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kristina.olofsson@timra.se 

 
 
Dagordning  
 

1. Presentation av förvaltningens personal. 
2. Presentation av nämndens ledamöter 
3. Information från förvaltningschef 
4. Information från ansvarig avfall och återvinning, verksamhetschef teknik, verksamhetschef 

kultur och fritid och verksamhetschef investeringar 
5. Föredragning ärenden 
6. Gruppmöten 
7. Beslut ärenden 

 
 
Ärendelista 

 
Punkt Ärende Ärendemening 
1  Utse justerare 

2  Fastställa ärendelista 

3 KTN/2023:17 Valärende - Ärendeberedning 

4 KTN/2023:6 Valärende - Kulturråd mandatperioden 2023-2026 

5 KTN/2023:5 Valärende - Arbetsgrupp avfall och återvinning mandatperioden 
2023-2026 

6 KTN/2023:10 Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
mandatperioden 2023-2026 
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Punkt Ärende Ärendemening 
7 KTN/2023:7 Valärende - Kulturforum (Region Västernorrland) mandatperioden 

2023-2026 

8 KTN/2023:9 Valärende - Nomineringar till styrelsen för Västernorrlands läns  
trafiksäkerhetsförbund NTF mandatperioden 2023-2026 

9 KTN/2022:688 Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 

10 KTN/2022:689 Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet 
och Bergeforsens IP 

11 KTN/2022:682 Ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om 
Kabelvägen - Underrättelse om samråd 

12 KTN/2022:697 Ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde - 
Underrättelse om samråd 

13  Ansökan föreningsbidrag SNOFED - "Skotersverige" som är en 
digital plattform för skoterföreningar och skoterägare (handlingar 
skickas senare) 

14 KTN/2023:11 Delegationsbeslut 

15 KTN/2023:15 Rapporter och informationsärenden 

16 KTN/2023:12 Ekonomi och verksamhet 

 
 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-09 KTN/2023:17 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Valärende - Ärendeberedning 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Föreslå ordförande  ……………….. (   ) som tredje ledamot i kultur- och tekniknämndens 
ärendeberedning. 
 
 
 
Ärendet 
Förutom ordförande Markus Sjöström (M) och vice ordförande Cecilia Edholm (S) ska en tredje 
ledamot från oppositionen utses till ärendeberedningen. Det är ordförande som beslutar om det ska 
vara fler representanter som deltar i ärendeberedningen. Ordförande vill ha en representant från 
oppositionen och önskar att oppositionen ger förslag på representant. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Vald ledamot 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-06 KTN/2023:6 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Valärende - Kulturråd mandatperioden 2023-2026 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse till ordförande …….... (  ) och …….... (  ) från majoriteten samt ……….. (  ) från oppositionen som 
ordinarie ledamöter i kulturrådet under mandatperioden 2023-2026. 
 
 
 
Ärendet 
Ordinarie ledamöter i form av en ordförande och en ledamot från majoriteten samt en ledamot från 
oppositionen ska utses. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 
Kultur- och bibliotekschef 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-09 KTN/2023:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Valärende - Arbetsgrupp avfall och återvinning mandatperioden 2023-
2026 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse ………….. (  ) och ……….. (  ) från majoriteten och ………….. (  ) från oppositionen till ordinarie 
ledamöter i arbetsgrupp avfall och återvinning mandatperioden 2023-2026. 
 
 
 
Ärendet 
Till arbetsgrupp avfall och återvinning ska utses tre ordinarie ledamöter, två från majoriteten och en 
från oppositionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Ansvarig avfall och återvinning 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-06 KTN/2023:10 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Valärende - Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
mandatperioden 2023-2026 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse ….. () som ordinarie ledamot och …. () som ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
 
 
Ärendet 
Enligt Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådets arbetsordning ska barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden samt miljö- och byggnadsnämnden utser vardera 
en ordinarie ledamot och en ersättare bland sina egna ordinarie ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunala Tillgänglighets- och Pensionärsrådet 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Frövaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-06 KTN/2023:7 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Valärende - Kulturforum (Region Västernorrland) mandatperioden 2023-
2026 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar. 
 
Utse ……... (  ) som ordinarie ledamot och ……….. (  ) som ersättare i Kulturforum för mandatperioden 
2023-2026. 
 
 
 
Ärendet 
Region Västernorrland emotser representanter till Kulturforum i form av en ordinarie ledamot och 
en ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Västernorrland 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Region Västernorrland 
Valda ledamöter  
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Ämne: VB: Aktualisera politisk representation i  Regionala samverkansrådet och Kulturforum, 
vårt diarienummer 22NHU676
Från: Mattias Bouvin
Till: Kultur & Teknik exp
Mottaget: 2022-12-16 12:04:32

 
 
Från: fb.regionaltillväxt <regionaltillvaxt@rvn.se> 
Skickat: den 16 december 2022 11:12
Till: kommun@harnosand.se; kommunen@ornskoldsvik.se; kommun@solleftea.se; kansli 
<timra.kommun@timra.se>; sundsvalls.kommun@sundsvall.se; ange@ange.se; kommun@kramfors.se
Kopia: lennart.andersson@sundsvall.se; mats.gustafsson@ange.se; Annelie Axelsson 
<Annelie.Axelsson@timra.se>; uno.jonsson@harnosand.se; susanne.konigson@kramfors.se; 
Peter.selemark@ornskoldsvik.se; mikael.nasstrom@solleftea.se; Maria Oldenmark 
<maria.oldenmark@rvn.se>; Maria Lidgren <maria.lidgren@rvn.se>; Monika Öhgren 
<monika.ohgren@rvn.se>; fb.diarium <fb.diarium@rvn.se>
Ämne: Aktualisera politisk representation i Regionala samverkansrådet och Kulturforum, vårt 
diarienummer 22NHU676
 
Regionalt ledarskap för hållbara resultat i det regionala utvecklingsarbetet
Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret samordnar Region Västernorrland Regionala 
samverkansrådet som ett vägledande organ och ett gemensamt regionalt ledarskap i Västernorrland. 
Arbetet utgår från Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, den regionala 
transportinfrastrukturplaneringen samt andra kopplade strategier, planer och program. I samband med 
att ny regional utvecklingsstrategi antogs 2020 gjordes en översyn över tidigare politiska forum och ett 
antal av dessa avvecklades (se * i slutet av detta mail).  
 
Som ansvarig för kultursamverkansmodellen och en nyligen antagen Kulturplan samordnar Region 
Västernorrland också arbetet i Kulturforum. Kulturforum i Västernorrland är ett regionalt 
samverkansforum avseende såväl kultursamverkansmodellen, regionala och lokala kultur- och 
kulturarvsplaner samt mellankommunal och regional samverkan. Kultursamverkansmodellen innebär en 
modell för flernivåsamverkan och uppväxling av statliga kulturmedel. Den regionala kulturplanen har 
utarbetats i samverkan med länets kommuner, länets professionella kulturliv och det civila samhället. 
Kulturplanen utgör därefter ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet och är samtidigt en 
strategi för att nå gemensamma målsättningar i länet.
 
Bifogat finns strategisk plan för RUS, med arbetsordning för Regionala samverkansrådet samt 
arbetsordning för kulturforum.
 
Efter höstens kommun- och regionval ber Region Västernorrland er organisation att se över och 
meddela eventuella förändringar avseende  politisk representation från länets samtliga kommuner och 
Region Västernorrland i Regionala samverkansrådet (RSR) och Kulturforum. Länets kommuner och 
Region Västernorrland utser representanter från både majoritet och opposition. Utöver politisk 
representation ingår tjänstepersoner utifrån funktion och sakområdesansvar både i RSR och 
Kulturforum.  Regionala samverkansrådet förstärks också 2-3 gånger per år till Stora samverkansrådet, 
då organisationer och myndigheter med uppdrag i det regionala utvecklingsarbetet inbjuds till dialog och 
gemensamma ställningstaganden. 



 
Vi ber er organisation att se över och meddela de eventuella förändringar som skett efter höstens val 
och valärenden och ber er återkoppla de förtroendevalda representanterna senast 2023-01-31 till 
regionaltillvaxt@rvn.se med kopia till region.vasternorrland@rvn.se. Bifoga gärna protokollsutdrag eller 
motsvarande. Vi ber er samtidigt att meddela aktuell e-postadress till samtliga valda representanter så 
att aktuell sändlista kan upprättas för möteskalender 2023. 
 
Vid frågor, kontakta Susanne Sahlin, susanne.sahlin@rvn.se .
 
Hälsningar
 
Susanne Sahlin
Strateg, Regional utveckling
REGION VÄSTERNORRLAND
Regional utveckling
0611-800 23, 070-267 02 93
susanne.sahlin@rvn.se
 
 
*Följande politiska forum avvecklades i samband med ny RUS och arbetsordning 2020: 
Transportforum, Forum för kompetensförsörjning, Forum för innovation och företagande och 
Hållbarhetsrådet. Däremot finns fortfarande grupperingar på tjänstepersonnivå inom flera av dessa 
sakområden.

mailto:regionaltillvaxt@rvn.se
mailto:region.vasternorrland@rvn.se
mailto:susanne.sahlin@rvn.se
mailto:susanne.sahlin@rvn.se
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2  Strategisk plan RUS

Strategisk plan RUS
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) identifie-
ras behovet av en strategisk plan som hanterar  
frågor av särskild vikt för genomförandet av RUS, 
men som inte omfattas av andra obligatoriska  
planer och program. 

Syfte
Genom den strategiska planen väljer Regionala och 
stora samverkansråden att särskilt lyfta ett begränsat 
antal områden eller frågor som är förutsättningsskapan-
de för RUS målområden – och som skapar kapacitet och 
långsiktighet. Dessa områden eller frågor: 

• Kräver strategiska beslut från högsta politiska   
 ledning i kommuner och region.
• Är tidsmässigt angelägna, där strategiska vägval   
 behöver göras här och nu.

Den strategiska planen blir en viljeinriktning för Regio-
nala och Stora samverkansråden för de närmaste åren. 
Planen aktualiseras årligen och justeras vid behov.

Den strategiska planen sätter särskilt fokus på identi-
fierade förutsättningsskapande frågor, men betyder 
inte att det uteslutande är dessa som hanterad av 
samverkansråden.  Det är viktigt att understryka att 
andra frågor inom ramen för RUS och dess underplaner 
och strategier kommer att behöva hanteras när behov 
uppstår.

I enlighet med RUS är hållbarhet i alla tre dimensioner 
en grundläggande utgångspunkt inom de identifierade 
frågorna.

Befintliga understrategier och program kopplade till RUS

Agenda 2030
RUS - ETT VÄSTERNORRLAND
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Fokusområden

Sammanhållet etablerings och företagsfrämjande

År 2030 är vi alla representanter för Västernorrland. Vi formerar oss för att ha en helhetsbild av vilka  
investeringar och vilka kompetenser som skulle tillföra mest mervärde för länet. Utåt arbetar vi strategiskt 
som en enhet för att skapa och attrahera den kompetens som behövs, oavsett om det är spetskompetens 
för styrkeområden eller värdefull kärnkompetens i moderna offentliga förvaltningar. Vi hjälps åt för att se 
till att etablera investeringar till länet, oavsett var de etableras.

Inom området behövs gemensam drifts- som utvecklingskapacitet i form av regional planering, med målsättningen 
att skapa långsiktig och koordinerad organisering som stärker länets förmåga att attrahera nya företag, nya  
organisationer och fler invånare. Samtidigt som det befintliga näringslivets utveckling främjas. 

Påverkansagenda

År 2030 arbetar vi på enad front för att påverka nationell och EU-nivå inom en rad politikområden för att 
skapa rätt förutsättningar för utveckling och tillväxt i Västernorrland. Genom det arbetet ökar möjlighe-
terna att tillvarata länets potential och säkerställer att nationell och EU-politik är flexibel nog att kunna 
anpassas till regioner som Västernorrland. Påverkansarbetet är samordnat över länsgränserna och sker 
också tillsammans med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt.

Till den strategiska planen kopplas därför en påverkansagenda som förtydligar vilka områden och sakfrågor som  
är gemensamma för länets bästa - och där påverkansarbete bör ske med gemensam kraft. Målsättningen är också 
att säkerställa kapacitet för gemensamma insatser.
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Matchning på arbetsmarknaden

År 2030 har vi haft ett antal år med allt snabbare strukturomvandling med en delvis förändrad arbets-
marknad där nya yrken uppstått. Vårt gemensamma arbete har säkerställt att företag och organisationer 
kan tillgodose sina kompetensbehov. År 2030 har vi ett utbildningsutbud som i stor utsträckning möter 
arbetsmarknadens reella behov av både bredd- och spetskompetens inom akademiska och yrkesinriktade 
utbildningar. Vårt näringsliv och våra organisationer deltar aktivt i arbetet med att utbilda och informera 
om arbetslivets nuvarande och framtida möjligheter. Outnyttjad kompetens välkomnas och tas till vara.  
I Västernorrland gör vi plats för alla.

Så väl sakpolitiska områden som uppdragens organisering behöver koordineras på nya sätt för att vi ska nå  
resultat. Målsättningen är sektors- och aktörsövergripande insatser och arbetssätt för att vi ska lyckas med  
utmaningen matchning på arbetsmarknaden. Gemensamt behöver vi identifiera insatser som både möter  
nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden och ökar vår attraktivitet. Utifrån behoven implementera  
modeller som gör att vi samtidigt nyttjar tillgänglig arbetskraft på bästa sätt.

Strategisk finansiering 

År 2030 bidrar insatser för entreprenörskap och en tydlig stödstruktur till en utveckling där en mångfald 
av företag och företag som på lika villkor har möjlighet att bidra till en hållbar tillväxt, samtidigt som vi tar 
tydliga steg mot ekologisk och social hållbarhet. 

I Västernorrland behöver vi mer systematiskt ökaförmågan att attrahera och komplettera regionala privata och 
offentliga satsningar med nationella och internationella konkurrensutsatta medel. 

Vi är i högre grad än tidigare beroende av samfinansiering för att hantera gemensamma utmaningar. Finansierings-
källor behöver användas mer strategiskt och kunskapen om kompletterande finansieringskällor utökas.
Inom fokusområdet behövs strategiska ställningstaganden för att säkerställa att den gemensamma offentliga och 
privata finansieringen ger en hävstångseffekt i såväl enskilda företagssatsningar som för gemensamma långsiktiga 
strukturer.
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Samarbetsformer – ett modigt regionalt ledarskap

Region Västernorrland är statligt regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Uppdraget, som 
är reglerat i lag och förordningar, innefattar att samordna framtagande, genomförande och uppföljning 
av insatser inom ramen för RUS och den regionala utvecklingspolitiken. Strategiska och operativa  
insatser ska utgå från analyser och kunskap om länets behov och utmaningar. Genomförandet ska ske  
i bred samverkan med ett stort antal aktörer på lokal och regional nivå, men också nationellt och  
internationellt - där samtliga aktörer har ett ansvar för genomförandet mot de mål och prioriteringar  
vi enats om. 

Regionala och Stora samverkansrådet utgör länets vägledande organ för regionala utvecklingsfrågor. Utgångs-
punkten är Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, den regionala transportinfrastrukturplaneringen, 
andra kopplade strategier, planer och program. Samverkansråden ska uppmuntra ett utmaningsdrivet arbets-
sätt där våra gemensamma utmaningar och utvecklingsfrågor sätts i centrum och alla berörda aktörer bidrar till 
lösningen, utifrån sina ordinarie uppdrag och tillsammans, genom att tänka bortom geografiska och organisato-
riska gränser. 

Regionala samverkansrådet ska bidra till hållbar regional utveckling i Västernorrland genom att:
 ͳ bidra med fördjupad samordning av kommunsektorns (kommunernas och regionens) prioriteringar och   

 insatser inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet
 ͳ utgöra en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala utvecklingsfrågor
 ͳ säkerställa samråd och samverkan i syfte att agera kostnads- och resurseffektivt inom ramen för det  

 regionala utvecklingsarbetet
 ͳ utgöra det samlade regionala ledarskapet i genomförandet av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS)  

 Ett Västernorrland
 ͳ utgöra den samlade regionala rösten inför prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, exempelvis i  

 utformande och finansiering av projekt och andra investeringar 
 ͳ bidra till formuleringar av gemensamma regionala ställningstaganden i nationellt och internationellt  

 påverkansarbete
 ͳ tillsammans med Stora samverkansrådet utgöra ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning  

 och bidra till gemensam kunskapshöjning om den regionala utvecklingspolitiken och regionala  
 prioriteringar, utifrån nationella satsningar.
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Regionala samverkansrådets sammansättning
• Förtroendevalda i majoritet och opposition från varje kommun
• Förtroendevalda i majoritet och opposition från Region Västernorrland
• Tjänstepersonstöd (regiondirektör, regional utvecklingsdirektör, kommunförbundets förbundsdirektör 

samt länets kommunchefer)
• Länsstyrelsen Västernorrlands högsta ledning, landshövding och/eller länsråd, adjungeras till regionala 

samverkansrådets möten, utifrån sin myndighetsroll, som förvaltande myndighet för 
landsbygdsprogrammet och utifrån statlig samordning mellan nationella myndigheter med uppdrag 
att medverka i det regionala utvecklingsarbetet.

I Västernorrland behöver vi mer systematiskt öka förmågan att attrahera och komplettera regionala privata och 
offentliga satsningar med nationella och internationella konkurrensutsatta medel. 

Vi är i högre grad än tidigare beroende av samfinansiering för att hantera gemensamma utmaningar. Finansie-
ringskällor behöver användas mer strategiskt och kunskapen om kompletterande finansieringskällor utökas. Inom 
fokusområdet behövs strategiska ställningstaganden för att säkerställa att den gemensamma offentliga och privata 
finansieringen ger en hävstångseffekt i såväl enskilda företagssatsningar som för gemensamma långsiktiga strukturer.

Stora samverkansrådets sammansättning
Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet finns behov av på strategisk nivå regelbundet föra dialog 
mellan en rad aktörer som i sina uppdrag arbetar med regional utveckling, vilket utöver kommuner och  
länsstyrelsen bland andra innefattar:

• nationella myndigheter
• universitet
• näringslivsfrämjande organisationer
• representanter från civilsamhällets aktörer

Dessa aktörer bjuds två till tre gånger per år in till ett bredare regionalt partnerskap: Stora samverkansrådet. 
Stora samverkansrådets uppgifter utgår från Regionala samverkansrådets uppgifter och innefattar bland  
annat att diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar, inte minst inom ramen för de europeiska  
finansieringsprogrammen.  Stora samverkansrådet sker förankring och ställningstaganden i förberedda, 
gemensamma utvecklingsfrågor i syfte att fördjupa såväl strategisk som funktionell samverkan.

Regionala och stora samverkansrådets beredning och mötesstruktur
Regionala samverkansrådet föreslås träffas en gång per månad, i digital form samt vid behov längre, fysiska möten. 
Regionala samverkansrådet avser också att ha ett strategiskt planeringsmöte årligen (lunch-lunch).  
Stora samverkansrådet föreslås bjudas in och därutöver utifrån aktuella frågeställningar för att skapa en mer 
flexibel samverkansstruktur – ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Dagordningen tas fram i dialog och bereds av den strategiska RUS-gruppen, som också utgör beredningsgrupp för 
samverkansrådens möten. I den strategiska RUS-gruppen ingår kommunernas tillväxt-/utvecklingschefer, regional  
utvecklingsdirektör/tillväxtchef från Region Västernorrland, representanter från Länsstyrelsen och 
Kommunförbundet samt inför Stora samverkansrådet också representation från Mittuniversitetet (och 
Trafikverket?).

Till regionala samverkansrådets möten kommer föredragande att bjudas in enligt fastställd dagordning. Regionala 
samverkansrådets ordförande bjuder in till rådets möten.

Regionala samverkansrådets möten ska protokollföras. Region Västernorrland samordnar och erbjuder  
sekretariats- och kansliresurser inför, vid och efter samverkansrådens möten. Samtliga aktörer i samverkansråden 
ansvarar för att föreslå aktuella frågor till agendan samt att förankra och förbereda möten i sin  
hemmaorganisation och återföra diskussioner och resultat från möten.

Det ska framgå från handlingar om:
• punkten avser information eller ställningstagande (samverkansråden är rådgivande)
• hur frågan kopplas till länets regionala utvecklingsstrategi
• bakgrundsinformation eller särskilda frågeställningar biläggs som förberedelse



 Strategisk plan RUS 7 

Ett modigt regionalt ledarskap som  
tillsammans tar ansvar för framtiden! 

Regionala samverkansrådets budkavle för strategisk  
och operativ samverkan i linje med RUS  

• Vi ska arbeta strategiskt och ha fokus på att utveckla hela Västernorrland

• Vi investerar tid och engagemang genom att ta vara på tidigare arbete,  
efterfråga kunskap och arbeta behovsstyrt

• Vi är inkluderande och eftersträvar transparens och öppenhet – det är  
viktigt att vi vågar bryta perspektiv och diskutera de svåra frågorna

• Vi bygger drifts-, uppföljnings- och utvecklingskraft genom gemensamma  
satsningar

• Vi enas om agenda och plan för konkreta insatser och påverkansarbete

• Vi kommunicerar aktivt de ställningstaganden som görs och berättar om  
goda resultat som gör att vi stärker varandras och gemensamma  
verksamheter. 



Beslutad 2019-03-15  

Sida 1 av 2 

 

 
 

 

Arbetsordning Kulturforum Västernorrland 
 

Arbetsordningen omprövas vid ingången av ny mandatperiod. 

 

 

1. Ändamålet 

Kulturforum är ett forum för länets kommuner, Region Västernorrland, 

Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland för samverkan i 

kulturfrågor. 

 

Samverkan ska avse: 

a. Kultursamverkansmodellen 

b. Regionala och lokala kultur- och kulturarvsplaner 

c. Mellankommunal och regional samverkan 

 

 

2. Representation 

 

a. Politisk representation 

Kommunerna representeras av en ordinarie ledamot samt ersättare.  

Region Västernorrland representeras av två ledamöter, varav en från oppositionen, samt 

ersättare för de två ledamöterna.  

Ersättare har rätt att närvara. 

 

b. Tjänstemannarepresentation 

Kommunerna representeras av en ordinarie tjänsteman och en ersättare  

från vardera kommunen. 

Kommunförbundet Västernorrland representeras av en ordinarie tjänsteman  

och en ersättare. 

Länsstyrelsen Västernorrland representeras av en ordinarie tjänsteman  

och en ersättare. 

Region Västernorrland representeras av en ordinarie tjänsteman och en ersättare. 

Ersättare har rätt att närvara. 

Personer kan adjungeras till kulturforum vid behov. 

 

3. Ordförande och vice ordförande 

Ordförande och vice ordförande utses av kulturforum. Uppdraget växlar mellan Region 

Västernorrland och kommunerna, och uppdraget löper under två år vardera under 

mandatperioden. Den organisation som är ordförande för kulturforum, tillhandahåller 

även sekreterarfunktion. 

 

 

 

 



Beslutad 2019-03-15  

Sida 2 av 2 

 

4. Ansvar och mandat 

Kulturforum har inget formellt beslutsmandat men parterna ansvarar för att förslag 

behandlas i respektive organisation. 

 

 

5. Sammanträden 

Kulturforum sammanträder 3-4 gånger per år. Kulturforum bestämmer själv sina 

mötesformer. Mötes- och aktivitetsplan fastställs vid sista mötet varje kalenderår, samt 

vid första mötet vid ny mandatperiod. Handlingar till sammanträdena skickas ut senast 

1 vecka innan mötet. Kallelse till möten utgår minst en månad före mötestillfället.  

 

 

6. Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper kan knytas till kulturforum, aktivitetsplanen avgör omfattning av 

återrapportering. 

 

 

7. Kostnader för deltagande 

Kostnader för deltagande faller på respektive deltagande organisation. 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-10 KTN/2023:9 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Valärende - Nomineringar till styrelsen för Västernorrlands läns 
trafiksäkerhetsförbund NTF för mandatperioden 2023-2026 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utse ………. (  ) som ordinarie ledamot och ………… (  ) som ersättare för nomineringar till styrelsen för 
Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund NTF för mandatperioden 2023-2026. 
 
 
 
Ärendet 
Två ledamöter ska utses, en ordinarie och en ersättare, för nomineringar till styrelsen för 
Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund NTF för mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Skriftväxling med NTF 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
NTF 
Valda ledamöter 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Ämne: Sv: Val till Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund NTF
Från: Mona-Lill Landström <mona-lill.landstrom@ntf.se>
Till: Kristina Olofsson
Mottaget: 2023-01-10 10:27:23

Hej
Vi har bara ordinarie ledamöter och de som är suppleanter kommer från övriga 
medlemsorganisationer.
Vi kan ibland använda ersättarna också. Men det är upp till valberedningen.
Så det bra om ni skickar in ersättare också för de kanske kommer med i styrelsen.
Jag hoppas att du förstod detta.  
 
Hälsningar
Mona-Lill Landström
Verksamhetsledare
NTF Västernorrland
Storgatan 3
87131 Härnösand
Mobil: 070-3698756
Besöksadress: Storgatan 3
E-post:mona-lill.landstrom@ntf.se
www.vasternorrland.ntf.se
 
Från: Kristina Olofsson <kristina.olofsson@timra.se> 
Skickat: den 10 januari 2023 10:10
Till: Västernorrland <vasternorrland@ntf.se>
Ämne: Val till Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund NTF
 
Hej!
 
Ska det väljas några ledamöter för mandatperioden 2023-2026 från kommunerna och isåfall 
hur ska det se ut? Ska det vara en ordinarie och en ersättare?
 
Med Vänliga Hälsningar
Kristina Olofsson
Kultur- och teknikförvaltningen

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 65  | Plåtslagarvägen 17 | www.timra.se

 
 
 

http://www.timra.se/


1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Magnus Karlsson 2022-12-28 KTN/2022:688 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om hundrastgård i Timrå centrum har inkommit. 
 
Förslagsställaren har angett att hen inte vill föredra sitt ärende på sammanträdet. 
 
Medborgarförslag om hundrastgård har behandlats vid flera tillfällen. Kultur- och tekniknämnden 
beslutade senast 2021-10-13 avslå medborgarförslag. Förvaltningen föreslog att medborgarförslaget 
skulle avslås eftersom förvaltningen inte anser att förvaltningen ska sköta om hundrastgårdar. Dock 
föreslog förvaltningen att hundrastgårdar i normal storlek (ca 35x25 m) kan byggas i centrala Timrå, 
vid Fagerstranden och i Söråker om en eller flera föreningar bildas för skötsel av hundrastgårdarna. 
Byggnationerna är förenade med en investeringskostnad på ca 190.000 kr (2021) per hundrastgård. 
 
Fastän kultur- och tekniknämnden 2021 var positiv till initiativet om det finns föreningar som vill 
sköta hundrastgårdar, finns det för kommande år inga investeringsmedel för att bygga 
hundrastgårdar. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Magnus Karlsson 2022-12-28 KTN/2022:688 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef







1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Magnus Karlsson 2022-12-28 KTN/2022:689 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och 
Bergeforsens IP 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag om spårläggning av skidspår vid Arenaområdet och Bergeforsens IP har 
inkommit. 
 
Våra skidspår som sköts av Timrå kommun sköts under dagtid och vi har i dagsläget ingen 
jourverksamhet för den verksamheten. Däremot så har vi låtit personalen köra en extra sväng under 
exempelvis storhelger mot övertidsersättning i den mån vår personal har möjlighet. Detta är en 
lösning som har fungerat bra inom dom ramar vi har och som vi planerar att fortsätta med. Vi har 
inte tillräckligt med personal för att kunna göra ett schema som fungerar med jourverksamhet.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef teknik 
Arbetsledare park och anläggning 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef





1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-04 KTN/2022:682 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om Kabelvägen - 
Underrättelse om samråd 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte ha något att erinra mot planförslaget. 
 
 
 
Ärendet 
Tillväxt Timrå har upprättat förslag till ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om 
Kabelvägen. Synpunkter på planförslaget ska vara Tillväxt Timrå tillhanda senast 2023-01-15. Dispens 
på inlämning har beviljats till senast 2023-01-19. 
 
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Ämne: Underrättelse om samråd - Ändring av detaljplan för Vivsta Industriområde, väster om 
Kabelvägen, Timrå kommun (Dnr: KS/2022:377)
Från: Göran Jacobson
Till: 
Mottaget: 2022-12-15 08:56:12

Rubricerad detaljplan sänds ut för samråd från och med den 15 december 2022 till den 15 
januari 2023.

Bifogade handlingar:
 

-      Missiv
-      Plankarta
-      Planbeskrivning (inkl. sändlista)
-      Fastighetsförteckning
-      Undersökning av betydande miljöpåverkan

 
Med Vänliga Hälsningar
Göran Jacobson
Tillväxt Timrå
Karttekniker

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 96 | www.timra.se

 
 

http://www.timra.se/
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Miljö & Byggkontoret 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 95 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: mob@timra.se 

 
 

Ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, Dnr. KS/2022:377 
väster om Kabelvägen Fröland 1:1, 1:16, 2:11 m.fl. 
Timrå kommun, Västernorrlands län 
 
 
Fastigheter inom planområdet 
 
FRÖLAND 1:1 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
FRÖLAND 2:11 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
FRÖLAND 3:2 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
FRÖLAND 4:2 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
FRÖLAND 4:3 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
FRÖLAND 4:9 M-Fast Produktutveckling AB 
 c/o M-FAST PRODUKTUTVECKLING AB 
 HANTVERKSVÄGEN 16  
 86136 TIMRÅ 
 
FRÖLAND 4:10 M&M i Fröland AB 
 HANTVERKSVÄGEN 16 
 86136 TIMRÅ  
 
Samfälligheter inom planområdet 
 
FRÖLAND:OUTR:2  
 
FRÖLAND:OUTR:3 
 
 
  



 

Fastigheter utanför planområdet 
 
FRÖLAND 3:12 Skanska Rental AB 
 c/o SKANSKA SVERIGE AB 
 11274 STOCKHOLM  
 
FRÖLAND 4:8 NHC Fröland 4:8 AB 
 KABELVÄGEN 14 
 86136 TIMRÅ  
 
VIVSTA 13:19 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
VIVSTAMON 1:3 SCA SKOG AB 
 SKEPPARPLATSEN 1 
 85234 SUNDSVALL  
 
VIVSTAMON 1:47 Stadsberget Holding i Sundsvall AB 
 INDUSTRIGATAN 5 
 86138 BERGEFORSEN  
  
VIVSTAMON 1:55 Stena Metall Aktiebolag 
 BOX 4088 
 40040 GÖTEBORG  
  
 
VIVSTAMON 1:76 SUNDSVALLS EXPRESSBYRÅ AB 
 BOX 10039 
 85010 SUNDSVALL  
 
 
 
Timrå som ovan 
 
 
Göran Jacobson 
Karttekniker 



Timrå Kommun 
Miljö & Byggkontoret  Dnr: KS/2022:377 
 

 

Ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, 

väster om Kabelvägen  

Fröland 1:1, 1:16, 2:11 M FL 

 

Timrå kommun 
 
Hej! 
 
Från och med 15 december 2022 till 15 januari 2023 kommer ett samråd av 
rubricerat detaljplaneförslag att pågå.  
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för 
byggnationer i området. Detta genom att ta bort dubbla höjdregleringar för 
byggnader och minska omfattningen av prickmark. Planförslaget har stöd av den 
kommunövertäckande översiktsplanen.  
 
Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande. 
 
Under samrådsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på: 

 Kommunens hemsida: 
http://www.timra.se/byggabomiljo/planarbete/detaljplaner/ 

 Tillväxt Timrå, Terminalvägen 10, öppettider mellan 08:00 till 16:30. 
 
Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 15 
januari 2023. 
 
Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till: 

 Timrå kommun, Tillväxt Timrå, 861 82 Timrå 

 Via e-post: timra.kommun@timra.se  
 
Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Tilde Ericsson på tel: 060-16 33 
24 eller via e-post: tilde.ericsson@timra.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.timra.se/byggabomiljo/planarbete/detaljplaner/
mailto:timra.kommun@timra.se
mailto:tilde.ericsson@timra.se


 

 

      Dnr: KS/2022:377 

 

SAMRÅD 

2022-12-15 – 2023-01-15 

 

 

Planbeskrivning 

Ändring av detaljplan för  

Vivsta industriområde, Väster om Kabelvägen  

Fröland 1:1, 1:16, 2:11 m.fl  

Timrå kommun 

Upprättad av Tillväxt Timrå 2022-12-14  

Kontaktperson: Tilde Ericsson, tel. 060- 16 33 24, tilde.ericsson@timra.se 

 



PLANÄNDRING HUVUDDRAG, KONSEKVENSER OCH UPPLÄGG 

I april 1993 vann gällande detaljplan D131 (2262-P93/0125/1) laga kraft. Detaljplanen 

reglerar del av Vivsta industriområde och är lokaliserat längs södra sidan av Indalsälven 

avsett för industriändamål. Stora delar av kvartersmarken inom planområdet är idag obebyggt.  

Byggnadshöjden är reglerad till max två våningar och högst 6 meter. Kommunen bedömer att 

två höjdregleringar i planen inte är nödvändigt och därför upphävs bestämmelsen om högst 6 

meters byggnadshöjd.  

Längs Hantverkarvägen/Kabelvägen har två ca 20 m breda områden varit utpekade som 

industripark (Jp) med prickmark. Kommunen bedömer att användningen saknar praktiskt 

syfte och föreslår ändrad markanvändning till industri (J). Längs 

Hantverkarvägen/Kabelvägen föreslås istället 6m breda områden prickmark vars syfte är att 

hålla ett bebyggelsefritt område till industrigata.  

Längs Kabelvägen har bestämmelsen in- och utfart får inte anordnas tidigare funnits. 

Kommunen bedömer att den saknar syfte och föreslår att bestämmelsen upphävs.  

Planändringen utgår från detaljplan D131 och stora delar av planbeskrivningen är därför i 

stort densamma. Den ursprungliga planbeskrivningen behåller sitt utseende. Där det föreslås 

ändring av befintlig planbestämmelser markeras det särskilt i planbeskrivningen. 

Det är enbart de planbestämmelser som föreslås utgå och tillkomma som prövas i 

planändringsprocessen. Tillkommande planbestämmelser bedöms enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) och de äldre planbestämmelserna utifrån ÄPBL. 

Följande bestämmelser föreslås utgå:  

 Högsta byggnadshöjd i meter  

 Industripark (Jp)  

 Prickmark (delvis)  

 In- och utfart får inte anordnas  

  



Orientering och plandata  

Vivsta industriområde är beläget nordväst om Europaväg 4, 

alldeles inpå Vivsta centrum. Det aktuella området är beläget 

i dess nordvästra del och gränsar i väster till Vivstaberget. 

Planändringen är föranledd av att en större sammanhängande 

industritomt med spåranknytning behövs inför förestående 

större industrietablering i området. 

Planhandlingar  

Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande.  

Planen består av:  

– Plankarta med bestämmelser.  

– Planbeskrivning med genomförandefrågor.  

– Samrådsredogörelse.  

För planprocessen finns dessutom: 

– Grundkarta. 

– Fastighetsförteckning.  

Planeringsförutsättningar  

Gällande planer mm 

Området berörs idag av detaljplan D131, lagakraftvunnen 1993. Angränsande detaljplaner är 

främst planlagda för industriändamål. Angränsande detaljplan, ÄD203, är även delvis 

planlagd som plantskola.  

Planområdet är utpekat som näringslivsområde i Timrå kommuns översiktsplan 2035. 

Planändringen bedöms gå i linje med översiktsplanen och bidra till vidare etablering av 

området. 

Nuvarande markanvändning  

Området utgörs av ett blandskogsområde. I norr går en enskild 

väg mot fritidsbebyggelsen Frölandsbodarna. 

Inom den norra delen har det funnits en mindre 

skogsplantodling.  

Genom den södra delen passerar en 130 kV kraftledning. 

Väster om området finns en plantodling nere i det gamla 

grustaget.  

 

Söder om området finns bebyggd industrimark som nyttjas för uppställningsplats.   

Grundförhållanden 

Undergrunden består av betydande sandlager med stor bärighet. 

I söder går berget i dagen. 

*Ändring av detaljplan D131 

*Ändring av detaljplan D131 



Markägoförhållanden 

Timrå kommun äger större delen av markområdet. 

Markägoförhållandena redovisas närmare i bifogad 

fastighetsförteckning. 

 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken  

Planområdet ligger i Timrå industriområde. En planändring av detaljplan D131 möjliggör för 

vidare etablering av planområdet men även fortsatt utveckling av hela industriområdet.  

I Timrå kommun finns riksintresse för vattenförsörjning. Då den föreslagna planändringen 

endast syftar till att minska mängden prickad mark och skapa bättre förutsättningar att bygga 

högre bedöms inte planen påverka riksintresset för vattenförsörjning. Planområdet ligger inte 

inom eller angränsar till annat riksintresse. Ändringen av detaljplanen bedöms därför inte 

påverka några riksintressen.  

Planändringen anses inte påverka miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap miljöbalken.  

  

*Ändring av detaljplan D131 



Planförslaget  

Områdets storlek är ca 15 ha.  

Planområdets avgränsning 

Avgränsningen överensstämmer med kvartersgräns i gällande plan 

förutom utvidgningen i norr mot Indalsälven. 

Med hänsyn till de varierade marknivåerna, befintlig 

kraftledning och dagvatten ledning är det svårt att nyttja det 

centrala området för verksamheter. Det har då föreslagits som 

naturmark. 

Industriområdet 

Planområdet skapar förutsättningar att i norr bilda en 

större sammanhängande industritomt med spåranknytning. 

Tomten omfattar ca 6,3 ha mark. 

Marken är relativt plan i nivåerna 34-35 möh. I söder kan en 

industritomt bildas om ca 1, 2 ha. Här är marken mer kuperad 

och omfattande massomflyttningar kan bli nödvändiga. 

Trafik 

Området ansluter direkt till Kabelvägen. På sikt kan även 

Svetsarvägen förlängas fram till Kabelvägen. 

Befintligt industrispår skall kunna förlängas över Kabelvägen 

och in i det norra industrikvarteret. 

För berörda markägare och de som har fritidshus vid 

Frölandsbodarna säkerstä11s tillfarten genom att ny väg ordnas 

öster om det norra industrikvarteret. Den nya vägen anläggs i 

samband med utbyggnaden. Ett vägreservat säkerställs i planen 

för den och för befintlig enskild väg i söder. 

Teknisk försörjning 

Området skall anslutas till kommunens vatten-, avlopps- el- 

och fjärrvärmenät. 

Skyddsrum 

Området är beläget inom skyddsrumsorten. Behovet av 

skyddsrumsplatser får prövas i varje enskilt ärende. 

Strandskydd 

Planändringen innebär att industrimarken delvis hamnar närmare 

än 100 m från strandlinjen. Gällande strandskydd föreslås bli 

upphävt inom planområdet. Allmänheten tillförsäkras 

*Ändring av detaljplan D131 



möjligheten att passera ovanför nipkrönet. Angränsande 

strövområden kan därmed förbindas.  

Skyddsområde för vattentäkt 

Området är beläget i den tertiära skyddszonen i förslag till nytt vattenskyddsområde. De 

planbestämmelser som föreslås utgå och tillkomma påverkar inte förslaget till nytt 

vattenskyddsområdet.  

Det nu gällande skyddsområdet för grundvattentäkten beslutades 1995. Planområdet är 

beläget utanför den yttre skyddszonen och omfattas därmed inte av några särskilda 

bestämmelser. 

Egenskapsbestämmelser  

Inom användningen industri (J1) föreslås 6 meter bred prickmarkzon för att säkerställa ett 
bebyggelsefritt område mot industrigata.  

  

*Ändring av detaljplan D131 

*Ändring av detaljplan D131 



 

Genomförandefrågor   

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetid i en planändring gäller enbart för de tillkomna bestämmelserna. I föreslagen 

planändring tillkommer inga nya bestämmelser. Därför föreslås ingen ny genomförandetid.  

Tidsplan  

Samråd beräknas kunna ske i december 2022 till januari 2023. Granskning beräknas ske under 

januari/februari 2023 och planen bedöms kunna antas tidig vår 2023.  

Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Avtal  

Området är redan utbyggt och något exploateringsavtal behövs inte för planändringen.  

Ekonomiska frågor 

Planavgift ska tas ut för detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsbildning  

Planförslaget innehåller inga fastighetsreglerade bestämmelser vilket gör att framtida 

fastighetsrättsliga förändringar är möjliga. Eventuell fastighetsbildning bekostas av 

fastighetsägaren.  

Ledningsrätt  

Planområdet omfattas av följande ledningsrätter:  

2262-93/31.1  

Till förmån för Båkab Energi AB upplåter rätt att för alla framtid bibehålla, underhålla och 

förnya en 130 kV elektronisk starkströmsledning (luftledning) i den sträckning på maken som 

den i enlighet gällande koncessionsbeslut nu har och som redovisas på kartor som intagits 

som bilagor till dessa ledningsbeslut. Byggnader får enligt tidpunkten för ledningsrätten 

gällande säkerhetsföreskrifter inte uppföras på närmaste avstånd än 10 meter från 

kraftledningens yttre faslina.  

2262-99/36.1  



Ledningshavaren, Sydkraft Elnät Nord AB, har rätt att för all framtid bibehålla optokabel 

(luftledning och jordkabel) som teleledning för allmänt ändamål. Optokabel är belägen inom 

det utrymme som med ledningsrätt upplåtits för befintlig starkströmsledning. 

2281-91/103.1  

Till förmån för Televerket upplåtes ledningsrätt avseende rätt att för alla framtid bibehålla för 

telekommunikationändamål (optokabel) erforderlig ledningar (jordkabel) med tillhörande 

anordningar inom nedanstående fastigheter. Ledningsrätten omfattar ett fyra meter brett 

område kring ledningarna samt vidare erforderligt utrymme för ledningarnas tillbehör.   

Officialservitut  

Planområdet omfattas av följande officialservitut: 

2262-09/24.1  

Rätt att använda ett 8 meter brett område för utfart fram till Hantverkarvägen. Till förmån för 

Fröland 4:9 belastar Fröland 4:2.  

Avtalsservitut  

Planområdet omfattas av följande avtalsservitut:  

22-IM1-39/1470.1  

22-IM1-59/1837.1 

22-IM1-57/1868.1 

D201900087849:1.1 

D202200343087:1.1 

D202200343090:1.1 

Ändring efter samråd 

Ändring efter granskning  

Medverkande Tjänstemän   

Planförfattare  

Planförfattare är planarkitekt Tilde Ericsson, Timrå kommun. Den ursprungliga detaljplanen 

D131 upprättades av stadsarkitekt Hans-Erik Åslin.  

Tilde Ericsson    Olof Lindstrand  

Planarkitekt     Stadsarkitekt  
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Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 05 
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SÄNDLISTA 

  

Underrättelse om samråd för detaljplaneförslaget har skickats till följande: 

 

Statliga myndigheter 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Lantmäterimyndigheten 

 

Kommunala nämnder, bolag, förvaltningar och avdelningar 

Miljö- och Byggnadsnämnden  

Kultur- och tekniknämnden 

MittSverige Vatten och Avfall 

Medelpads Räddningstjänstförbund  

 

Övriga företag 

E.ON Elnät Sverige AB 

 

Övriga 

Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. 

 

 

 



1:1
7

4:2
3

4:9
2

4:8
1

4:3
2

4:2
2

2:4
1

1:1
4

4:10
1 1:72

1

1:55
1

3:12
1

3:11
1

2:11
7

2:11
6

2:11
5

2:11
4

38,2

34,8

29,3

31,2

35,9

35,9

35,4

34,4

34,7

34,8

35,8

35,7

36,1

35,5

35,7

35,6

45,4

46,3

45,6

45,8

46,2

46,7

42,2

36,6

34,14

34,25

34,17

34,03

33,93

33,81

34,44
34,69

34,75

34,79

34,58
36,11

36,24
34,59

34,72
36,61

34,75

34,88
36,95

36,86 34,96

29,98

33,33

35,46

35,74

35,89

36,08

35,13

35,42

35,33

35,53

35,41

35,39

35,46

35,57

30,31
30,25

29,83

31,79

31,21

32,47

31,92

29,44

29,65

29,51

29,33

33,75

33,74

34,32

34,44

34,15

34,21

34,05

34,17

34,16

34,51

34,73

34,72

35,17

36,06

36,03

36,05

35,75

36,21

35,74

35,99

36,01

35,73

35,69

35,15

34,78

34,81

34,76

34,73

34,97

35,17

35,43

35,52

35,34

35,33

35,26

34,75

34,72

50,91

47,64

46,27

46,39

46,63

46,66

45,77

46,31

45,87

45,89

47,19

49,31

49,37

46,59

48,37

46,43

45,67

45,67

46,36

46,22

46,41

46,62

46,32

46,11

46,37

41,81

41,86

42,17

42,39

42,39

34,07

35,68

35,27

36,34

35,92

35,64

35,42

35,59

36,71

41,06

42,82

44,35

45,55

46,17

46,42

152800 153000 153200

693
30

00
693

32
00

693
34

00
693

36
00

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller
allt vattenområde på plankartan.
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

INDUSTRIGATA Industritrafik

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
E1 Luftledning 
J1 Industri 

ENSKILD VÄG Vägreservat för enskild väg 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Markreservat för allmännyttiga ändamål

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

Utnyttjandegrad

Begränsning av markens utnyttjande
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@Marken får inte bebyggas. 

e1 0,0 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean. 

II Högsta antal våningar. 

z1 Marken skall vara tillgänglig för industrispårtrafik.

NATUR Naturområde

b

DP-Skala: 1:2 000 (A2)

Tilde Ericsson 
Planarkitekt Uppgifter om grundkartan

Upprättad genom inmätning/flygfotografering
Koordinatsystem: SWEREF99 17 15
Höjdsystem: RH2000

Grundkarta upprättad: 2022-12-14

Teckenförklaring
Fastighetsgräns

Traktgräns
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*Häck, Mitt
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UU UU Staket

9 99 9 Stenmur, Mitt

Stenmur, Kant

P Stödmur

Byggnad

Byggnad, beteckning
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Övrigt, beteckning

Brygga

Kaj

Släntbeteckning

Odefinerad

Släntfot

Släntkrön

Elledning

pBarr- och blandskog

B BergM
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nLövskogd Strömpil, stor

d TrappilO ÄngUU Åker

Anläggningsområde
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Sankmark

Skogsmark

Transportområde
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Damm
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Ospecificerad

Spårtrafik, linje

Gång- och cykelbana

Gångbana

Gångbana kantsten

Körbana på tomt

Körbana på tomt kantsten
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Körbana kantsten

Parkeringsplats

Parkeringsplats kantsten

Refug

Övrigt
" Vägräcke

Vägtrumma

0 10050 Meter

Olof Lindstrand 
Stadsarkitekt 

Upprättad 2022-12-14
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Ändring av detaljplan för Samråd
InstansBeslutsdatum 

Godkännande

Antagande 

Laga kraft



TimråDnr: KS/2022:377 
2022-12-14 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 95 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

 

Undersökning av betydande 

miljöpåverkan 

Ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, väster om 

Kabelvägen Fröland 1:1, 1:16, 2:11 M FL, Timrå kommun   

 

Planens syfte  

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för 

byggnationer i området. Detta genom att ta bort dubbla höjdregleringar för 

byggnader och minska omfattningen av prickad mark. Planförslaget har stöd av den 

kommunövertäckande översiktsplanen.  

Förutsättningar för verksamheter eller åtgärder  

Planområdet är lokaliserat i Vivsta industriområde i Timrå kommun och är i dag 

delvis bebyggt. Området är i dagsläget detaljplanelagt för industriändamål. 

Planändringen innebär ingen ändrad markanvändning. Området kommer fortsatt 

vara planlagt för industriändamål.  

 

Förslag till beslut 

Planändringen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. 

 

 

Motiv till beslut 
Förslagen planändring går i linje med syftet i gällande översiktsplan och bedöms inte 

strida mot några kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. 

Planområdet är redan delvis ianspråktaget och genomförande av detaljplanen 

bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, natur- eller kulturvärden eller 

människors hälsa. 

 

 

Miljöbedömning upprättad 2022-12-14 

 

Tilde Ericsson 

Handläggare  



 

Faktorer Påverkan Kommentarer 

Betydande Inte betydande 

 

BETYDELSE FÖR ANDRA PLANER ELLER BESLUT 

 Betydande Inte betydande  

Påverkar detaljplanen 

genomförandet av andra planer? 

(detalj, väg, järnväg) 

 X Planändringen påverkar inte 

genomförandet av den befintliga 

detaljplanen. Planändringen 

skapar bättre förutsättningar för 

genomförandet av befintlig 

detaljplan.  

Överensstämmer planen med 

översiktsplanen? 

 X Planändringen överensstämmer 

med gällande översiktsplanen där 

området pekas ut som 

näringslivsområde.  

 

 

MÖJLIGHETER ATT FÖLJA MILJÖLAGSTIFTNINGEN 

 Betydande Inte betydande  

Miljökvalitetsmålen på  

nationell-nivå 

 X  Planändringen anses inte ha 

någon betydande påverkan på de 

nationella miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen på  

regional-nivå 

 X  Planändringen anses inte ha 

någon betydande påverkan på de 

regionala miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen på lokal-nivå  X  Planändringen anses inte ha 

någon negativ påverkan på de 

lokala miljökvalitetsmålen 

Agenda 2030  X  Planändringen anses inte ha 

någon negativ påverkan på målen 



 

i Agenda 2030.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 kap MB) 

 Betydande Inte betydande  

Utomhusluft  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

utomhusluften.  

Buller  X  Planändringen bedöms inte bidra 

till ökade bullernivåer.  

Ytvattenförekomst  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

ytvattenförekomsten.  

Grundvattenförekomst  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

grundvattenförekomsten. 

 

FÖRODNANDEN/SKYDD  

 Betydande Inte betydande  

Riksintressen (3-4 kap MB)  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

riksintressen.  

Skydd av områden (7 kap MB, 

skogenspärlor, miljötillstånd, 

skyddsobjekt m.m.) 

 X Planändringen påverkar inga 

skyddsobjekt.  

Artskyddsförordningen 

(2007:845) 

 X  Planändringen påverkar inga 

arter inom 

artskyddsförordningen. 

Skydd enligt Kulturmiljölagen 

(1988:950) 

 X Planändringen påverkar inga 

kulturmiljövärden eller 

fornlämningar.  



 

Internationella intressen (Natura 

2000 m.m.) 

 X  Planändringen påverkar inga 

internationella intressen.  

 

BETYDELSE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 Betydande Inte betydande  

Klimat  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ klimatpåverkan.  

Biologisk mångfald  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ inverkan på 

biologisk mångfald  

Hållbart resande  X  Planändringen har ingen 

påverkan på hållbart resande.  

Kulturmiljö  X  Planändringen har ingen 

påverkan på kulturmiljö.  

 

RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER MILJÖN 

 Betydande Inte 

betydande 

Krävs 

utredning 
 

Vibrationer  X   Planändringen förväntas inte 

bidra till ökade vibrationer i 

området.  

Trafiksäkerhet  X   Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

trafiksäkerheten i området.  

Risk för olyckor  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för olyckor.  

Risk för ras och skred  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för ras och 

sker.  



 

Risk för översvämning  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för 

översvämningar.  

Risk för föroreningar  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för 

föroreningar.  

Riktvärden för buller  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökade bullernivåer.  

Strålning/elektromagnetiska fält  X   Planändringen påverkar inte eller 

påverkas av strålning eller 

elektromagnetiska fält  

Djurhållning och risk för 

allergener i och utanför 

 X   Planändringen bedöms inte 

påverka djurhållning eller 

medföra risk för allergener.  

Markradon  X   Planändringen påverkar inte 

markradon.  

 

MILJÖEFFEKTER OCH OMRÅDETS EGENSKAPER 

 Betydande Inte betydande  

Förändring på landskap- och 

stadsbild 

 X  Planändringen medför ingen större 

förändring av landskapsbilden.  

Kulturmiljö  X  Planändringen har ingen påverkan 

på kulturmiljö. 

Friluftsliv och rekreation  X  Planändringen har igen negativ 

påverkan på friluftsliv och 

rekreation.  

Dagvatten  X  Planändringen har ingen påverkan 

på dagvattnet.  

Trafik  X  Planändringen bedöms inte bidra 

till ökad trafik i området.  

 



 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Markanvändning Markanvändningen testas inte i planändringen.  

Övriga tillstånd för planens genomförande Inga tillstånd krävs.  

 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-04 KTN/2022:697 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde - Underrättelse 
om samråd 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Inte ha något att erinra mot planförslaget. 
 
 
 
Ärendet 
Tillväxt Timrå har upprättat förslag till ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde. 
Synpunkter på planförslaget ska vara Tillväxt Timrå tillhanda senast 2023-01-29. 
 
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Planhandlingar 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Tillväxt Timrå 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef 



Ämne: Underrättelse om samråd - Ändring av stadsplan för del av Vivsta Industriområde Timrå 
köping i Västernorrlands län, Timrå kommun (Dnr: KS/2022:312)
Från: Göran Jacobson
Till: 
Mottaget: 2022-12-20 08:23:42

Rubricerad detaljplan sänds ut för samråd från och med den 20 december 2022 till den 29 
januari 2023.

Bifogade handlingar:
 

-      Missiv
-      Plankarta
-      Planbeskrivning (inkl. sändlista)
-      Fastighetsförteckning
-      Undersökning av betydande miljöpåverkan

 
Med Vänliga Hälsningar
Göran Jacobson
Tillväxt Timrå
Karttekniker

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 96 | www.timra.se

 
 

http://www.timra.se/
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Ändring av stadsplan för del av Vivsta industriområde Dnr. KS/2022:312 
Timrå köping Västernorrlands län 
 
 
Fastigheter inom planområdet 
 
VIVSTA 13:19 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
VIVSTAMON 1:12 With You Timrå Vivstamon 1:71 & 1:12 AB 
 KONTORSVÄGEN 8 
 85229 SUNDSVALL  
 
VIVSTAMON 1:13 KB VIVSTAMON 1:13 TIMRÅ 
 41297 GÖTEBORG 
 
VIVSTAMON 1:14 VNG Fastigheter AB 
 PER UDDÉNS VÄG 10 
 86136 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:15 TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ 
 
VIVSTAMON 1:18 Timrå Invest AB 
 c/o TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:18 VIC Fastigheter AB 
 c/o KRISTOFER JOHANSSON 
 FILLANVÄGEN 29  
 86337 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:20 Trafikverket 
 78189 BORLÄNGE 
 
VIVSTAMON 1:23 KA Engbergs Fastigheter i Timrå AB 
 PLÅTSLAGARVÄGEN 13 
 86136 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:35 NP13 Vivstamon AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 



 

VIVSTAMON 1:37 M-punkten Fastighets AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER AB 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:38 M-punkten Fastighets AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER AB 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:52 JEPPE-PRODUKTER AB 
 PER UDDÉNS VÄG 14 
 86136 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:62 M-punkten Fastighets AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER AB 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:66 TIMRÅ BILSERVICE & ENTREPRENAD AB 
 PLÅTSLAGARVÄGEN 19 
 86121 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:71 With You Timrå Vivstamon 1:71 & 1:12 AB 
 KONTORSVÄGEN 8 
 85229 SUNDSVALL  
 
 
Fastigheter utanför planområdet 
 
VIVSTAMON 1:6 A.STAFFARE AB 
 BOX 32 
 82421 HUDIKSVALL  
 
VIVSTAMON 1:17 Timrå Invest AB 
 c/o TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ  
 
 Tomträttsinnehavare NP9 Fastigheter Vivstamon 1:17 AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
  



 

VIVSTAMON 1:25 Timrå Invest AB 
 c/o TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ  
 
 Tomträttsinnehavare Skinnåsen Fastigheter AB 
 MONTÖRVÄGEN 7 
 86136 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:32 NP13 Vivstamon AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:39 Timrå Invest AB 
 c/o TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ  
 
 Tomträttsinnehavare TIRAB, Timrå Renhållnings Aktiebolag 
 SVARVARVÄGEN 2 
 86136 TIMRÅ  
 
VIVSTAMON 1:48 Lilium Fordonsfastigheter Norr AB 
 ESPLANADEN 23 
 85236 SUNDSVALL  
 
VIVSTAMON 1:51 M-punkten Fastighets AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER AB 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:53 NP13 Vivstamon AB 
 c/o NP3 FASTIGHETER 
 BOX 12  
 85102 SUNDSVALL 
 
VIVSTAMON 1:57 Timrå Invest AB 
 c/o TIMRÅ KOMMUN 
 86182 TIMRÅ  
 
 Tomträttsinnehavare IAG PNEUMATIK AB 
 c/o IAG PNEUMATIK AB 
 PER UDDÉNS VÄG 7  
 86136 TIMRÅ 
 
  



 

VIVSTAMON 1:65 E.ON Energidistribution Aktiebolag 
 20509 MALMÖ 
 
VIVSTAMON 1:88 Modul VI Byggproduktion AB 
 BENSINVÄGEN 4 
 85229 SUNDSVALL  
 
 
Timrå som ovan 
 
 
Göran Jacobson 
Karttekniker 



Timrå Kommun 
Miljö & Byggkontoret  Dnr: KS/2022:312 
 

 

 

Ändring av stadsplan för del av Vivsta 

industriområde Timrå köping Västernorrlands län  

 

Timrå kommun 
 
Hej! 
 
Från och med 20 december 2022 till 29 januari 2023 kommer ett samråd av 
rubricerat detaljplaneförslag att pågå.  
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för 
byggnationer i området. Detta genom att främst minska omfattningen av prickad 
mark, ta bort dubbla höjdregleringar för byggnader och öka byggrätten. Planförslaget 
har stöd av den kommunövertäckande översiktsplanen.  
  
Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande. 
 
Under samrådsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på: 

 Kommunens hemsida: 
http://www.timra.se/byggabomiljo/planarbete/detaljplaner/ 

 Tillväxt Timrå, Terminalvägen 10, öppettider mellan 08:00 till 16:30. 
 
Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 29 
januari 2023. 
 
Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till: 

 Timrå kommun, Tillväxt Timrå, 861 82 Timrå 

 Via e-post: timra.kommun@timra.se  
 
Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Tilde Ericsson på tel: 060-16 33 
24 eller via e-post: tilde.ericsson@timra.se eller av stadsarkitekt Olof Lindstrand på 
tel: 060- 16 33 72 eller via epost: olof.lindstrand@timra.se  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.timra.se/byggabomiljo/planarbete/detaljplaner/
mailto:timra.kommun@timra.se
mailto:tilde.ericsson@timra.se
mailto:olof.lindstrand@timra.se


 

 

      Dnr: KS/2022:312 

 

SAMRÅD 

2022-12-20 – 2023-01-29 

 

 

Planbeskrivning 

Ändring av stadsplan för del av Vivsta industriområde 

Timrå köping Västernorrlands län 
 

Timrå kommun 
 

Upprättad av Tillväxt Timrå 2022-12-16 

Kontaktpersoner: Tilde Ericsson, tel. 060- 16 33 24, tilde.ericsson@timra.se 

Olof Lindstrand, tel. 060- 16 33 72, olof.lindstrand@timra.se  
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PLANÄNDRING HUVUDDRAG, KONSEKVENSER OCH UPPLÄGG 

I april 1969 vann gällande stadsplan S112 (22-TIM-1838) laga kraft. Stadsplanen reglerar del 
av Vivsta industriområde och är lokaliserad längs västra sidan av E4 avsett för 
industriändamål. Markområdena inom planen är till största del bebyggda.  

Området är begränsat med prickad mark längs fastighetsgränserna mot gata och 
planområdesgräns. Andelen prickad mark i detaljplan S112 bedöms till stora delar inte vara 
lika nödvändig i dag. I planändringen förslås den prickade marken minska i omfattning och i 
vissa fall utgå.  

Längs E4 har ett ca 10 m brett område varit utpekat som område för industripark (Jp) med 
prickad mark. Kommunen bedömer att användningen saknar syfte och föreslås ändrad 
markanvändning till industri (J). Längs E4 behålls istället ett 6m brett område prickad mark 
vars syfte är att hålla ett bebyggelsefritt område till E4 och även till kraftledningen (130 kV) 
som passerar mellan planområdet och E4.  

Byggnadshöjden är reglerad till två våningar och max 7,6 meter. Kommunen bedömer att två 
höjdregleringar i planen inte är nödvändigt och därför föreslås att upphäva bestämmelsen om 
högst 7,6 meter byggnadshöjd.  

Exploateringsgraden har reglerats genom att högst en tredjedel av tomt får bebyggas. För att 
möjliggöra vidare utveckling av området föreslås en ändrad bestämmelse om att största 
byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean. Detta går även i linje med angränsande detaljplaner 
och skapar en helhet i industriområdet.  

Bestämmelsen om att stängsel ska finnas har upphävts i delar av området. Bestämmelsens 
syfte har varit att förbjuda utfart för motortrafiksändamål. I den delen av planområdet där 
utfart anses olämpligt föreslås istället utfartsförbud.  

I den befintliga planen finns områden som är utpekade som park mellan industriområdet och 
gata. Marken fungerar idag som en del av väganläggningen. Kommun anser därför att 
parkområdena ska utgå och ha markanvändning för gata.  

Delar av planområdet berörs av en äldre deponi som inte längre är i bruk. Dessa delar är 
planlagda för industriändamål enligt stadsplanen och är bebyggda. Det pågår en riskanalys 
över deponin. Riskanalysen ska fungera som ett underlag för att kunna utvärdera om åtgärder 
kan komma att krävas. Då detta underlag inte är klart undantas dessa delar av planområdet 
från ändringen. I dessa delar av planområdet kommer alltså inga ändringar göras och de äldre 
bestämmelserna från stadsplanen kommer fortsatt att gälla.  

Planändringen utgår från stadsplan S112 och stora delar av planbeskrivningen är därför i stort 
densamma. Den ursprungliga planbeskrivningen upprättades på skrivmaskin, detta utseende 
kvarstår i denna planbeskrivning med undantag för de ändringar som görs. Där det föreslås 
ändring av planbestämmelser markeras det särskilt i planbeskrivningen. En del av de tidigare 
planbestämmelserna från stadsplanen var enbart med i planbeskrivningen. För att göra planen 
tydlig är dessa bestämmelser med i plankartan.  

Stadsplanen i sitt original har i vissa delar ersatts av nya detaljplaner. Detta har gjort att ett 
vägområde inte längre sitter ihop med övriga delar av planområdet. Detta område föreslås inte 
få några nya planbestämmelser men bör fortsatt vara med i detaljplanen.   



Det är enbart de planbestämmelser som föreslås utgå och tillkomma som prövas i 
planändringsprocessen. Tillkommande planbestämmelser bedöms enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). De äldre planbestämmelserna utifrån byggnadsstadgan 1959.  

Följande planbestämmelser föreslås utgå från delar av planområdet:  

• Högst en tredjedel får bebyggas.  
• Byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.   
• Mark som icke får bebyggas. 
• Stängsel ska finnas (utgår helt) 
• Område för industripark (Jp).  
• Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. 
• Byggnadens vind får inte inredas.  
• Park (utgår helt)  

Följande planbestämmelser föreslås tillkomma i delar av planområdet:  

• 40 % av fastighet får bebyggas.  
• Utfartsförbud  

  



Orientering och plandata  

Det av stadsplaneförslaget omfattade området begränsas i öster 
av Europaväg 4. Planområdet är del av Timrå industriområde och angränsar till 
industrier och verksamheter.   

Planhandlingar  

Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande.  

Planen består av:  
– Plankarta med bestämmelser.  
– Planbeskrivning med genomförandefrågor.  
– Samrådsredogörelse.  

För planprocessen finns dessutom: 
– Grundkarta. 
– Fastighetsförteckning.  

Planeringsförutsättningar  

Gällande planer mm 

För planområdet gäller del av stadsplan S112, lagakraftvunnen 1969. Angränsande 
detaljplaner är främst planlagda för industriändamål.  

Planområdet är utpekat som näringslivsområde i Timrå kommuns översiktsplan 2035. 
Planändringen bedöms gå i linje med översiktsplanen och bidra till vidare etablering av 
området.  

Nuvarande markanvändning 

Den nuvarande markanvändningen är idag industri och verksamheter.  

Grundförhållanden  

Området som är mycket plant med endast någon meters 
nivåskillnad är bevuxet med barrträd. Grundförhållandena 
får betecknas som mycket idealiska, enär grunden enbart 
består av grov sand. 

Området är beläget i den tertiära skyddszonen i förslag till nytt vattenskyddsområde. De 
planbestämmelser som föreslås utgå och tillkomma påverkar inte förslaget till nytt 
vattenskyddsområdet.  
Det nu gällande skyddsområdet för grundvattentäkten beslutades 1995. Planområdet är 
beläget utanför den yttre skyddszonen och omfattas därmed inte av några särskilda 
bestämmelser. 

 

*Ändring av stadsplan S112 

*Ändring av stadsplan S112 

*Ändring av stadsplan S112 

*Ändring av stadsplan S112 



Markägoförhållanden   

Timrå kommun äger en del av markområdet, främst mark som är utpekat som allmän 
plats för gatuändamål men även en del industrimark. Markägoförhållanden redovisas 
närmare i bifogad fastighetsförteckning.  

Planens förenlighet med 3,4 och 5 kap miljöbalken 

Planområdet ligger i Timrå industriområde. En planändring av stadsplan S112 med förslag till 
förändringar av planbestämmelser möjliggör för vidare etablering av planområdet men även 
fortsatt utveckling av hela industriområdet.  

Planområdet ligger inte inom eller angränsar till riksintresse. Ändringen av stadsplanen 
bedöms inte påverka några riksintressen.  

Planändringen anses inte påverka miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap miljöbalken.  

 

  

*Ändring av stadsplan S112 

*Ändring av stadsplan S112 



Planförslaget  

Områdets storlek är ca 30 ha.  

Planförslagets syfte är att åstadkomma ett ur kommunikations- 
och lokaliseringssynpunkt välplanerat och välplacerat 
industriområde, vars storlek och standard kan tillfredsställa 
utvecklingen under den närmaste framtiden.  
 
Byggnadskvarter  
Med J betecknat område får användas endast för 
industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 
trevnad. 
 
Specialområden  
Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik 
och därmed samhörigt ändamål. Likaledes har ett Tj område 
redovisats för att, om utvecklingen så kräver, kunna förse 
området med industrispår.  
 
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS  
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.  
 
Med Jp och punktprickning betecknad del av industriområdet 
skall anordnas som planterat skyddsområde och får icke 
bebyggas eller användas för upplagsändamål. Dock må 
biluppställningsplatser (parkeringsplatser) anordnas i den 
omfattning byggnadsnämnden för varje särskilt fall prövas 
lämpligt.  
 
 
 
Den prickade marken har minskat i omfattning då de tidigare prickmarkzonerna bedöms 
sakna syfte. I delar av planområdet har prickad mark utgått då det där inte anses fylla någon 
funktion. Prickmarkzonerna är 6 meter bred för att garantera bebyggelsefritt område mot gata.  

Bestämmelse e1 reglerar största byggnadsarea och föreslår att 40 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet får bebyggas.  

 
DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT  
 
Å tomt som omfattas med J beteckat område får högst en 
tredjedel bebyggas  
 
 
 
 

*Ändring av stadsplan S112 
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VÅNINGSTAL  
 
Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två 
våningar. Härutöver får vind icke inredas. 
 
BYGGNADSHÖJD  
Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till 
större höjd än 7,6 meter.   
 
 
Bestämmelsen om att stängsel ska finnas föreslås att upphävas. Där det bedöms olämpligt att 
anlägga utfart föreslås istället utfartsförbud.  

 
 
 

*Ändring av stadsplan S112 



Genomförandefrågor  

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid  

Genomförandetiden gäller enbart för de tillkomna planbestämmelserna och föreslås till 5 år 
från den dagen planen vinner laga kraft.  

Tidsplan  

Samråd beräknas kunna ske i december 2022 till januari 2023. Granskning beräknas ske under 
februari 2023 och planen bedöms kunna antas våren 2023.  

Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Avtal  

Området är redan utbyggt och något exploateringsavtal behövs inte för planändringen.  

Ekonomiska frågor 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  

Planförslaget innehåller inga fastighetsreglerade bestämmelser vilket gör att framtida 
fastighetsrättsliga förändringar är möjliga. Eventuell fastighetsbildning bekostas av 
fastighetsägaren.  

Ledningsrätt  

Planområdet omfattas av följande ledningsrätter:  

2281-87/199.1 

Till förmån för Bålforsens Kraft AB såsom ägare till Sköle 2:51 upplåtes ledningsrätt 
avseende rätt att för all framtid bibehålla elektroniska starkströmsledningar inom 
nedanstående fastigheter i de befintliga ledningarnas sträckning. Ledningsrätten avser en 130 
kV-ledning (luftledning). För ledningarna upplåtes ett 30 meter brett område.  

2262-99/36.1  

Ledningshavaren, Sydkraft Elnät Nord AB, har rätt att för all framtid bibehålla en optokabel 
(luftledning och jordkabel) som teleledning för allmänt ändamål. Optokabeln är belägen inom 
det utrymme som med ledningsrätt upplåtits för befintlig starkströmsledning.  

2262-93/31.1 



Till förmån för Båkab Energi AB upplåtes rätt att för alla framtid bibehålla, underhålla och 
förnya en 130 kV elektronisk starkströmsledning (luftledning). För ledningarna upplåtes ett 
30 meter brett område.  

2262-92/33.1  

Till förmån för Östrand Energi AB upplåtes ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för 
fjärrvärme. För lednignarna upplåtes ett 5 meter brett område.  

2262-92/32.1  

Till förmån för Östrand Energi AB upplåtes ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för 
fjärrvärme. För lednignarna upplåtes ett 5 meter brett område.  

2262-92/27.1 

Till förmån för Televerket upplåtes ledningsrätt avseende rätt att för all framtid bibehålla 
befintliga teleledningar med tillhörande anordningar inom nedanstående fastighet. 
Ledningsrätten omfattar ett fyra meter brett område kring ledningarna samt vidare erforderligt 
utrymme för ledningarnas tillbehör.  

2262-87/27.1  

Till förmån för Timrå kommun upplåtes ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för 
fjärrvärme. För ledningarna upplåtes ett 5 meter brett område.  

2262-85/35.2  

Till förmån för Bålforsens Kraft AB upplåtes ledningsrätt avseende rätt att för all framtid 
bibehålla elektroniska starkströmsledningar.  

2262-84/47.1 

Till förmån för Timrå kommun upplåtes ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för 
fjärrvärme. För ledningar upplåtes ett 5 meter brett område.  

2262-79/6.1  

Till förmån för Sundsvalls kommun upplåtes ledningsrätt avseende underjordiska ledningar 
för vatten inom nedanstående fastigheter i den befintliga ledningens sträckning. För 
ledningens upplåtes område för fem meters bredd.  

2262-89/66.1  

Till förmån för Timrå elverk upplåtes ledningsrätt avseende område för transformator och 
elledningar.  

 

 



2262-90/46.1  

Till förmån för Timrå kommun upplåtes ledningsrätt avseende rätt att för framtiden nedlägga, 
bibehålla och underhålla underjordiska vatten- och avloppsledningar. För ledningarna 
upplåtes ett 5 meter brett område.  

2262-84/2.1  

Till förmån för Timrå kommun upplåtes ledningsrätt avseende underjordiska ledningar för 
fjärrvärme. För ledningarna upplåtes ett 5 meter brett område.  

Officialservitut  

Planområdet berörs av följande officialservitut:  

2262-2021/15.1  

Rätt att använda område a för parkering och utfart till Per Uddéns väg. Förmån för 1:53. 
Belastar 13:19.  

Avtalsservitut  

Planområdet berörs av följande avtalsservitut:  

22-IM1-55/3095.1 

22-IM1-59/1555.1  

22-IM1-60/788.2  

22-IM1-60/788.1 

Officialnyttjanderätt TELE 

22-IM1-49/2282.1 

 

Ändring efter samråd 

Ändring efter granskning  

Medverkande Tjänstemän   
Planförfattare 

Planförfattare är planarkitekt Tilde Ericsson, Timrå Kommun. Den ursprungliga stadsplanen 
S112 upprättades av Erik Vagn Christensen, arkitekt och Hans Mauritzon, arkitekt. 

Tilde Ericsson   Olof Lindstrand  
Planarkitekt     Stadsarkitekt  



 
 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 05 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

 

SÄNDLISTA 

  

Underrättelse om samråd för detaljplaneförslaget har skickats till följande: 

 

Statliga myndigheter 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Lantmäterimyndigheten 

Trafikverket  

 

Kommunala nämnder, bolag, förvaltningar och avdelningar 

Miljö- och Byggnadsnämnden  

Kultur- och tekniknämnden 

MittSverige Vatten och Avfall 

Medelpads Räddningstjänstförbund  

 

Övriga företag 

E.ON Elnät Sverige AB 

 

Övriga 

Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. 
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Samråd 

SFS 2010:900e1 40,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av 
fastighetsarean inom användningsområdet.

Utnyttjandegrad

Skydd mot störningar

Byggnaders användning

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år för nya planbestämmelser och börjar 
gälla fr.o.m. laga kraft datum.

s1 Byggnadens vind får inte inredas.

m1 Verksamheter får inte vara störande för omgivningen.

e2 Högst en tredjedel får bebyggas.

SFS 2015:668

SFS 2010:900

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
J Område för industriändamål

Jp Område för industripark 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Tj Område för järnvägsändamål

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Höjd på byggnadsverk

II Antal våningar.

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ Mark som icke får bebyggas.

Ø P

ØP Utfartsförbud.

h1 7,6 Byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.

GATA Gata

Olof Lindstrand 
Stadsarkitekt 

Tilde Ericsson 
Planarkitekt 

Skala 1:2000 (A1) DP- 

Instans Beslutsdatum 

Godkännande 

Antagande 

Laga kraft 
Upprättad 2022-12-16

Timrå kommun 

del av Vivsta industriområde 
Timrå köping Västernorrlands län 

Ändring av stadsplan för 
Teckenförklaring

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fundament

* Häck, Mitt

UUUU UU Plank

UU UU UU Staket

P P Stödmur

Byggnad

Byggnad, beteckning

Byggnadstillbehör, beteckning

Brygga

Släntbeteckning

Odefinerad

Släntfot

Släntkrön

Elledning

p Barr- och blandskog

M

Dikespil

n Lövskog

d Trappil

Anläggningsområde

Transportområde

Öppen mark

Bassäng

Dike

Ospecificerad

Spårtrafik, linje

Gång- och cykelbana

Gångbana

Gångbana kantsten

Körbana på tomt

Körbana

Körbana kantsten

Parkeringsplats

Refug

Övrigt

" " Vägräcke

Vägtrumma

Uppgifter om grundkartan 

Upprättad genom inmätning/flygfotografering 
Koordinatsystem: SWEREF99 17 15
Höjdsystem:RH2000

Grundkarta upprättad: 2022-12-16
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Undersökning av betydande 

miljöpåverkan 

Ändring av stadsplan för del av Vivsta industriområde  

Timrå Köping Västernorrlands län  
 

Timrå kommun  
 

Planens syfte  

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för 
byggnationer i området. Detta genom att främst minska omfattningen av prickad 
mark, ta bort dubbla höjdregleringar för byggnader och öka byggrätten. Planförslaget 
har stöd av den kommunövertäckande översiktsplanen.  

Förutsättningar för verksamheter eller åtgärder  

Planområdet är lokaliserat i Vivsta industriområde i Timrå kommun och är i dag till 

stor del bebyggt. Området är i dagsläget detaljplanelagt för industriändamål. 

Planändringen innebär ingen ändrad markanvändning. Området kommer fortsatt 

vara planlagt för industriändamål.  

Förslag till beslut 

Planändringen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. 

 

Motiv till beslut 
Förslagen planändring går i linje med syftet i gällande översiktsplan och bedöms inte 

strida mot några kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. 

Planområdet är redan ianspråktaget och genomförande av planändringen bedöms 

inte medföra betydande påverkan på miljön, natur- eller kulturvärden eller 

människors hälsa. 

 

 

Miljöbedömning upprättad 2022-12-16 

 

Tilde Ericsson 

Handläggare  



 

Faktorer Påverkan Kommentarer 

Betydande Inte 

betydande 

 

BETYDELSE FÖR ANDRA PLANER ELLER BESLUT 

 Betydande Inte 

betydande 
 

Påverkar detaljplanen 

genomförandet av andra planer? 

(detalj, väg, järnväg) 

 X Planändringen påverkar inte 

genomförandet av den befintliga 

detaljplanen. Planändringen skapar 

bättre förutsättningar för 

genomförandet av befintlig detaljplan.  

Överensstämmer planen med 

översiktsplanen? 

 X Planändringen överensstämmer med 

gällande översiktsplanen där området 

pekas ut som näringslivsområde.  

 

 

MÖJLIGHETER ATT FÖLJA MILJÖLAGSTIFTNINGEN 

 Betydande Inte betydande  

Miljökvalitetsmålen på  

nationell-nivå 

 X  Planändringen anses inte ha 

någon betydande påverkan på de 

nationella miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen på  

regional-nivå 

 X  Planändringen anses inte ha 

någon betydande påverkan på de 

regionala miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen på lokal-nivå  X  Planändringen anses inte ha 

någon negativ påverkan på de 

lokala miljökvalitetsmålen 

Agenda 2030  X  Planändringen anses inte ha 

någon negativ påverkan på målen 



 

i Agenda 2030.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 kap MB) 

 Betydande Inte betydande  

Utomhusluft  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

utomhusluften.  

Buller  X  Planändringen bedöms inte bidra 

till ökade bullernivåer.  

Ytvattenförekomst  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

ytvattenförekomsten.  

Grundvattenförekomst  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

grundvattenförekomsten. 

 

FÖRODNANDEN/SKYDD  

 Betydande Inte betydande  

Riksintressen (3-4 kap MB)  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

riksintressen.  

Skydd av områden (7 kap MB, 

skogenspärlor, miljötillstånd, 

skyddsobjekt m.m.) 

 X Planändringen påverkar inga 

skyddsobjekt.  

Artskyddsförordningen 

(2007:845) 

 X  Planändringen påverkar inga 

arter inom 

artskyddsförordningen. 

Skydd enligt Kulturmiljölagen 

(1988:950) 

 X Planändringen påverkar inga 

kulturmiljövärden eller 

fornlämningar.  



 

Internationella intressen (Natura 

2000 m.m.) 

 X  Planändringen påverkar inga 

internationella intressen.  

 

BETYDELSE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 Betydande Inte betydande  

Klimat  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ klimatpåverkan.  

Biologisk mångfald  X  Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ inverkan på 

biologisk mångfald  

Hållbart resande  X  Planändringen har ingen 

påverkan på hållbart resande.  

Kulturmiljö  X  Planändringen har ingen 

påverkan på kulturmiljö.  

 

RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER MILJÖN 

 Betydande Inte 

betydande 

Krävs 

utredning 
 

Vibrationer  X   Planändringen förväntas inte 

bidra till ökade vibrationer i 

området.  

Trafiksäkerhet  X   Planändringen bedöms inte ha 

någon negativ påverkan på 

trafiksäkerheten i området.  

Risk för olyckor  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för olyckor.  

Risk för ras och skred  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för ras och 

sker.  



 

Risk för översvämning  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökad risk för 

översvämningar.  

Risk för föroreningar  X   I planområdet finns en äldre 

deponi som ej är i bruk. 

Planändringen bedöms inte 

påverka deponin och därför 

bedöms det inte finnas någon 

risk för föroreningar.  

Riktvärden för buller  X   Planändringen bedöms inte 

medföra ökade bullernivåer.  

Strålning/elektromagnetiska fält  X   Planändringen påverkar inte eller 

påverkas av strålning eller 

elektromagnetiska fält  

Djurhållning och risk för 

allergener i och utanför 

 X   Planändringen bedöms inte 

påverka djurhållning eller 

medföra risk för allergener.  

Markradon  X   Planändringen påverkar inte 

markradon.  

 

MILJÖEFFEKTER OCH OMRÅDETS EGENSKAPER 

 Betydande Inte betydande  

Förändring på landskap- och 

stadsbild 

 X  Planändringen medför ingen större 

förändring av landskapsbilden.  

Kulturmiljö  X  Planändringen har ingen påverkan 

på kulturmiljö. 

Friluftsliv och rekreation  X  Planändringen har igen negativ 

påverkan på friluftsliv och 

rekreation.  

Dagvatten  X  Planändringen har ingen påverkan 

på dagvattnet.  



 

Trafik  X  Planändringen bedöms inte bidra 

till ökad trafik i området.  

 

SAMLAD BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Markanvändning Markanvändningen testas inte i planändringsprocessen.  

Övriga tillstånd för planens genomförande Inga övriga tillstånd för planens genomförande krävs.  

 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-08 KTN/2023:11 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Med godkännande lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och 
teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsrapport KTN DEL §§ 358-9 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef



Beslut 2023-01-08 22:44 Utskrivet: 2023-01-08 22:44 
Utskrivet av: Kristina Olofsson 
 

 
 
Beslut 2023-01-08 22:44 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Typ Delegat 
KTN DEL/2022 § 358 2022-12-02 KTN/2022:21 Beslut i brådskande ärenden - Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll Stångrid 

3:13 
Delegationsbeslut Kristina Olofsson 

KTN DEL/2022 § 360 2022-12-05 KTN/2022:666 Beslut om trafikanordningsplan på Forsvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2022 § 361 2022-12-05 KTN/2022:21 Beslut i brådskande ärenden - Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll Stångrid 

S:2 
Delegationsbeslut Kristina Olofsson 

KTN DEL/2022 § 362 2022-12-05 KTN/2022:21 Beslut i brådskande ärenden - Värderingsprotokoll Näs 7:2 Delegationsbeslut  
KTN DEL/2022 § 363 2022-12-06 KTN/2022:668 Beslut om grävtillstånd på Terminalvägen 14 Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2022 § 364 2022-12-06 KTN/2022:669 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2022 § 365 2022-12-07 KTN/2022:670 Beslut om trafikanordningsplan på Terminalvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2022 § 366 2022-12-07 KTN/2022:671 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2022 § 367 2022-12-08 KTN/2022:673 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2022 § 368 2022-12-08 KTN/2022:674 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2022 § 369 2022-12-09 KTN/2022:675 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2022 § 370 2022-12-13 KTN/2022:676 Beslut om grävtillstånd på skolallén Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2022 § 371 2022-12-13 KTN/2022:677 Beslut om trafikanordningsplan på Vivstavägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2022 § 372 2022-12-13 KTN/2022:679 Utse beslutsattestanter inom förvaltningen samt beloppsnivåer för attest Delegationsbeslut Kristina Olofsson 
KTN DEL/2022 § 373 2022-12-15 KTN/2022:680 Beslut om grävtillstånd på Per Uddéns väg/Hantverksvägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2022 § 374 2022-12-15 KTN/2022:681 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2022 § 375 2022-12-19 KTN/2022:685 Beslut om trafikanordningsplan på Vallgränd Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2022 § 376 2022-12-19 KTN/2022:687 Beslut om grävtillstånd på Vallgränd 16 Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2022 § 377 2022-12-20 KTN/2022:690 Beslut om dispens för att köra byggtrafik på Kungsvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2022 § 378 2022-12-20 KTN/2022:691 Beslut om föreningsbidrag Delegationsbeslut  
KTN DEL/2022 § 379 2022-12-21 KTN/2022:693 Beslut om trafikanordningsplan på Forsvägen Delegationsbeslut Glenn Mattsson 
KTN DEL/2022 § 380 2022-12-21 KTN/2022:694 Beslut om grävtillstånd på Forsvägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 
KTN DEL/2022 § 381 2022-12-22 KTN/2022:474 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut  
KTN DEL/2022 § 382 2022-12-22 KTN/2022:698 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 1 2023-01-02 KTN/2023:1 Beslut om trafikanordningsplan på Trollvägen Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 2 2023-01-02 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut Jan                            

Eriksson 
KTN DEL/2023 § 3 2023-01-02 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 4 2023-01-02 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 5 2023-01-02 KTN/2022:701 Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Torsboda 1:7 Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 6 2023-01-03 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 7 2023-01-04 KTN/2023:2 Beslut om tillsvidareanställning av personal Delegationsbeslut  
KTN DEL/2023 § 8 2023-01-04 KTN/2023:3 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Delegationsbeslut Anneli Holmqvist 
KTN DEL/2023 § 9 2023-01-05 KTN/2023:4 Beslut om grävtillstånd på Trollvägen Delegationsbeslut Henrik Thunström 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-09 KTN/2023:15 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Rapporter och informationsärenden 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Rapporterna och informationsärendena läggs med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
Ärendet 
Ansvariga för de olika verksamheterna inom kultur- och teknikförvaltningen informerade om sina 
verksamheter. 
 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson  
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

Kultur- och teknikförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Jan Eriksson 2023-01-08 KTN/2023:12 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 

 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Ekonomi och verksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Godkänna förvaltningens information om förutsättningar inför verksamhetsplan och budget 2023. 
 
 
 
Ärendet 
Verksamhetsplan och budget 2023 ska fastställas av nämnderna i februari och återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars. 
 
På sammanträdet informerar förvaltningen om och visar förslag på verksamhetsplan och budget 2023 
och hur dessa förslag kopplar till tidigare kommunfullmäktigebeslut Uppdrag budget i balans 
planperiod 2022-2024. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef
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