
Protokoll 
1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunhuset, Polstjernan/Skype kl.13:00-13.25 

Beslutande Karina Nordgren (S) §§ 117-123, 125-136 
Ulf Lindholm (SD)  
Bengt Nilsson (S) §§ 117-123, 125-136, § 124 
ordförande – deltar på skype 
Zofia Henriksson (M)  
Annika Söderberg (S) 
Monica Åberg (T) tjänstgör för Peder Norrgård (T)  
Jim Karlsson (S)  
Jeanette Nordin (S), §§ 117-126, 128-136 
Lena Hallin (S) tjänstgör för David Wallin (L) 
Alf Söderlund (S) tjänstgör för Björn Ter Bruggen (C) – 
deltar på skype 
Roger Westin (S) – deltar på skype 

Övriga närvarande Klas Lundgren, miljö- och byggchef 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Jim Karlsson (S) och Zofia Henriksson (M), 
Bengt Nilsson, ordförande, § 124 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2020-09-16, kl. 16.00 

Underskrifter 

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande 
Bengt Nilsson, ordförande § 124 

Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Jim Karlsson, justerare Zofia Henriksson, justerare 

ANSLAG / BEVIS 
Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Anslaget uppsatt den 
2020-09-17 

Anslaget nedtas den 
2020-10-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§117-§136

……………………………………………………………….. 
Carina Hansson, sekreterare 



Protokoll 
2 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 117 Sammanträdet öppnas.
§ 118 Anteckna närvarande.
§ 119 Utse justerare.
§ 120 Fastställa ärendelista.
§ 121 Strand 1:21 - Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus och garage.
§ 122 Strand 6:7 - Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av
bostadshus/fritidshus.
§ 123 Strand 5:12 – Ansökan om bygglov, nybyggnad bostadshus och
komplementbyggnader.
§ 124 Lunde 3:24 – Ansökan om dispens från strandskydd.
§ 125 Mällby 3:20 - Ansökan om dispens från strandskydd
§ 126 Bergeforsen 1:154 – Anmälan om upphörande av tobaksförsäljning.
§ 127 Öppom 4:6 - Tillsyn tobak.
§ 128 Omprioritering av tillsynsplan miljöenheten 2020.
§ 129 Intern kontroll, uppföljning delår 2.
§ 130 Delårsrapport.
§ 131 Sammanträdesdagar 2021.
§ 132 Ekonomi / Personal / Intern kontroll.
§ 133 Förvaltningschefens verksamhetsrapport.
§ 134 Anmälningar.
§ 135 Delegationer.
§ 136 Inkomna handlingar.



Protokoll 
3 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 117
Sammanträdet öppnas
MBN/2020:173 

Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 



Protokoll 
4 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 118
Anteckna närvarande
MBN/2020:175 

Ärendet 
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. 



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Utse justerare 
MBN/2020:176 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Utse Jim Karlsson (S) och Zofia Henriksson (M) att tillsammans med ordföranden och vice 
ordföranden, § 124, justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret onsdag 16 
september klockan 16.00. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Fastställa ärendelista 
MBN/2020:177 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden fastställer ärendelistan. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
 
 

  



Protokoll 
7 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 121
Strand 1:21 - Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus och 
garage
MBN/2020:912 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  

Krister Lind, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet. 

Avgiften för beslutet är 28 184 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  

_____ 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  

Krister Lind, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet. 

Avgiften för beslutet är 28 184 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 ett nytt enbostadshus på 129 m2 samt ett nytt garage på 69 m2. Bostadshusets 
fasader utformas med liggande dubbelfaspanel och 3 glas fönster i trä med aluminium klädd utsida. 
Yttertak beläggs med betongpannor och takvinkeln är 27. 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-07-03 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2020-07-03 
Situationsplan registrerad 2020-07-03 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2020-07-03 
Situationsplan för in och utfart registrerad 2020-07-23 
Intyg från fastighetsägare för in och utfart registrerad 2020-08-27 

Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 

Exp     /     2020              
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 



Protokoll 
8 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 122
Strand 6:7 - Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av 
bostadshus/fritidshus
MBN/2020:871 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL.  

Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja åtgärden. 

Avgiften för beslutet är 14 092 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  

_____ 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL.  

Förhandsbeskedet innebär inte rätt att påbörja åtgärden. 

Avgiften för beslutet är 14 092 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 förhandsbesked för avstyckning från del av fastigheten Strand 6:7 i förmån för 
nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Fastigheten är tänkt att bli 
cirka 2000 m2, tänkt bostadshus avses i ett plan på cirka 110 m2. Ungefärlig placering för bostadshus, 
carport och ett växthus har redovisats på inlämnat kartmaterial.   

Byggnaderna avser att ansluta till gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp inom fastigheten 
Strand 6:7. Befintlig väganslutning avses att förlängas till den sökta tomtplatsen.  

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2020-06-26 
Situationsplan registrerad 2020-06-26 
Foton från platsbesök, den 2020-08-25 
Yttrande från ägare till Strand 6:7, registrerade 2020-08-27 
Yttrande från ägare till Strand 6:16, registrerade 2020-08-31 
Yttrande från samhällsenheten daterat 2020-08-31 
Yttrande från miljöenheten daterat 



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Yttrande från kultur och teknik daterat 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
 
Exp     /     2020 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 
  



Protokoll 
10 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 123
Strand 5:12 – Ansökan om bygglov, nybyggnad bostadshus och 
komplementbyggnader
MBN/2020:1020 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  

Gunnar Wiklander, behörighet Normal art, godkänns som kontrollansvarig till projektet. 

Avgiften för beslutet är 28 184 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  

______ 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  

Gunnar Wiklander, behörighet Normal art, godkänns som kontrollansvarig till projektet. 

Avgiften för beslutet är 28 184 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 enbostadshus i två plan med garage på 163 m2 byggnadsarea, varav en 
takad uteplats på 30 m2 och ett garage med carport på ca 105 m2 byggnadsarea. Till bostadshuset byggs 
även två balkonger på totalt 21 m2 öppenarea. Byggnaderna utformas med stående och liggande 
träpanel i en vit nyans och grönt plåttak med tegelpanneprofil.   

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan inlämnad 2020-07-24, registrerad 2020-07-27 
Anmälan om kontrollansvarig inlämnad 2020-07-24 
Situationsplan inlämnad 2020-07-24 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, bostadshus, inlämnad 2020-07-24 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, garage, inlämnad 2020-07-24 



Protokoll 
11 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yttrande från Trafikverket, daterat 2020-08-20 
Yttrande från miljöenheten, daterat 2020-08-20 
Yttrande från MittSverige Vatten & Avlopp, daterat 2020-08-21 
Fler yttranden framgår av Tjänsteutlåtandet 

Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 

Exp     /     2020 

Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 



Protokoll 
12 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 124
Lunde 3:24 – Ansökan om dispens från strandskydd
MBN/2020:1167 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka strandskyddsdispens för uteboxar med stöd av 7 
kap. 18 c § punkt 2, miljöbalken, MB.   

Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  

_____ 

Ordföranden Karina Nordgren deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 

_____ 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka strandskyddsdispens för uteboxar med stöd av 7 
kap. 18 c § punkt 2, miljöbalken, MB.   

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 nybyggnad av uteboxar för hästar inom fastigheten Lunde 2:14, den del av fastigheten 
som boxarna ska placeras på är köpt och avses att införlivas i fastigheten Lunde 3:24.  

Uteboxarna med skärmtak avser att ta upp en byggnadsyta på cirka 115 m2. Byggnaden avses att 
placeras cirka 84 meter från Djupängsbäcken.  Hagar kommer att uppföras längre från Djupängsbäcken 
än stallplatserna.  

Som särskilt skäl för dispens anges att: 
Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg  
Ansökan registrerad 2020-09-03 
Situationsplan registrerad 2020-08-11 samt 2020-09-03 



Protokoll 
13 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Foto från besök på plats den 2020-08-27 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning, daterad 2020-09-04 

Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 

Exp     /     2020              

Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 



Protokoll 
14 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 125
Mällby 3:20 - Ansökan om dispens från strandskydd
MBN/2020:1058 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar är att bevilja strandskyddsdispens för en tillbyggnad med en 
carport på en befintlig komplementbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. Dispensen 
avser den yta tillbyggnaden upptar på marken enligt redovisad situationsplan registrerad 2020-08-11. 

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 tillbyggnad 
med en carport på en befintlig komplementbyggnad med stöd av 7 kap. 18 § c pkt. 1 miljöbalken. 
Dispensen avser den yta tillbyggnaden upptar på marken enligt redovisad situationsplan registrerad 
2020-08-11. 

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 
carport. Carportens nedre kant är ca 85 meter från inre Tynderö sundet. Dispensen avser den yta som 
tillbyggnaden upptar på marken enligt situationsplanen daterad 2020-08-11.  

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 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan, registrerad 2020-08-11. 
Situationsplan, registrerad 2020-08-11.  

Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev eller e-post 
Länsstyrelsen (Situationsplan med tomtplatsavgränsning) 

Exp     /     2020                           Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 



Protokoll 
15 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 126
Bergeforsen 1:154 – Anmälan om upphörande av tobaksförsäljning
MBN/2020:1031 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Godkänna Bergeforsens Livs AB med organisationsnummer 556689-7455 återlämnande av 
försäljningstillstånd för tobak gällande försäljningsstället ICA Forsen. 

_____ 

Förslag till beslut 
Godkänna Bergeforsens Livs AB med organisationsnummer 556689-7455 återlämnande av 
försäljningstillstånd för tobak gällande försäljningsstället ICA Forsen. 

Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande, Miljö- och byggkontoret. 

Ärendet 
2020-08-03 inkom anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Detta med 
anledning av att verksamheten har sålts. Försäljningen upphör från och med 2020-09-01. 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg/miljö 

Protokollsutdrag till: 
Tillståndshavare via brev. 
Markus Sjöström 
Krutgränd 3 
861 39 Bergeforsen 

Exp     /     2020 

Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 



Protokoll 
16 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 127
Öppom 4:6 - Tillsyn tobak
MBN/2020:1021 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Tilldela Ljustorps trading med organisationsnummer 556959-8187 en varning. 

_____ 

Ledamoten Jeanette Nordin deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 

_____ 

Förslag till beslut 
Miljö-  och byggnadsnämnden beslutar att 

Tilldela Ljustorps trading med organisationsnummer 556959-8187 en varning. 

Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande från tobakshandläggare på 
Miljö- och byggkontoret 

Ärendet 
Bolaget har gjort en ändring av företrädare/firmatecknare. Enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 5 kap 7§ ska betydande förändringar utan dröjsmål anmälas till kommunen. 
Tillståndshavaren har fått information både skriftligt och muntligt utan att inkomma med efterfrågade 
uppgifter.  

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande 
Utredning 

Protokollsutdrag till: 
Tillståndshavare via post. 
******* 
**********
***********

Exp     /     2020 

Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 



 
Protokoll 

17 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Omprioritering av tillsynsplan miljöenheten 2020 
MBN/2020:1130 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Omprioritera tillsynsplan 2020 enligt bilaga. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Omprioritera tillsynsplan 2020 enligt bilaga. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande Miljö. 
 
Ärendet 
Miljö och byggnadsnämnden beslutade om tillsynsplan för miljö och hälsoskyddstillsyn, 
livsmedelskontroll mm under januarisammanträdet. 2020 har inte varit ett vanligt år och ett flertal av 
nämndens återkommande tillsynsärenden har inte kunnat genomföras. Nu har en miljö-handläggare 
slutat och ytterligare en kommer att sluta i oktober. För att nämnden ska få en uppfattning och 
möjlighet att prioritera om tillsyn så kommer här ett förslag på reviderad tillsynsplan för beslut i 
nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Miljö 
Bilaga: Tillsynsplan 2020 Omprioriterad 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsansvarig Miljö  
Förvaltningschef  
 
 
  



 
Protokoll 

18 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Intern kontroll, uppföljning delår 2 
MBN/2020:1168 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Godkänna uppföljningen av intern kontroll för delår 2 2020. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Godkänna uppföljningen av intern kontroll för delår 2 2020. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat rapporter som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts för delår 2 enligt planen för intern kontroll år 2020 för miljö- och byggnadsnämnden. 
Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan för intern kontroll 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 

19 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Delårsrapport 
MBN/2020:1171 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om delårsrapporten. 
 
 
 
  



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Sammanträdesdagar 2021 
MBN/2020:1158 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden antar förslaget för sammanträdesdagar för 2021. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Nämnden antar förslaget för sammanträdesdagar för 2021. 
 
Ärendet 
Styrelser/nämnder ska anmäla fastlagda sammanträdesdagar för 2021 till kommunledningskontoret. 
 
Förslag på miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar för 2021 föreligger. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret, Annica Sjödin 
Ledamöter/ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
 
Exp        /       2020 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2020:5 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Budget 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för augusti månad i § 130. 
 
Intern kontroll av fakturor 
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, augusti 
2020.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, 
augusti 2020.    
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att rekrytering av 2 miljöinspektörer pågår. Ambitionen 
är att tjänsterna är i bruk i början på 2021.  
 
Byggnadsinspektör Linus Lexander har sagt upp sig och slutar sin tjänst 1 december 2020.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
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. 
 
Kommunens inriktning- och samordningsfunktion (ISF) har beslutat att respektive förvaltning ska 
ansvara för en egen sammanhållen planering av hantering av eventuella nya utbrott av Covid-19. Detta 
görs i syfte att säkerställa funktionalitet i kommunens samhällsviktiga verksamheter. Nämndens 
verksamhet har svarat på de tre scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Förvaltningen står 
rustad för två av scenarierna men ett kommer förmodligen innebära att nämnden behöver samverka 
med andra kommuner. Arbetet kring samverkan är endast i uppstartas. På miljö och byggchefsmötet 
den 29 september kommer frågan upp.  
 
Sundsvall-Timrå Airport har ansökt om nytt miljötillstånd hos Mark och miljödomstolen. För 
verksamheten finns idag tillstånd till 48 000 flygrörelser per år och nu söker de för 22 000 flygrörelser 
per år. Det sökta antalet flygrörelser kan enligt upprättad prognos för flygtrafikutvecklingen förväntas 
uppnås omkring år 2040. Antalet passagerare bedöms i sökt verksamhet uppgå till cirka 560 000. 
Ärendet har inkommit och nu pågår en så kallad kompletteringsremiss. Remissen går ut till olika 
intressenter för att se om ansökan behöver kompletteras med exempelvis utredningar eller 
undersökningar. När sökande kompletterat det domstolen kräver så kommer ärendet till nämnden för 
hantering. Det är svårt att bedöma tidsplanen då det beror på vilka kompletteringar som Sundsvall-
Timrå Airport behöver göra.  
 
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, 
SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför 
alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. I Timrå har 
arbetet med inventering påbörjats och hitintills har två liknande takkonstruktioner hittats. Nämnden 
kommer att få information i samband med redovisning till SHK som ska ske senast i oktober.  
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Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Anmälningar 
MBN/2020:6 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Information från dataskyddsombudet - I en EU-dom 16/7 (C311/18) ogiltigförklarades Privacy Shield 
som rättsligt ramverk för att få göra tredjelandsöverföringar av personuppgifter. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 
Delegationer 
MBN/2020:3 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Nämnden lägger delegationerna till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2020 § 534 MBN/2020:970 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 535 MBN/2020:82 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 536 MBN/2019:524 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 537 MBN/2020:900 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 538 MBN/2020:1006 Beslut Reparation- dörröppnare 
MBN DEL/2020 § 539 MBN/2020:1037 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 540 MBN/2020:954 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation Bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 541 MBN/2020:1003 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 542 MBN/2020:1007 Återtagen ansökan 
MBN DEL/2020 § 543 MBN/2020:550 Granskningsbeslut - Köldmedierapport 
MBN DEL/2020 § 544 MBN/2020:603 Granskningsbeslut - Köldmedierapport 
MBN DEL/2020 § 545 MBN/2020:359 Granskningsbeslut - Köldmedierapport 
MBN DEL/2020 § 546 MBN/2020:500 Granskningsbeslut - Köldmedierapport 
MBN DEL/2020 § 547 MBN/2020:730 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 548 MBN/2020:970 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 549 MBN/2019:1117 Slutbesked för insatskamin 
MBN DEL/2020 § 550 MBN/2020:628 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 551 MBN/2019:1117 Start och slutbesked i efterhand. 
MBN DEL/2020 § 552 MBN/2020:1088 Beslut reparation av hiss 
MBN DEL/2020 § 553 MBN/2020:874 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 554 MBN/2020:908 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 555 MBN/2020:722 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 556 MBN/2019:971 Slutbesked, utvändig padelbana 
MBN DEL/2020 § 557 MBN/2020:518 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 558 MBN/2020:541 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 559 MBN/2020:615 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 560 MBN/2020:616 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 561 MBN/2020:626 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av Bergvärmepump 
MBN DEL/2020 § 562 MBN/2020:889 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 563 MBN/2020:901 Föreläggande om försiktighetsmått - 

Installation av bergvärmeanläggning 
MBN DEL/2020 § 564 MBN/2018:304 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 565 MBN/2020:421 Slutbesked 
MBN DEL/2020 § 566 MBN/2020:1004 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 567 MBN/2020:1083 Beslut spistimer 
MBN DEL/2020 § 568 MBN/2019:1284 Slutbesked 
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Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2020 § 569 MBN/2019:1550 Beslut trappgrind 
MBN DEL/2020 § 570 MBN/2020:1066 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 571 MBN/2020:823 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 572 MBN/2020:892 Beslut - Ansökan enskilt avlopp 
MBN DEL/2020 § 573 MBN/2019:1282 slutbesked 
MBN DEL/2020 § 574 MBN/2020:1111 Beslut om registrering av 

livsmedelsanläggning 
MBN DEL/2020 § 575 MBN/2020:1047 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 576 MBN/2020:1110 Yttrande till polisen 
MBN DEL/2020 § 577 MBN/2020:887 BERGEFORSEN 1:154 - Ansökan om 

försäljningstillstånd tobak 
MBN DEL/2020 § 578 MBN/2020:1080 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 579 MBN/2020:1013 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 580 MBN/2020:1050 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2020 § 581 MBN/2020:1113 Yttrande till polisen 
MBN DEL/2020 § 582 MBN/2020:969 Bygglov 
MBN DEL/2020 § 583 MBN/2019:726 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 584 MBN/2019:1085 Startbesked, attefallstillbyggnad 
MBN DEL/2020 § 585 MBN/2020:1041 föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 586 MBN/2020:1034 Startbesked rivning 
MBN DEL/2020 § 587 MBN/2020:1065 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 588 MBN/2020:1073 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 589 MBN/2020:1102 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2020 § 590 MBN/2020:1045 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 591 MBN/2020:700 Beslut bygglov och startbesked 
MBN DEL/2020 § 592 MBN/2020:768 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 593 MBN/2020:1080 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2020 § 594 MBN/2020:900 Startbesked 
MBN DEL/2020 § 595 MBN/2020:1122 Beslut borttagning trösklar, montering 

stödhandtag. 
MBN DEL/2020 § 596 MBN/2020:904 Startbesked 
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Miljö- och byggnadsnämnd 2020-09-14 
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§ 136 
Inkomna handlingar 
MBN/2020:4 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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