
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Alliancen, kl. 12.00 - 12.20 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S)  
Ulf Lindholm (SD)  
Bengt Nilsson (S)  
Zofia Henriksson (M)  
Annika Söderberg (S) 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T)  
Jim Karlsson (S)  
Jeanette Nordin (S) 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Björn Ter Bruggen (C)  
 
 

Övriga närvarande 
 

Klas Lundgren, miljö- och byggchef  
Carina Hansson, sekreterare  

 

Utses att justera Zofia Henriksson (M) och Jeanette Nordin (S) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2020-04-16 kl. 15.00 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Zofia Henriksson, justerare Jeanette Nordin, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

Anslaget uppsatt den 
2020-04-17 

Anslaget nedtas den 
2020-05-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§53-§69 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendelista 
 § 53 Sammanträdet öppnas 

§ 54 Anteckna närvarande  
 § 55 Utse justerare  
 § 56 Fastställa ärendelista  
 § 57 Mellerstbyn 22:1 - Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus  
 § 58 Strand 2:15 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av bostadshus och garage  
 § 59 Östrand 10:1 - Ansökan om marklov  
 § 60 Mällby 1:54 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av komplementbyggnad  
 § 61 Norrberge 1:33 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av värmeproduktionsanläggning  
 § 62 Vivstamon 1:2, 1:3 m fl - Underrättelse om samråd, ändring av detaljplan Vivsta industriområde 

och  plantskolan  
 § 63 Förvaltningens arbete med digitalisering  
 § 64 Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet  
 § 65 Ekonomi / Personal / Intern kontroll  
 § 66 Förvaltningschefens verksamhetsrapport  
 § 67 Anmälningar  
 § 68 Delegationer  
 § 69 Inkomna handlingar  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2020:173 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Anteckna närvarande 
MBN/2020:175 
 
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 ersättare och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst. 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Utse justerare 
MBN/2020:176 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Utse Zofia Henriksson (M) och Jeanette Nordin (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret torsdag 16 april klockan 15.00.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Fastställa ärendelista 
MBN/2020:177 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan.  
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Mellerstbyn 22:1 - Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av 
bostadshus 
MBN/2020:129 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och 
avstyckning av tomt med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL.  
Avgiften för beslutet är 14902 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutet är meddelat med följande villkor: 

1. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos miljö- och byggkontoret.  
2. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
3. Geoteknisk markundersökning ska redovisas inför bygglovsprövning. 
4. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och 
avstyckning av tomt med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL.  
Avgiften för beslutet är 14902 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutet är meddelat med följande villkor: 

1. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos miljö- och byggkontoret.  
2. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
3. Geoteknisk markundersökning ska redovisas inför bygglovsprövning. 
4. Bevis om färdigställandeskydd ska redovisas innan projektet påbörjas 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökanden har ansökt om förhandsbesked avseende avstyckning av arrendetomt samt uppförande av 
nytt fritidshus som ersätter befintligt byggnad som rivs. Ny tomt ska avstyckas från Mellerstbyn 3:1 och 
22:1. Tomtplatsen har varit ianspråktagen sedan 1930-40 talet genom arrende. Vatten ska ordnas genom 
servitut från grannfastighet. Avlopp ska ordnas med enskild anläggning antingen med tank alternativt 
trekammarbrunn och efterföljande infiltration. Tomtplatsen nås från befintlig enskild väg.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-01-23 
Situationsplan befintlig byggnad registrerad 2020-01-23 
Situationsplan placering ny byggnad registrerad 2020-01-23  
Miljöenhetens yttrande registrerat 2020-01-30 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via brev eller e-post 
Fastighetsägare Mellerstbyn 3:7 maud@sveref.se  
Miljöinspektör Tobias Öhlund 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  

mailto:maud@sveref.se
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Strand 2:15 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av bostadshus och 
garage 
MBN/2020:24 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, PBL.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  
 

1. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
2. Kontrollansvarig är  certifierad kontrollansvarig med behörighet N. 
3. Utstakning krävs 
4. Färdigställandeskydd krävs 

 
Avgiften för beslutet är 28184 kr. Kostnaden för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och slutbesked ingår i avgiften. Faktura skickas separat. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, PBL.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  

1. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
2. Kontrollansvarig är  certifierad kontrollansvarig med behörighet N. 
3. Utstakning krävs 
4. Färdigställandeskydd krävs 

Avgiften för beslutet är 28184 kr. Kostnaden för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och slutbesked ingår i avgiften. Faktura skickas separat. 

Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga ett enbostadshus i två plan och en vinkel i ett plan samt sammanbyggt garage 
enligt inlämnade handlingar registrerade 2020-02-27. Byggnaderna grundläggs med platta på mark och 
uppförs med stomme och fasader i trä.   Yttertak beläggs med betongtakpannor  och takvinkeln är 27 
resp. 22. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan om bygglov, registrerad 2020-01-09 
Situationsplan, registrerad 2020-02-27 
Fasadritning, registrerad 2020-02-27 
Planritning, registrerad 2020-02-27 
Sektionsritning, registrerad 2020-02-27 

Protokollsutdrag till: 
Kontrollansvarig:  
Kultur och teknikförvaltningen 
Statistiska centralbyrån (byggabo@scb.se) 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
Fastighetsägare till Strand 1:4 

Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Östrand 10:1 - Ansökan om marklov 
MBN/2019:852 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Marklov beviljas för utfyllnad och anläggande av gångstråk med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen, PBL.  
 
Åsa Björklund godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 9214 kr (vilket motsvarar den tekniska prövningen enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Marklov beviljas för utfyllnad och anläggande av gångstråk med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 
bygglagen, PBL.  
 
Åsa Björklund godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 9214 kr (vilket motsvarar den tekniska prövningen enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg 
 
Ärendet 
Sökanden har ansökt om marklov för att utföra släntförstärkning och delvis utfyllnad av ravinen på 
fastigheten Östrand 10:1 och Vivsta 1:10. I ärendet ingår även att anlägga en tillfällig väg med vändplan 
under byggtiden. När åtgärderna är färdigställda ska endast gångstråk finnas genom området. Till 
ärendet har en utredning av ravinen och planerade släntförstärkningar inlämnats. Åtgärdernas 
utbredning utförs enligt situationsplan daterad 2019-07-04.  

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2019-06-13 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2019-07-05 
Situationsplan registrerad 2019-07-05 
Plan-, sektionsritningar registrerade 2019-07-05 
PM Steg 1 Släntförstärkning registrerad 2019-06-12 
REV. PM Steg 1 Släntförstärkning registrerad 2019-08-23 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Kontrollansvarig 
Fastighetsägarna till Östrand 9:8, Östrand 9:12, Östrand 9:13, Östrand 9:17, Östrand 9:25, Östrand 
9:26, Östrand 9:27. 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Mällby 1:54 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av komplementbyggnad 
MBN/2020:136 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med 
stöd av 9 kap. 30 § samt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL.  
Avgiften för beslutet är 4 336 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med 
stöd av 9 kap. 30 § samt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL.  
Avgiften för beslutet är 4 336 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg.  
 
Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad på 29 m2 byggnadsarea. Byggnaden avses för 
gäststuga och kontor/förvaring. Byggnaden avses att utformas med stående träpanel i en rödmålad 
nyans med vita knutar och röda takbetongpannor. 
 
Fastighetsägaren har fått ett startbesked gällande nybyggnad av attefallsbyggnad (komplementbyggnad) 
på 25 kvm på samma placering.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg daterat 2020-03-25 
Ansökan registrerad 2020-01-28 
Information till ansökan registrerad 2020-01-28 
Situationsplan registrerad 2020-01-28 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2020-01-28 
Yttrande från sökande registrerat 2020-03-09 
Telefonsamtal, önskan om att få ärendet prövat i nämnden, den 2020-03-12 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Sökande med förenklad delgivning via e-post 
 
Exp     /     2020                        
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Norrberge 1:33 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av 
värmeproduktionsanläggning 
MBN/2019:887 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bygglov beviljas för nybyggnad av värmeproduktionsanläggning enligt 9:31 § PBL. 
 
Avgiften för beslutet är 17 886 kr. Faktura skickas separat. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Bygglov beviljas för nybyggnad av värmeproduktionsanläggning enligt 9:31 § PBL .  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de handlingar som ligger till grund för beslutet som listas nedan samt 
bifogad bilaga. 
 
Ärendet 
Sökande har valt att ändra utformning för anläggningen mot tidigare beviljat bygglov. Ändringarna är 
enligt följande: 
 
Ack-tanken blir på 400m3 istället för 4x100m3, den nya tanken blir även några meter lägre och 7 meter 
i diameter. Övrigt ändras utformningen på byggnaden och taklutningar. 

 
Miljö- enheten har inga synpunkter på ändringen. 
 
Sökanden avser att uppföra en ny värmeproduktionsanläggning bestående av en byggnad 
innehållande två pelletspannor, en på 2 megawatt och en på 4 megawatt och en biooljepanna på 10 
megawatt, 1 ackumulatortank på 400 m3, 3 pelletssilor, en biooljetank samt en tillhörande skorsten 
15 meter hög. Anläggningen grundläggs med betongbalkar och betongfundament, och uppförs med 
stomme och fasader i metall. Yttertak beläggs med plåt. 
 
Anläggningen lokaliseras inom ett område som är ianspråktaget för plantskoleverksamhet och som i 
kommunens översiktsplan anges vara befintligt näringslivsområde. Från verksamheten är det ca 650 m 
till närmsta bostad. Åtgärden innebär att verksamheten ska fasa ut användningen av fossila bränslen för 
att istället använda pellets och vid behov bioolja för uppvärmning av växthus och i förlängningen även 
andra byggnader inom området. Verksamheten kommer ha utsläpp till luft av rökgaser, buller från 
transporter och hantering kan uppstå samt kemikalier i form av bioolja och avfall i form av aska.  
 
Avgiften för beslutet är 17 886 kr. Faktura skickas separat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan registrerad 2019-06-20. 
Reviderad situationsplan registrerad 2020-03-13.  
Reviderade ritningar registrerad 2020-03-13. 
Räddningstjänstens yttrande registrerad 2019-07-01. 
Miljöenhetens yttrande registrerad 2019-07-02.     
Bilaga. 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökanden 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Vivstamon 1:2, 1:3 m fl - Underrättelse om samråd, ändring av detaljplan 
Vivsta industriområde och plantskolan 
MBN/2020:265 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet, 
bilaga 1. 

_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet, 
bilaga 1. 

Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i tjänsteutlåtande, se bilaga 1. 
 
Ärendet 
Ett förslag till ändring av detaljplan för Vivsta industriområde och plantskolan Vivstamon 1:2, 1:3 m.fl 
är framtagen. Syftet med planändringen är modernisera detaljplanen genom att upphäva 
planbestämmelser som skapar svårigheter för byggnationer inom planområdet. Detta gäller prickmark, 
industripark och dubbla höjdregleringar för byggnader. Miljö- och byggnadsnämnden har fått ärendet 
för synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Planhandlingar samt plankarta samråd, KS 2020:97 
Tjänsteutlåtande  
 
Protokollsutdrag till: 
Miljö- och byggkontoret, Linus Lexander 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Förvaltningens arbete med digitalisering 
MBN/2020:480 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bifogad handling lämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Bifogad handling lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
I KF-beslut 2019-11-25 § 373 fick nämnderna uppdraget att ta fram en digitaliseringsstrategi enlig ny 
styrmodell. Uppdraget ändrades så att förvaltningarna ska beskriva arbetet med digitalisering till 
kommunstyrelsen senast i maj. Till hösten ska kommunen ta fram en digitaliseringsstrategi.  
 
Beslutsunderlag 
Pågående digitaliseringsaktiviteter 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet 
MBN/2020:466 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informera kommunstyrelsen om hanteringen i bifogad skrivelse. 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Informera kommunstyrelsen om hanteringen i bifogad skrivelse. 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Den 30 mars 2020 beslutade Kommunfullmäktige bland annat att förlänga betalningstider för företag 
till 150 dagar, att kommunens betaltid till leverantörer ska vara 15 dagar samt att prioritera 
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsinsatser. Besluten gäller från 1 april 2020 till 31 augusti 2020. I 
detta ärende beskrivs hur nämnden tolkar, prioriterar och genomför fullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF 2020-03-30 § 44  
Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det lokala näringslivet  
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-04-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2020:5 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
______  
 
Förslag till beslut 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendet 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för mars månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, mars 
2019.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
mars 2019.    

 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar. Inga förändringar inom nämndens personal.  
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§ 66 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2020:7 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Information 
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. 
 
Verksamhetsrapporten från marssammanträdet kan läsas igen för Covid-19 och arbetet med 
kommunens styrmodell tar fortfarande upp all övrig arbetstid, och mer därtill. På ett personligt plan 
börjar det vara ansträngande.  
 
Nämnden ska hantera en ekonomisk kvartalsrapport på nämndsammanträdet. Rapporten kommer att 
skickas ut på onsdag eller så kommer den till plattorna just innan nämndssammanträdet. I 
kvartalsrapporten ska det ingå en prognos för helåret. Kvalitén på årsprognosen kommer såklart att 
vara bristfällig eftersom ingen vet de ekonomiska följderna av Covid-19. Kommer företag och 
privatpersoner att bygga ut/nytt som de planerade? Kommer företag att gå i konkurs och därigenom 
inte betala avgifterna till nämnden? Hur kommer sjukskrivningstalen att se ut? Prognosen kommer 
också att behöva hantera dessa frågor och en försiktig fråga är prognosen ens kan kallas prognos på 
grund av alla osäkerheter.  
 
Veckan efter nämnden så påbörjas huvudförhandlingarna för bioraffinaderiet. Förhandlingarna 
kommer att pågå i fyra till fem dagar om de inte blir inställda med anledning av tidigare nämnt virus. 
Nämnden kommer särskilt att följa hur SCAs satsning kommer att påverka medborgare i Timrå, både 
när- och fjärrboende.   
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§ 67 
Anmälningar 
MBN/2020:6, MBN/2020:465 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna.  
______ 
 
Ärenden 
Kultur- och tekniknämndens beslut § 23 2020-03-12 – Rapport avseende kultur- och 
teknikförvaltningens arbete utifrån Policy för lokalanvändning.  
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§ 68 
Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna.  
______ 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2020 § 152 MBN/2020:229 Startbesked Attefallsåtgärd 
MBN DEL/2020 § 153 MBN/2020:229 Lov och startbesked, till- och ombyggnad av 

fritidshus 
MBN DEL/2020 § 154 MBN/2020:245 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 155 MBN/2020:260 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 156 MBN/2019:971 Lov och startbesked - belyst skylt 
MBN DEL/2020 § 157 MBN/2020:262 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 158 MBN/2020:307 Beslut spistimer 
MBN DEL/2020 § 159 MBN/2020:256 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 160 MBN/2020:243 Strand 5:149 - Ansökan om bygglov - nybyggnad 

enbostadshus 
MBN DEL/2020 § 161 MBN/2020:111 Delegationsbeslut, bygglov & startbesked 
MBN DEL/2020 § 162 MBN/2020:308 Yttrande till polisen 
MBN DEL/2020 § 163 MBN/2018:1385 LAXSJÖN 2:3 ANMÄLAN - NYBYGGNAD AV 

VINDKRAFTVERK 
MBN DEL/2020 § 164 MBN/2020:273 Delegationsbeslut startbesked rivning 
MBN DEL/2020 § 165 MBN/2020:324 Yttrande till polisen 
MBN DEL/2020 § 166 MBN/2020:275 Skyttberg 3:63 - Ansökan om bygglov - 

tillbyggnad bostadshus 
MBN DEL/2020 § 167 MBN/2020:344 Besiktning och service av hiss. 
MBN DEL/2020 § 168 MBN/2020:317 Beslut trösklar, stödhandtag 
MBN DEL/2020 § 169 MBN/2020:284 Yttrande till länsstyrelsen 
MBN DEL/2020 § 170 MBN/2019:971 Delslutbesked avseende padelhall och 

besiktningen 
MBN DEL/2020 § 171 MBN/2020:274 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 172 MBN/2014:1081 Beslut åtgärdsföreläggande 
MBN DEL/2020 § 173 MBN/2020:364 Yttrande till polisen 
MBN DEL/2020 § 174 MBN/2011:1668 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2020 § 175 MBN/2019:722 SÖRBERGE 1:181 ANSÖKAN RIVNING - RIVNING 

AV BOSTADSHUS OCH KOMPLEMENTBYGGNADER 
MBN DEL/2020 § 176 MBN/2014:1581 NORRBERGE 1:9 ANSÖKAN BYGGLOV - OM- OCH 

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS, NYBYGGNAD AV 
GARAGE 

MBN DEL/2020 § 177 MBN/2020:325 Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
MBN DEL/2020 § 178 MBN/2019:1675 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 179 MBN/2020:255 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 180 MBN/2015:61 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 181 MBN/2020:258 Vivsta 13:87 - Ansökan om bygglov - nybyggnad 

av industribyggnad bilhall 
MBN DEL/2020 § 182 MBN/2020:243 Strand 5:149 - Ansökan om bygglov - nybyggnad 

enbostadshus 
MBN DEL/2020 § 183 MBN/2020:399 Beslut om registrering 
MBN DEL/2020 § 184 MBN/2020:306 Startbesked komplementbyggnad 
MBN DEL/2020 § 185 MBN/2019:1171 DELSTARTBESKED - grundläggning 
MBN DEL/2020 § 186 MBN/2020:282 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 187 MBN/2019:628 Slutbesked komplementbyggnad 
MBN DEL/2020 § 188 MBN/2019:1655 Startbesked 
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MBN DEL/2020 § 189 MBN/2020:402 Beslut - Spisvakt 
MBN DEL/2020 § 190 MBN/2020:233 Beslut om tillstånd för spridning av 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2020 § 191 MBN/2020:82 Delegationsbeslut, tillbyggnad med terrass 
MBN DEL/2020 § 192 MBN/2020:361 Edsgården 4:48 - Ansökan om bygglov - 

fasadändring garage 
MBN DEL/2020 § 193 MBN/2007:1168 Slutbevis 
MBN DEL/2020 § 194 MBN/2020:205 Startbesked attefallsåtgärd 
MBN DEL/2020 § 195 MBN/2017:1302 Tillfälligt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 196 MBN/2020:302 Beslut borttagning av trösklar. 
MBN DEL/2020 § 197 MBN/2019:979 NÄS 7:2 ANSÖKAN BYGGLOV - NYBYGGNAD AV 

BADHUS 
MBN DEL/2020 § 198 MBN/2020:276 Slutbesked bodetablering 
MBN DEL/2020 § 199 MBN/2020:411 Beslut borttagning av trösklar samt nivåutjämning 

balkong. 
MBN DEL/2020 § 200 MBN/2020:184 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 201 MBN/2015:1337 FRÖLAND 4:10 ANSÖKAN BYGGLOV - 

NYBYGGNAD AV TEKNIKHUS 
MBN DEL/2020 § 202 MBN/2019:382 Startbesked nybyggnad av bostadshus 
MBN DEL/2020 § 203 MBN/2020:245 Bygglov och startbesked, nybyggnad transitlager 

och skyltning på fasad 
MBN DEL/2020 § 204 MBN/2020:246 Beslut - Ansökan om yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2020 § 205 MBN/2019:690 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 206 MBN/2020:424 Beslut - spisvakt 
MBN DEL/2020 § 207 MBN/2020:406 Delegationsbeslut, ej anmälningspliktig åtgärd 
MBN DEL/2020 § 208 MBN/2020:295 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 209 MBN/2020:243 Strand 5:149 - Ansökan om bygglov - nybyggnad 

enbostadshus 
MBN DEL/2020 § 210 MBN/2020:345 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 211 MBN/2020:268 Beslut om tillstånd till spridning av 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2020 § 212 MBN/2020:408 Bygglov och startbesked, fasadändring 
MBN DEL/2020 § 213 MBN/2015:1322 BERGEFORSEN 2:142 ANMÄLAN ATTEFALLSHUS 
MBN DEL/2020 § 214 MBN/2015:1569 FAGERVIK 1:25 ANSÖKAN BYGGLOV - 

TILLBYGGNAD AV FÖRRÅD MED GÄSTRUM OCH 
ALTAN 

MBN DEL/2020 § 215 MBN/2015:1587 FJÄL 1:18 ANSÖKAN BYGGLOV - NYBYGGNAD AV 
FÖRRÅD 

MBN DEL/2020 § 216 MBN/2020:430 Beslut bygglov 
MBN DEL/2020 § 217 MBN/2020:403 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 218 MBN/2019:726 FRÖLAND 6:35 ANSÖKAN BYGGLOV - 

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS MED ALTAN 
DELVIS INGLASAD 

MBN DEL/2020 § 219 MBN/2020:280 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 220 MBN/2020:213 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 221 MBN/2020:260 Startbesked, installation eldstad 
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§ 69 
Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden godkänner informationen.  
_____ 
 
Ärendet 
Nämndens delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av en delgivningslista. 
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