
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Alliancen/Skype kl 13:40-14:05 

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) 
Roger Westin (S) – § 137-142, 144-155 - deltar via 
skype 
Robert Kalcik (S) – § 137-145, 147-155 - deltar via skype 
Alf Söderlund (S) ersättare § 137-142,144-145,147-155, 
tjänstgör för Roger Westin (S)  § 143, tjänstgör för 
Robert Kalcik § 146 – deltar via skype 
 
 

Övriga närvarande 
 

Klas Lundgren, miljö- och byggchef, § 155-144, 146-155 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Annika Söderberg (S) och Monica Åberg (T) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2020-10-20, kl. 16.15 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Annika Söderberg, justerare Monica Åberg, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

Anslaget uppsatt den 
2020-10-21 

Anslaget nedtas den 
2020-11-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§137-§155 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 Sammanträdet öppnas 
§ 138 Anteckna närvarande 
§ 139 Utse justerare 
§ 140 Fastställa ärendelista 
§ 141 Frötuna 10:4 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av mast 
§ 142 Öden 1:7 – Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 143 Söråker 2:170 – Ansökan om bygglov, fasadändring bostadshus 
§ 144 Hussjö 1:50 - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 145 Mällby 1:82 - Underrättelse om granskning – Detaljplan för småhustomt 
§ 146 Laxsjön 2:3 - Hästkullens vindkraftsanläggning – överlåtelse av tillsyn   
§ 147 Revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhet 
§ 148 Delegering av beslut om återlämnande av tobakstillstånd 
§ 149 Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 MBN 
§ 150 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 151 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 152 Anmälningar 
§ 153 Delegationer 
§ 154 Inkomna handlingar 
§ 155 Övrig fråga – Vattenfrågor. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2020:173 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 
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 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 
Utse justerare 
MBN/2020:176 
 
Utse Annika Söderberg (S) och Monica Åberg (T) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret tisdag 20 oktober klockan 16.15. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 
Fastställa ärendelista 
MBN/2020:177 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Fastställa ärendelistan med följande tillägg; Övrig fråga – Vattenfrågor. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling på sammanträdet 
Ledamoten Robert Kalcik (S) föreslår att lägga till en punkt på ärendelistan angående följande 
vattenfrågor: 
 

1. Översikt av statusen för vattenförekomster inom Timrå kommun. 
2. Vilka vattenförekomster uppnår inte statusen ”god”? 
3. Vad finns det för åtgärdsplaner för detta vattenförekomster? 

 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendet; Övrig fråga – Vattenfrågor.  
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 
Frötuna 10:4 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av mast 
MBN/2020:1052 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av mast med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
Lennart Lundmark godkänns som kontrollansvarig. 
 
Avgiften för beslutet är 18 211 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat. 
 
Innan tekniskt samråd och startbesked ska följande handlingar redovisas: 

- Kontrollplan 
 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga en mast på 42 meter samt en transformatorstation på 7 m2. Masten 
grundläggs med plintar och uppförs med stomme i stål. Transformatorstationen grundläggs med plintar 
och uppförs med fasader i plåt. Tak beläggs med plåt och uppförs med en taklutning på 14o. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-08-07. 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2020-08-07. 
Situationsplan registrerad 2020-08-07 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2020-08-07. 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev eller e-post 
Kontrollansvarig via brev eller e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret 
Näringslivskontoret 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 
Öden 1:7 – Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2020:1177 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för en komplementbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Dispensen avser den yta byggnaden upptar på marken enligt redovisad situationsplan registrerad 2020-
09-07.  
  
Avgiften för beslutet är 4 200kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat.  
 
_____ 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut är att bevilja strandskyddsdispens för en 
komplementbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. Dispensen avser den yta byggnaden 
upptar på marken enligt redovisad situationsplan registrerad 2020-09-07.  
  
Avgiften för beslutet är 4 200kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en 
komplementbyggnad där man idag har sin parkeringsplats. Komplementbyggnaden placeras som 
närmast ca 17 meter från vattendraget. Dispensen avser den yta som byggnaden upptar på marken 
enligt situationsplanen daterad 2020-09-07.  
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan, registrerad 2020-09-07. 
Situationsplan, registrerad 2020-09-07. 
Ortofoto, registrerad 2020-09-07. 
 
Protokollsunderlag till: 
Sökande 
Länsstyrelsen (situationsplan med tomtplatsavgränsning) 
 
Exp     /     2020                    
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 
Söråker 2:170 – Ansökan om bygglov, fasadändring bostadshus 
MBN/2020:717 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Ansökan avslås om bygglov med stöd av 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Avgiften för beslutet är 5 420 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Nämnden upplyser sökanden om att det finns möjlighet att söka ändring av detaljplan. 
_____ 
 
Ledamoten Roger Westin (S) deltar inte i ärendet handläggning eller beslut. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 
bygglov med stöd av 9 kap 30 § samt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL.  
Avgiften för beslutet är 5 420 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 
Sökande har ansökt om bygglov för fasadbyte med tilläggsisolering, byte av fönster och dörr. Den 
berörda fastigheten och byggnaden ligger inom detaljplan D 103 som vann lagakraft 1988-11-17. I 
detaljplanen framgår det att fastigheten har stora kulturhistoriska värden och skyddsföreskrifterna q och 
q1 vilket innebär att ändring av en byggnad inte får förvanska dess karaktär samt att fasadutformning 
skall bibehållas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2020-06-01. 
Yttrande sökande registrerad 2020-07-24. 
Yttrande sökande registrerad 2020-09-21. 
Antikvarisk bedömning registrerad 2020-06-23. 
 
Beslutet delges till: 
Sökanden 
 
Exp     /     2020 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 
Hussjö 1:50 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2020:925 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Dispensen avser hela fastigheten Hussjö 1:50. 
 
_____ 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut är att bevilja strandskyddsdispens för en 
ersättningsbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. Dispensen avser hela fastigheten 
Hussjö 1:50. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en 
ersättningsbyggnad för ett numer rivet fritidshus. Rivningen utfördes under 2019 då vinterns snöfall 
knäckte takstolarna efter att husets bärande delar underminerats av vatten från en översvämmad 
trumma som går under järnvägen. Rivningen utfördes utan anmälan då sökande ansåg att husets skick 
utgjorde en fara. Ett separat ärende har lämnats in för att i efterhand rätta felet. Det nya huset kommer 
att placeras ca 7.5 meter från fastighetsgräns och ca 21 meter från storsjöns strandlinje. Dispensen avser 
hela fastigheten enligt inlämnad situationsplanen daterad 2020-07-07.  
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande 
Länsstyrelsen (Situationsplan med tomtplatsavgränsning) 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 
Mällby 1:82 - Underrättelse om granskning, Detaljplan för småhustomt 
MBN/2020:495 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar yttrande för ny detaljplan tillhörande Mällby  
1:82 i enlighet med vad som anges under rubriken Miljö- och byggkontorets bedömning.  
 
_____ 
 
Förvaltningschef Klas Lundgren deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar yttrande för ny detaljplan tillhörande Mällby 1:82 i enlighet med 
vad som anges under rubriken Miljö- och byggkontorets bedömning.  
 
Ärendet 
Ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Mällby 1:82 är framtagen. Syftet med ändringen 
av detaljplanen är att tillskapa en rationell småhustomt för Mällby 1:82. Gällande detaljplan för 
fastigheten ger till delar av fastigheten byggbar mark, fastigheten omfattas även av bestämmelsen Ra 
(område för fritidsändamål och därmed samhörigt ändamål).   
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  
 
Miljö- och byggkontorets bedömning 
Miljö- och byggkontoret har varit delaktig i planprocessen för berörd fastighet.  
 
Följande synpunkter, förtydliganden i planbeskrivningen, överlämnas till Samhällsenheten: 

- Beskriv tydligare om stamfastigheten, vilken yta har den utgjorts av då den fastigheten inte finns 
kvar. Det blir då lättare att förstå beskrivningarna för vatten och avlopp i planbeskrivningen.  

- Det är otydligt kring avtalsservitut för avloppslösning.  
- Först efter att tagit fram tidigare lantmäterihandlingar blir det tydligt vart servitut för väg till 

fastigheten finns då vägen fram till fastigheten inte är byggd i dagsläget. Även om servitutet inte 
avses att tydliggöras i plankartan underlättar det att beskriva vilka fastigheter som berörs av 
servitutet.  

- I plankartan anges bestämmelsen p1, byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. I 
planbeskrivningen, tillhörande bostäder (B) beskrivs att bestämmelsen avser att reglera 
huvudbyggnadens avstånd till fastighetsgräns. Tolkning från plankartan utgör att samtliga 
byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.  

Bra att byggrätten inte är uppdelad för huvudbyggnad och komplementbyggnad och att avstånd till 
fastighetsgräns regleras med mått istället för med prickad mark.  
 
I övrigt har Miljö- och byggkontoret inga synpunkter att förmedla.  
 
 
Beslutsunderlag 



 
Protokoll 

12 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Handlingar som ligger till grund för yttrandet: 
Plankarta och planbeskrivning upprättade 2020-09-24 
Underrättelse om granskning 
 
Protokollsutdrag till: 
Stina Reinhammar, Samhällsenheten via e-post 
           
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 
Laxsjön 2:3 - Hästkullens vindkraftsanläggning – överlåtelse av tillsyn   
MBN/2020:1243 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Återlämna det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken för vindkraftsobjektet Hästkullen till 
Länsstyrelsen. 
 
_____ 
 
Ledamoten Robert Kalcik (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 
 
_____ 
 
 
Förslag till beslut 
Återlämna det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken för vindkraftsobjektet Hästkullen till 
länsstyrelsen. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö. 
 
Ärendet 
Idag ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för tillsynen över den del av vindkraftsobjektet Hästkullen 
som ligger i Timrå kommun. Med anledning av att vindkraftsparken ligger i både Härnösands och 
Timrå kommuner samt att länsstyrelsen har tillsynen i Härnösand, föreslår miljö- och byggkontoret att 
det operativa tillsynsansvaret återlämnas till länsstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö 
 
Protokollsutdrag till: 
Länsstyrelsen 
Förvaltningschef 
 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 
Revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhet 
MBN/2020:882 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Lämna svar utan synpunkter. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Lämna svar utan synpunkter. 
 
Ärendet 
Revisionen har följt upp att åtgärder har vidtagits avseende iakttagelserna i revisionsrapporten 
"Uppföljning IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen". Granskningen har syftat till att 
undersöka om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagelserna från den uppföljande 
granskningen av IT-säkerhet samt införande av dataskyddförordningen. 
 
Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 30 oktober 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska 
vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden nämns inte i de slutsatser som finns redovisade i rapporten, därför 
lämnas svar utan synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport -Uppföljning granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen 
 
Protokollsutdrag till: 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 
Delegering av beslut om återlämnande av tobakstillstånd 
MBN/2020:1286 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegera beslutanderätten i ärenden om återlämnande av tobakstillstånd till miljö- och byggkontoret. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Delegera beslutanderätten i ärenden om återlämnande av tobakstillstånd till miljö- och byggkontoret. 
 
Ärendet 
Nämnden har uttryckt en önskan om att rubricerade beslut ska tas på förvaltningsnivå då det endast är 
ett administrativt beslut. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Klas Lundgren 
Annika Sundström 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 
Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 MBN 
MBN/2020:1213 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Fastställa Verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
 
_____ 
 
 
Förslag till beslut 
Fastställa Verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31 om Verksamhetsplan och budget. För verksamhetsåret 
2021-2023 har arbetet med nämndens verksamhetsplan och budget bedrivits enligt antagen styrmodell. 
Förslag till verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam beredning vid 
nämndsammanträdena i augusti och september. Genom analysseminarium och framtagande av 
planeringsförutsättningar har förslaget tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 
Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2020:5, MBN/2020:10 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för september månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, september 
2020.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
september 2020.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att förvaltningen håller på att rekrytera en 
miljöinspektör och en miljöinspektör/ekolog. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 
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. 
 
Polistillslag har skett mot en tobakshandlare i kommunen.  
Miljö- och byggnadsnämnden har avslagit en tobakshandlares ansökan. Beslutet överklagades och är nu 
hos förvaltningsrätten för nytt beslut. I slutet av september gjorde polisen ett tillslag mot 
tobakshandlaren. Polisen omhändertog alla cigaretter, en hel det e-juicer och råtobak samt tillbehör 
som kan användas för användande av narkotika. Det polisen hittade vid tillslaget kommer att stärka 
lämplighetsprövningen som gjordes inför nämndens beslut om tobakstillstånd.  
 
Rekryteringar 
Nämnden håller på att rekrytera två personer som kommer att jobba som miljöinspektörer i Timrå. Det 
har varit relativt få sökanden men ändå från personer som jobbar i andra kommuner med liknande jobb 
idag. Därför är förhoppningarna stora till att kompetensen kommer att fortsätta vara i mycket hög klass 
inom miljöområdet i Timrå kommun. En bedömning är att ny personal börjar i Timrå kring 1 februari 
2021. 
 
Medarbetarsamtal 
Styrmodellen är beslutad, fullmäktiges verksamhetsplan och budget är beslutad utifrån den nya 
styrmodellen. Nu är det nämndens tur att hantera det första förslaget till verksamhetsplan och budget 
enligt den nya styrmodellen. Efter nämndens beslut kommer medarbetarsamtal att hållas i enlighet med 
den nya styrmodellen och nämndens budget och verksamhetsplan. Första året, första verksamhetsplan 
och budget, första lärdomarna, första stegen tillsammans för att göra det enklare att leva, växa och 
mötas i Timrå. 
 
Utökat samarbete inom länet 
Miljö- och byggcheferna har beslutat att utöka samarbetet mellan varandra. När kommunförbundet 
omorganiserade så drog de ner en halvtidstjänst som bistod miljö- och byggnämnder samt chefer i 
länet. Efter neddragningen har det varit svårt att omorganisera och prioritera vidare samarbete. Det 
blev uppenbart nu i coronatider när inget utbyte skedde bland miljö och byggcheferna i länet, trots nya 
lagar samt arbetsuppgifter träffade oss alla.   
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§ 152 
Anmälningar 
MBN/2020:6 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Beslut från Kommunfullmäktige § 134 2020-08-31 – Val, avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
och som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslut från Kommunstyrelsen § 287 2020-09-01 – Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det 
lokala näringslivet. 
 
Beslut från Kommunstyrelsen § 299 2020-09-01 – Möjlighet till nämndsmöten på distans. 
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§ 153 
Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegationerna läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2020 § 597 MBN/2020:827 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 598 MBN/2020:1062 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 599 MBN/2020:1154 Beslut om riskklassning och årlig avgift 
MBN DEL/2020 § 600 MBN/2020:553 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 601 MBN/2019:979 Startbesked överbyggnad 
MBN DEL/2020 § 602 MBN/2020:926 Föreläggande komplettering nr 2 
MBN DEL/2020 § 603 MBN/2020:823 slutbesked 
MBN DEL/2020 § 604 MBN/2020:1104 Ledstång i trapp till övervåning. 
MBN DEL/2020 § 605 MBN/2020:1029 Yttrande auktorisation bilskrot 
MBN DEL/2020 § 606 MBN/2020:1085 Delegationsbeslut - installation bergvärme 
MBN DEL/2020 § 607 MBN/2020:620 Startbesked för grund 
MBN DEL/2020 § 608 MBN/2020:260 Slutbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 609 MBN/2020:969 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 610 MBN/2020:1086 Delegationsbeslut - installation av 

bergvärmepump Risgrändsbyn 3:29 
MBN DEL/2020 § 611 MBN/2020:1108 Delegationsbeslut - installation 

bergvärmepump Fröland 6:8 
MBN DEL/2020 § 612 MBN/2020:972 Beslut bygglov 
MBN DEL/2020 § 613 MBN/2020:780 Beslut bygglov 
MBN DEL/2020 § 614 MBN/2020:1109 Delegationsbeslut - anmälan om installation 

värmepumpanläggning för bergvärme 
MBN DEL/2020 § 615 MBN/2020:1133 Beslut - Ansökan enskilt avlopp 
MBN DEL/2020 § 616 MBN/2020:1072 Delegationsbeslut - kompostering av 

hushållsavfall 
MBN DEL/2020 § 617 MBN/2020:916 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 618 MBN/2020:936 Beslut bygglov, rivningslov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 619 MBN/2020:955 Beslut stödhandtag 
MBN DEL/2020 § 620 MBN/2017:713 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 621 MBN/2020:1004 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 622 MBN/2020:990 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärmepump 
MBN DEL/2020 § 623 MBN/2020:845 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 624 MBN/2020:1157 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärmepump 
MBN DEL/2020 § 625 MBN/2020:910 föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 626 MBN/2020:799 Beslut kompostering samt yttrande utökat 

sophämtningsintervall 
MBN DEL/2020 § 627 MBN/2019:316 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 628 MBN/2020:1048 Delegationsbeslut - anmälan om kompostering 

av hushållsavfall samt yttrande gällande 
förlängt hämtningsintervall 

 
MBN DEL/2020 § 629 

 
MBN/2020:521 

 
Delegationsbeslut - anmälan om kompostering 
av hushållsavfall 

MBN DEL/2020 § 630 MBN/2020:1146 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 631 MBN/2020:1164 Delegationsbeslut - anmälan installation 
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värmepumpsanläggning bergvärme 
MBN DEL/2020 § 632 MBN/2020:1057 Delegationsbeslut - anmälan kompostering 

samt yttrande ändrat hämtningsintervall 
MBN DEL/2020 § 633 MBN/2020:1175 Delegationsbeslut - anmälan om installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 634 MBN/2020:1182 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 635 MBN/2020:1172 Beslut Tröskelkilar. 
MBN DEL/2020 § 636 MBN/2020:780 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 637 MBN/2019:300 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 638 MBN/2019:541 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 639 MBN/2020:1073 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 640 MBN/2020:968 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 641 MBN/2020:568 Föreläggande om försiktighetsmått - Ersatt 

infiltrationsbädd och fortsatt användning av 
enskilt avlopp 

MBN DEL/2020 § 642 MBN/2019:617 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 643 MBN/2020:921 Beslut om avskrivning 
MBN DEL/2020 § 644 MBN/2020:933 Förlängning av handläggningstid 
MBN DEL/2020 § 645 MBN/2020:935 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 646 MBN/2020:1174 återkallelse av ansökan 
MBN DEL/2020 § 647 MBN/2020:917 Beslut bygglov 
MBN DEL/2020 § 648 MBN/2020:1173 Delegationsbeslut - anmälan om installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 649 MBN/2020:1202 Delegationsbeslut -  anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 650 MBN/2020:1151 BÄRÄNG 1:20 - Tillsynsärende 
MBN DEL/2020 § 651 MBN/2020:1138 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 652 MBN/2020:1198 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 653 MBN/2020:1195 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2020 § 654 MBN/2020:1035 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 655 MBN/2020:135 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 656 MBN/2020:1041 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 657 MBN/2020:1066 Slutbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 658 MBN/2020:1047 Startbesked Attefall 
MBN DEL/2020 § 659 MBN/2020:953 Anmälan om bolagsändring 
MBN DEL/2020 § 660 MBN/2020:1153 SÖRBERGE 2:439 - Tillsynsärende 
MBN DEL/2020 § 661 MBN/2020:1107 Yttrande - kompletteringsremiss - Ansökan om 

nytt tillstånd Sundsvall-Timrå Airport 
MBN DEL/2020 § 662 MBN/2020:23 Beslut hårdgöring av mark. 
MBN DEL/2020 § 663 MBN/2019:245 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 664 MBN/2018:786 delslutbesked 
MBN DEL/2020 § 665 MBN/2019:736 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 666 MBN/2020:1204 ROGSTA 1:7 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 
MBN DEL/2020 § 667 MBN/2020:1212 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 668 MBN/2020:834 Delegationsbeslut - nedsättning av avgift 
MBN DEL/2020 § 669 MBN/2020:1191 föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 670 MBN/2019:1592 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 671 MBN/2017:1221 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 672 MBN/2020:1199 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 673 MBN/2020:1206 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 674 MBN/2020:1218 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 675 MBN/2020:1059 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 676 MBN/2020:1203 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 677 MBN/2018:1189 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 678 MBN/2019:1344 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 679 MBN/2020:432 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 680 MBN/2020:1135 Beslut - Ansökan anläggning av enskild 

avloppsanläggning 
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MBN DEL/2020 § 681 MBN/2019:1224 Bygglov och startbesked ny placering 
MBN DEL/2020 § 682 MBN/2019:852 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 683 MBN/2020:1236 Delegationsbeslut - installation 

bergvärmeanläggning Duved 1:25 
MBN DEL/2020 § 684 MBN/2020:1244 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme ås 

1:21 
MBN DEL/2020 § 685 MBN/2020:659 Beslut om förlängning av förändrade 

provtagningspunkter. 
MBN DEL/2020 § 686 MBN/2020:1179 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 687 MBN/2020:1235 Beslut om försiktighetsmått 
MBN DEL/2020 § 688 MBN/2020:620 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 689 MBN/2020:495 Yttrande 
MBN DEL/2020 § 690 MBN/2020:1005 Bygglov och startbesked, komplementbyggnad 
MBN DEL/2020 § 691 MBN/2020:1259 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 692 MBN/2020:1147 Bygglov och startbesked, teknikbod 
MBN DEL/2020 § 693 MBN/2020:1219 Delegationsbeslut - anmälan om bergvärme 

Östrand 9:25 
MBN DEL/2020 § 694 MBN/2020:1263 Delegationsbeslut - anmälan om installation 

bergvärme Björkom 4:26 
MBN DEL/2020 § 695 MBN/2020:1250 MYCKELÄNG 1:23 - Anmälan om installation av 

bergvärmepump 
MBN DEL/2020 § 696 MBN/2020:1266 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme Öden 

2:10 
MBN DEL/2020 § 697 MBN/2020:1273 Beslut om riskklassning och årlig avgift 
MBN DEL/2020 § 698 MBN/2020:1254 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 699 MBN/2019:1326 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 700 MBN/2020:1211 Delegationsbeslut, bygglov & startbesked för 

uterum 
MBN DEL/2020 § 701 MBN/2020:1235 Rättelse av adressat för avgift 
MBN DEL/2020 § 702 MBN/2020:933 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 703 MBN/2020:1073 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 704 MBN/2020:1265 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

Backås 1:15 
MBN DEL/2020 § 705 MBN/2015:1400 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 706 MBN/2020:653 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 707 MBN/2019:670 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 708 MBN/2020:1052 Beslut förlängd handläggningstid 
MBN DEL/2020 § 709 MBN/2020:631 Bygglov tillbyggnad 
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§ 154 
Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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§ 155 
Övrig fråga – Vattenfrågor 
MBN/2020:1351 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden uppdrar till förvaltningen att skapa ett ärende till nästa nämnd. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Ordföranden föreslår att uppdra till förvaltningen att skapa ett ärende till nästa nämnd. 
 

1. Översikt av statusen för vattenförekomster inom Timrå kommun. 
2. Vilka vattenförekomster uppnår inte statusen ”god”? 
3. Vad finns det för åtgärdsplaner för detta vattenförekomster? 
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