivning fritidshus 
S 5/18 ********** 
 ********** 
 
********** ************ Nybyggnad garage 
S 6/18 ************* 
 *********** 
 
*********** ************ Ny komplementbyggnad 
S 7/18 *********** typ attefall 
 ************ 
 
************ ************ Tillbyggnad bostadshus 
S 8/18 ************ 
 ********** 
 
Torsboda 3:15 E.ON Energidistribution AB Nybyggnad 
S 9/18 Västra vägen 94  tranformatorstation 
 857 40 Sundsvall 
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Edsgården 4:88 E.ON Energidistribution AB Nybyggnad 
S 10/18 Västra vägen 94  tranformatorstation 
 857 40 Sundsvall 
 
Mellerstbyn 2:3 E.ON Energidistribution AB Nybyggnad 
S 11/18 Västra vägen 94  tranformatorstation 
 857 40 Sundsvall 
 
Torsboda 4:16 E.ON Energidistribution AB Nybyggnad 
S 12/18 Västra vägen 94  tranformatorstation 
 857 40 Sundsvall 
 
*********** ******** Tillbyggnad bostadshus 
S 13/18 ********** 
 *********** 
 
********* ************ Eldstad, byte bränsleslag 
S 14/18 ********** från olja till pellets 
 ************ 
 
********** ***********  
S 15/18 ************* Tillbyggnad fritidshus 
 ************* 
 
******** ************* Nybyggnad carport 
S 16/18 *********** 
 ************ 
 
************ ************* Tillbyggnad bostadshus 
S 17/18 ************ 
 *********** 
 
*********** ************ Eldstad 
S 18/18 *********** 
 ********** 
 
********* ************ Nybyggnad fritidshus, 
S 19/18 *********** rivning av befintligt 
 ********* 
 
******** ********** Nybyggnad carport 
S 20/18 ********** med förråd 
 ******** 
 
Bostadsanpassningar 
 

********** Reparation av hiss 

  

************* Handledare i trappa till övervåning.  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-09-17  

  

************ Borttagning av trösklar.  

  

********** Stödhandtag  

  

********** Breddning av befintligt broplan, stödhandtag.  

  

************ Spisvakt 

  

************ En automatisk dörröppnare till hissdörr. 

  

*********** Utjämning av nivåskillnad till balkong.  

  

************* Stödhandtag. 

  

*********** Iordningställande av duschplats, stödhandtag, 
borttagning av trösklar.  

  

*********** Borttagning av trösklar 

  

*********** Duschkabin och ramp.  
   

*********** Handsändare till befintlig dörrautomatik. 
 

  
 
Protokollsutdrag till:                 
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§ 175 
 
Delgivningar 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i 
form av delgivningslista. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Akt                                       
 
Exp       /       2018 
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§ 176  Dnr 2018/00734 
 
Bäräng 1:20 – Ansökan bygglov, nybyggnad av campingstugor 
 
Beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Byggherrens förslag, Örjan Nyberg, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
------ 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att: 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Byggherrens förslag, Örjan Nyberg, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Handlingar som legat till grund för beslutet: 
Ansökan registrerad 2018-05-29 
Situationsplan registrerad 2018-08-29 
Plan- och sektionsritning registrerad 2018-09-12 
Fasadritning registrerad 2018-09-12 
Yttrande från grannar, registrerade 2018-08-28, 2018-09-06 samt 2018-09-12 
Yttrande från miljöenheten daterat 2018-09-07 
Svar på yttrande, daterat 2018-09-13 
 
Ärendet 
Sundsvalls Kommun, har genom projektet Ringar på vattnet tillsammans med 
Timrå Kommun, sökt bygglov för nybyggnad av campingstugor hos miljö- och 
byggnadsnämnden på fastigheten BÄRÄNG 1:20. 4 stycken campingstugor avses 
att byggas på 35 m2 vardera. Byggnaderna avses att utformas med rödmålade 
träfasader, vita detaljer och svart plåttak.  
  
Sökt åtgärd avser att utveckla Färjaområdet i Yttre Tynderösundet med 
campingstugor för uthyrning.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom ett område med sammanhållen bebyggelse. I gällande 
översiktsplan för Timrå, ÖP 90, upptas Tynderökusten som ett regionalt intresse 
för fritidsboende, bad och båtliv. Sökt åtgärd bedöms överensstämma med 
gällande översiktsplan.   
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Strandskyddsdispens är hanterat i ett separat beslut. Förhandsbesked för 
cafébyggnad samt bed and breakfast finns tillstyrkt från 2016.  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att 
yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Rågrannar samt miljöenheten på Miljö- och 
byggkontoret har getts tillfälle att yttra sig. Av inkomna yttranden framkommer 
synpunkter på att ”knubben-huset” inte ska rivas, önskan om att ett staket byggs 
mot fastighetsgräns till fastigheten Bäräng 1:4 samt att det bör anordnas en 
landstigningsplats/brygga för kanoter, vattenskotrar eller dylikt i anslutning till 
campingplatsen och caféet.  
 
Sökanden har genom Fredrik Eriksson, Näringslivskontoret Timrå Kommun, 
lämnat synpunkter på inkomna yttranden och framhåller att: Tynderö 
Fiskarförening avser att sätta upp staket mellan berörda tomter för att tydligt 
avskilja området från den privata angränsande marken. ”Knubbens hus” är tänkt 
att bevaras som en del i området. Fastighetsägaren, Tynderö Fiskarförening, avser 
att ytterligare tillgängliggöra området genom fler stegar på bryggan som då 
tillgängliggör området för kanotister, vattenskoteråkare samt för mindre båtar.  
 
Bedömning 
Miljö- och byggkontoret bedömer att: 
Sökanden, genom fastighetsägaren, har tagit ställning till de inkomna 
synpunkterna och presenterat önskade och relevanta åtgärder. Önskan om staket 
till fastighetsgräns mot Bäräng 1:4 inte omfattas av lovansökan men kan uppföras 
utan bygglov så länge de byggs som ett traditionellt staket av sedvanlig 
beskaffenhet (ej plank). Att ”knubbens hus” bevaras tydliggörs på den 
situationsplan som inkom efter att underrättelse till grannar gått ut. Att 
tillgängliggöra området med fler stegar på befintlig brygga bedöms som lämplig 
åtgärd.  
 
Campingstugor har bedömts som tillfälliga bostäder varvid tillgänglighetskrav inte 
är tillämpbara. 
 
Miljö- och byggkontoret har vid en samlad prövning bedömt att den sökta 
åtgärden har anpassats till omgivning, strider inte mot gällande översiktsplan och 
bedöms inte utgöra en betydande olägenhet för grannar och närboende.  
 
Upplysningar 
Inga byggnationer får påbörjas innan startbesked meddelats av miljö- och 
byggnadsnämnden. En separat kallelse skickas inför tekniskt samråd.  
 
Åtgärden får inte verkställas/ påbörjas förrän fyra veckor efter att det att 
lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (poit.bolagsverket.se).  
 
 

  



 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll  

2018-09-17  

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 

 
  

Kopia till:  
Statistiska centralbyrån petra.jansson@scb.se 

 Fastighetsägare 
 Kontrollansvarig 
 Skatteverket 
 Näringslivskontoret, Fredrik Eriksson 
 Fastighetsregistret 
 Akten 
 
 Exp          /        2018 
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