
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Alliancen/Skype kl 13:00-13:30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Karina Nordgren (S)  
Ulf Lindholm (SD)  
Bengt Nilsson (S) – deltar via skype 
Zofia Henriksson (M)  
Annika Söderberg (S) 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T)  
Jim Karlsson (S)  
Jeanette Nordin (S) – deltar via skype 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Roger Westin (S) – deltar via skype 
Robert Kalcik (S) – § 164-176 - deltar via skype 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Robert Kalcik (S) § 156-
163 – deltar via skype 
 
Marcus Kullin (M)  
Alf Söderlund (S) § 164-176 
 

Övriga närvarande 
 

Klas Lundgren, miljö- och byggchef 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Zofia Henriksson (M) och Jim Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2020-11-17, kl. 16.00 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Zofia Henriksson, justerare Jim Karlsson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Anslaget uppsatt den 
2020-11-18 

Anslaget nedtas 
den 
2020-12-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§156-§176 

..………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Anslaget uppsatt den 
2020-11-18 

Anslaget nedtas 
den 
2020-12-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§156-§176 

..………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
§ 156 Sammanträdet öppnas 
§ 157 Anteckna närvarande 
§ 158 Utse justerare 
§ 159 Fastställa ärendelista 
§ 160 Byn 2:2 – Ansökan om förhandsbesked 
§ 161 Bondhamnstorpet 1:2 – Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 162 Norrberge 1:33 – Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 163 Storroten 1:1- Ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod och mobilmast 
§ 164 Näs 7:4 – Tillsyn takkonstruktion 
§ 165 Åstön 3:15 – Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 166 Information – Söråker 23:16, klagomål trädfällning 
§ 167 Övrig fråga – Vattenfrågor 
§ 168 Januarisammanträdet 
§ 169 Beslut om kvitterad verksamhetsplan och budget 
§ 170 Servicedeklaration likt bygglov för miljöprövningsärenden 
§ 171 Information – förskolan i Söråker 
§ 172 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 173 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 174 Anmälningar 
§ 175 Delegationer 
§ 176 Inkomna handlingar 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2020:173 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157 
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 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158 
Utse justerare 
MBN/2020:176 
 
Utse Zofia Henriksson (M) och Jim Karlsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2020-11-17 klockan 16.00. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 159 
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 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 
Byn 2:2 - Ansökan om förhandsbesked 
MBN/2020:263 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Avslå förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage/maskinhall med stöd 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen, PBL. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och 
garage/maskinhall med stöd 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning med cirka 10 000 m2 från del av fastigheten Byn 2:2 i 
förmån för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. I planerna finns att 
man ska kunna använda garage/maskinhallen till en växande verksamhet inom tillverkning och 
reparation samt att den tilltagna storleken av fastigheten möjliggör framtida stall med tillhörande 
hästhagar. Ungefärlig placering för bostadshus, komplementbyggnad har redovisats på inlämnat 
kartmaterial. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2020-02-06. 
Översiktskartor registrerad 2020-02-06. 
Kommunekologs yttrande registrerat 2020-03-17. 
Samhällsenhetens yttrande registrerat 2020-03-18. 
Trafikverkets yttrande registrerat 2020-03-18. 
Länsstyrelsens yttrande registrerat 2020-08-18. 
Förfrågan (bygg till sökande) daterad 2020-08-27. 
Sökandes yttrande (svar på förfrågan) 2020-09-09. 
Komplettering ansökan registrerad 2020-11-14. 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande, rek+mb 
 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Bondhamnstorpet 1:2 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2020:1340 

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-
10-15. 
 
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 2020-10-15. 
 
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. Komplementbyggnaden placeras som närmast ca 90 meter från havet. Dispensen 
avser den yta som byggnaden upptar på marken enligt situationsplanen daterad 2020-10-15.  
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 via brev eller e-post 
Länsstyrelsen, ansökan och situationsplan 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Norrberge 1:33 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2020:1395 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Bevilja strandskyddsdispens för en komplementbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 4 miljöbalken. 
Dispensen avser den yta byggnaden upptar på marken enligt redovisad situationsplan daterad 2020-10-
13 och registrerad 2020-10-28. 
 
Avgiften för beslutet är 8 400kr (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. 4 miljöbalken. Dispensen avser den yta byggnaden 
upptar på marken enligt redovisad situationsplan daterad 2020-10-13 och  registrerad 2020-10-28. 
 
Avgiften för beslutet är 8 400kr (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 ett 
fryslager. Anläggningen placeras som närmast drygt 57 meter från vattendraget. Dispensen avser den 
yta som anläggningen upptar på marken enligt situationsplanen daterad 2020-10-13 och registrerad 
2020-10-28.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att: 
Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Situationsplan registrerad 2020-10-28 och 2020-10-29. 
3d-skiss, registrerad 2020-10-29. 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev eller e-post 
Länsstyrelsen, ansökan och situationsplan. 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Storroten 1:1 - Ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod och mobilmast 
MBN/2020:1207 

 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Delegera till byggnadsinspektör att besluta om bygglov för teknikbod och mast när erforderliga 
yttranden kommit in.  
 
Lennart Lundmark godkänns som kontrollansvarig. Avgiften för beslutet är 18 211 kr (i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas separat. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
 
Delegera till byggnadsinspektör att besluta om bygglov för teknikbod och mast när erforderliga 
yttranden kommit in.  
 
Lennart Lundmark godkänns som kontrollansvarig. 
Avgiften för beslutet är 18 211  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 
Sökanden avser att bygga en mast på 60 meter samt en transformatorstation på 7 m2. Masten 
grundläggs med plintar med bergsförankring samt stagförstärkning. Masten uppförs med stomme i stål. 
Transformatorstationen grundläggs på en hårdgjord yta 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 t ex: 
Ansökan registrerad 2020-09-17. 
Situationsplan registrerad 2020-09-17. 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2020-09-17. 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev eller e-post 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutet delges till: 
Fastighetsägare 
Exp     /     2020 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Näs 7:4 - Tillsyn takkonstruktion 
MBN/2020:1336 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Förelägga Timrå kommun att inlämna de upplysningar och handlingar för Lill-Strimmahallen på 
fastighet Näs 7:4 som behövs för att:   

• Bedöma takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet. 
• Kontrollera att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna. 
• Möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifiera problem med instabilitet i 

konstruktionen. 
 
med stöd av 11 kap 8b § plan- och bygglagen, PBL.  
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Timrå kommun att inlämna de upplysningar och 
handlingar för Lill-Strimmahallen på fastighet Näs 7:4 som behövs för att:   
-bedöma takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet. 
-kontrollera att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna. 
-möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifiera problem med instabilitet i konstruktionen. 
med stöd av 11 kap 8b § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande Bygg 
 
Ärendet 
Statens Haverikommission rekommenderar byggnadsnämnden eller motsvarande kommunal nämnd att 
inom ramen för sitt tillsynsuppdrag och inför kommande vinter 2020/2021 undersöka om byggnader 
med underspända limträtakstolar, finns, byggs eller projekteras i verksamhetsområdet. 
 
Miljö och byggnadsnämnden har via tillsyn identifierat en hall med liknande konstruktion i Timrå 
Kommun. Tjänstemän på miljö och byggnadsnämnden har undersökt med hjälp av Kultur och teknik 
förvaltningen   
 
Beslutsunderlag 
Information avseende brister i takkonstruktionen registrerad 2020-10-14 
Anmälan till tillsynsmyndigheten om möjliga risker med viss typ av takkonstruktion registrerad 2020-
10-14 
Bilaga till anmälan om möjliga risker med viss typ av takkonstruktion registrerad 2020-10-14 
Komplettering till anmälan om möjliga risker med takkonstruktion registrerad 2020-10-14 
Tarfalahallen Kiruna utvärdering av bärande stomsystem registrerad 2020-10-14 
 
Protokollsutdrag till: 
Beslutet delges till:  
Timrå Kommun 
Exp     /     2020                Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Åstön 3:15 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2020:1284 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Tillstyrka strandsskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 2, miljöbalken, MB. 
Tomtplatsavgränsningen regleras till den markerade ytan av fastigheten Åstön 3:15.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka strandsskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 c § 
punkt 2, miljöbalken, MB. Tomtplatsavgränsningen regleras till den markerade ytan av fastigheten 
Åstön 3:15.  
 
Avgiften för beslutet är 4  200 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 strandskyddsdispens för skogsmark/äng och eventuellt en parkeringsficka.  
 
Utpekad yta på fastigheten Åstön 3:15 på cirka 3 700 m2, avses att genom en lantmäteriförrättning 
regleras till fastigheten Åstön 3:9. Eventuellt finns även önskemål om att iordningsställa en 
parkeringficka/parkeringsyta inom området.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-10-05 
Situationsplan, avgränsning för dispens, registrerad 2020-10-05 
Yttrande från ekolog, registrerad 2020-10-14 
Foton från besök, daterat 2020-10-15 
Kommunikation från sökande, daterad 2020-11-02 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
 
Kopia på beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen, ansökan och situationsplan 
Exp     /     2020 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166 
Information - Söråker 23:16, klagomål trädfällning 
MBN/2018:740 

 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Byggnadsinspektör Sofie Wiström information om vad som har hänt i ärendet efter tidigare beslut, 
föreläggande om nertagning av träd.  
 
Berörda träd har fällts, besök på plats har genomförts den 14 oktober 2020 medan trädfällning pågick. 
Berörda fastighetsägare har även informerats om utförd åtgärd. Kvar på platsen finns ris samt att 
stammarna ligger uppsågade i en trave på fastigheten intill.  
 
Tidigare beslutstagande 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-06-15 § 92 att förelägga fastighetsägare till Söråker 23:16, 
enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen, PBL, att snarast, dock senast två månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft, fälla de träd som utgör olycksrisk på fastigheten.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167 
Övrig fråga - Vattenfrågor 
MBN/2020:1351 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att lyfta frågorna till kommunstyrelsen för prioritering och 
besvarande. Svar senast junisammanträdet.  
 
_____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2020-10-19 § 155 till förvaltningen att skapa ett ärende till nästa 
nämnd, Övrig fråga – Vattenfrågor. 
 

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

 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschefen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168 
Januarisammanträdet 
MBN/2020:1420 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Om nämndsmötet i januari ställs in får ordföranden delegation på att besluta i nämndens ställe. 
Återrapportering sker till nämnden. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Den 14 december har nämnden sammanträde. Veckan därefter är veckan som julafton infaller och den 
vecka som de flesta handläggare går på julledighet. Många är som är lediga under mellandagarna och de 
flesta handläggarna börjar jobba igen den 4 januari då beredningen är bokad. Den 11 januari är årets 
första miljö- och byggnadsnämnd bokad.  
 
Det är troligt att få ärenden finns färdiga för beslutsförslag vid utskick av handlingar till nämnden. Vill 
med denna information förbereda för en eventuellt inställd nämnd i januari 2021.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169 
Beslut om kvitterad verksamhetsplan och budget 
MBN/2020:1213 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-10 § 356:  
 

1. Kvittera nämndernas verksamhetsplaner och konstatera att nämndernas bidrag stämmer 
överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. 

 
2. Anmäla nämndernas verksamhetsplaner 2021 till kommunfullmäktige. 

 
Nämnderna har arbetat fram verksamhetsplaner enligt ny styrmodell för Timrå kommun och med 
utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023. Syftet med ärendet är att 
nämndernas bidrag ska kvitteras av kommunstyrelsen.  
 
Ärendets tidigare behandling 
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.  
 
Kvittera miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2021 – 2023. 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 170 
Servicedeklaration likt bygglov för miljöprövningsärenden 
MBN/2020:1422 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta fram ett förslag på handläggningstid och reduktion av 
avgift som liknar plan- och bygglagen.  
_____ 
 
Ärendet 
Inom miljöbalken är tidsgränser för handläggning inte lika tydligt som i Plan- och bygglagen. Plan- och 
bygglagen anger tidsgränser för beslut om bygglov. Om tidsgränserna överskrids vid handläggningen så 
reduceras avgiften som sökande betalar för handläggningen. Liknande system finns inte för 
prövningsärenden inom miljöbalken.  
 
I Verksamhetsplan och budget 2021 – 2023 har nämnden uttryckt bidrag till fullmäktiges mål genom att 
bland annat skapa en hög service. Ett mått som nämnden avser att följa är förmågan att hålla angivna 
tidsramar samt hur nöjd medborgare och företagare är med tiden för handläggningen av ärendet.  
 
För att skapa en enhetlighet inom nämndens ansvarsområde kan nämnden uppdra till förvaltningen att 
ta fram ett förslag till tidsgränser för handläggning av prövningsärenden inom miljöbalken. Förslaget 
kan ange om det ska likna Plan- och bygglagens system och kan även kopplas till ett 
återrapporteringskrav där nämnden får kännedom på nedsättning av avgiften inom både 
miljöbalksprövningar och inom bygglovsprövningar.  
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschefen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 
Information - förskolan i Söråker 
MBN/2020:1435 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren och miljöinspektör Anna Norgren informerar om ärendet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 172 
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 oktober månad. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, oktober 
2020.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
oktober 2020.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att rekryteringarna inom miljöområdet är svåra och det 
har varit relativt få sökande med erfarenhet. Pulsmätning i kommunen, lönesättande samtal, 
medarbetarsamtal pågår. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 173 
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. 
 
Rekryteringar 
Två personer håller på att rekryteras inom miljöområdet. Snart startar rekrytering inom byggområdet 
upp. Rekryteringarna inom miljöområdet var svåra och det var relativt få sökande med erfarenhet. 
Inom byggområdet bedöms det bli lättare eftersom byggnadsinspektörer sökte jobben inom 
miljöområdet och genom det engagemang som byggenheten jobbat med praktikanter de senaste åren.  
 
Verksamhetsplanering 
Nämnden hanterade verksamhetsplan och budget vid senaste sammanträdet. Förvaltningen är i fas och 
planerar nu verksamheten utifrån styrmodell och nämndens plan och budget. Det kommer att bli ett 
intressant arbete och jag är övertygad om att vi är på rätt väg.  
 
Snart har första varvet med planering enligt ny styrmodell gått. Den genomförda planeringen har varit 
framgångsrik inom flera aspekter. Bland annat lades ett (1) gemensamt förslag inom ram vilket gjorde 
att överäskanden saknades. Tidigare har den politiska beredningen varit tvungna att dra ner på 
verksamheter innan förslagen hamnat på ram. I detta fall kunde den politiska viljan läggas utanpå ett 
gemensamt förslag. Det är många saker som kan utvecklas i processen men personligen är jag mycket 
nöjd med hur arbetet fortskred under det första planeringsåret.  
 
Nu har även uppstarten för fullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022 – 2024 påbörjats. 
Framtagande av tidsplan samt underlag för direktiv har startats upp och dessa kommer att ligga som 
grund till aktiviteter för att skapa fullmäktiges direktiv och verksamhetsplan till 2022.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 174 
Anmälningar 
MBN/2020:6 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Beslut från Kommunfullmäktige § 131 2020-08-31 – Verksamhetsplan och budget 2021-2023. 
 
Beslut från Kommunfullmäktige § 143 2020-09-28 – Åtgärder för att mildra Covid-19 effekter för det 
lokala näringslivet. 
 
Beslut från Kommunfullmäktige § 148 2020-09-28 – Möjlighet till nämndsmöten på distans. 
 
Beslut från Kommunfullmäktige § 152 2020-09-28 – Motionssvar på motionen från (MP) om 
inventering och restaurering av vattendrag i Timrå kommun. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 175 
Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegationerna läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2020 § 710 MBN/2020:1255 Delegationsbeslut - anmälan om bergvärme 
MBN DEL/2020 § 711 MBN/2020:1288 Delegationsbeslut - anmälan om bergvärme 
MBN DEL/2020 § 712 MBN/2020:1190 Beslut - Föreläggande om försiktighetsmått 

och fortsatt användning 
MBN DEL/2020 § 713 MBN/2020:1121 Beslut om klassning och tillsynsavgift för 

Pacwire 
MBN DEL/2020 § 714 MBN/2018:861 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 715 MBN/2020:847 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 716 MBN/2020:1215 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 717 MBN/2020:1214 Inköp och montering av Bidett R3. 
MBN DEL/2020 § 718 MBN/2020:1144 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 719 MBN/2020:1118 Beslut inköp och installation Bidette R3 
MBN DEL/2020 § 720 MBN/2020:1293 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 
MBN DEL/2020 § 721 MBN/2020:1218 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 722 MBN/2020:1291 Beslut Bidette R3 
MBN DEL/2020 § 723 MBN/2019:1466 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 724 MBN/2020:963 Beslut bygglov 
MBN DEL/2020 § 725 MBN/2020:1176 Beslut byte ytterdörr Reparation 
MBN DEL/2020 § 726 MBN/2020:1102 Föreläggande komplettering nr 2 
MBN DEL/2020 § 727 MBN/2020:1263 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme, 

ersätter beslut MBN DEL/2020 § 694 
MBN DEL/2020 § 728 MBN/2020:1308 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 729 MBN/2019:1411 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 730 MBN/2020:1233 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 731 MBN/2020:1253 Rivningslov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 732 MBN/2020:1234 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 733 MBN/2020:641 Beslut avvisa ärendet 
MBN DEL/2020 § 734 MBN/2020:1280 Beslut montering av 6 st stödhandtag. 
MBN DEL/2020 § 735 MBN/2020:1240 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 736 MBN/2020:1131 ÖPPOM 4:6 - Anmälan om ändring av 

tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror 
(detaljhandel) 

MBN DEL/2020 § 737 MBN/2019:1411 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 738 MBN/2020:1206 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 739 MBN/2020:1292 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 740 MBN/2020:1103 Delegationsbeslut, bygglov för uteplats 
MBN DEL/2020 § 741 MBN/2020:1301 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 742 MBN/2020:926 Föreläggande komplettering nr 3 
 
 
MBN DEL/2020 § 743 

 
 
MBN/2020:1287 

 
 
Beslut om ändrat slamtömningsintervall för 
enskild avloppsanläggning 

MBN DEL/2020 § 744 MBN/2020:1275 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 745 MBN/2020:1334 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 746 MBN/2020:914 Rapport till SHK 
MBN DEL/2020 § 747 MBN/2020:1260 Bygglov 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2020 § 748 MBN/2020:1285 föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 749 MBN/2020:145 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2020 § 750 MBN/2020:1065 Föreläggande komplettering nr 2 
MBN DEL/2020 § 751 MBN/2019:1359 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2020 § 752 MBN/2014:330 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2020 § 753 MBN/2018:423 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 754 MBN/2020:807 Delegationsbeslut - Återtagen ansökan 
MBN DEL/2020 § 755 MBN/2020:435 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 756 MBN/2020:748 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 757 MBN/2019:1486 Tillfälligt slutbesked 
MBN DEL/2020 § 758 MBN/2020:917 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 759 MBN/2020:1268 startbesked 
MBN DEL/2020 § 760 MBN/2019:931 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 761 MBN/2020:631 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 762 MBN/2020:818 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 763 MBN/2020:935 Ändring av kostnad 
MBN DEL/2020 § 764 MBN/2020:1232 FRÖLAND 1:18 - Ny ledamot i styrelsen 
MBN DEL/2020 § 765 MBN/2020:1326 Delegationsbeslut, eldstad 
MBN DEL/2020 § 766 MBN/2020:1345 RISGRÄNDSBYN 3:7 - Anmälan om 

installation av bergvärmepump 
MBN DEL/2020 § 767 MBN/2020:1127 Beslut iordningställande av duschplats, 

stödhandtag 
MBN DEL/2020 § 768 MBN/2020:1339 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 769 MBN/2020:1146 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 770 MBN/2020:1240 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 771 MBN/2020:925 Beslut om avgift 
MBN DEL/2020 § 772 MBN/2019:1235 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 773 MBN/2020:1251 Beslut ramp, tröskelkilar. Del av ansökan 
MBN DEL/2020 § 774 MBN/2020:1102 Föreläggande komplettering nr 3 
MBN DEL/2020 § 775 MBN/2020:1261 Beslut handtag till brevlåda, anpassning av 

styrning till belysning fläkt och belysning 
över diskbänk. 

MBN DEL/2020 § 776 MBN/2020:1064 Beslut ansökan om anläggning av 
avloppsanläggning med påkopplad wc 

MBN DEL/2020 § 777 MBN/2020:963 Beslut startbesked 
MBN DEL/2020 § 778 MBN/2020:1251 Beslut Stol trapphiss. Del av ansökan. 
MBN DEL/2020 § 779 MBN/2020:1365 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 780 MBN/2020:768 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 781 MBN/2019:1590 Beslut om slutbesked 
MBN DEL/2020 § 782 MBN/2020:1308 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 783 MBN/2018:916 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2020 § 784 MBN/2020:258 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 785 MBN/2020:1356 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 786 MBN/2020:1125 Beslut - ansökan enskilt avlopp med WC 
MBN DEL/2020 § 787 MBN/2020:1373 Stödhandtag 
 
MBN DEL/2020 § 788 

 
MBN/2020:1053 

 
Beslut - Tillstånd inrättande av sluten tank 

MBN DEL/2020 § 789 MBN/2020:1388 Beslut om försäljningsförbud 
MBN DEL/2020 § 790 MBN/2020:1355 Startbesked, Attefallsåtgärd 
MBN DEL/2020 § 791 MBN/2020:1399 Öppom 4:6 Tillsynsprotokoll 
MBN DEL/2020 § 792 MBN/2020:1352 Beslut tröskelkilar vid ytterdörren. 
MBN DEL/2020 § 793 MBN/2019:389 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 794 MBN/2018:156 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 795 MBN/2020:1335 Beslut förstärkt belysning 
MBN DEL/2020 § 796 MBN/2020:1323 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 797 MBN/2020:1372 Beslut breddning av dörröppningar 
MBN DEL/2020 § 798 MBN/2020:1346 Delegationsbeslut - anmälan om bergvärme 
MBN DEL/2020 § 799 MBN/2020:1397 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 
MBN DEL/2020 § 800 MBN/2020:1275 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 801 MBN/2020:1401 Beslut Stödhandtag 
MBN DEL/2020 § 802 MBN/2020:1199 Bygglov och startbesked 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2020 § 803 MBN/2019:997 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 804 MBN/2020:1179 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 805 MBN/2020:1180 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 806 MBN/2020:1314 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 807 MBN/2020:1366 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 808 MBN/2020:1307 Timavgift för anläggningstillsyn 2019-07-01 

- 2020-09-30 
MBN DEL/2020 § 809 MBN/2014:1081 Beslut slutbesked 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 176 
Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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