
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Polstjernan kl.11:55-12:05 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S) 
Ulf Lindholm (SD)  
Bengt Nilsson (S) 
Zofia Henriksson (M) 
Annika Söderberg (S)  
Jim Karlsson (S) 
Jeanette Nordin (S) 
Roger Westin (S) – deltar via zoom 
Monica Åberg (T)  
Marcus Kullin (M), tjänstgör för Peder Norrgård (T) 
Lena Hallin (S), tjänstgör för Robert Kalcik (S) 
 

Ersättare 
 
Övriga närvarande 
 

Alf Söderlund (S), ersättare 
 
Klas Lundgren, miljö- och byggchef, § 49-57, 59-64 
Carina Hansson, sekreterare 

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

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2022-04-21 kl.15:00 

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 
2022-04-19 

Anslaget uppsatt den 
2022-04-22 

Anslaget nedtas den 
2022-05-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§49-§64 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   
§ 49  Sammanträdet öppnas 
§ 50  Anteckna närvarande 
§ 51  Mötets former och genomförande 
§ 52  Utse justerare 
§ 53  Fastställa ärendelista 
§ 54  Duved 1:62 - Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk med 

ledningsnät 
§ 55  Sörberge 1:176 - Ansökan om förhandsbesked nybyggnad av gatukök 
§ 56  Söråker 2:72 - Ansökan om bygglov, nybyggnad flerbostadshus 2 

stycken 6 våningshus med sidobyggnader 
§ 57  Söråker 5:72 - Ansökan om bygglov, nybyggnad av enbostadshus och 

installation av eldstad 
§ 58  Underrättelse om samråd - Solhöjden planprogram,  

Dnr: KS/2021:492 
§ 59  Information - Plattform för ledning och styrning 
§ 60  Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 61  Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 62  Anmälningar 
§ 63  Delegationer 
§ 64  Inkomna handlingar 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2022:117 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Anteckna närvarande 
MBN/2022:118 
 
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. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 
Mötets former och genomförande 
MBN/2022:119 
 
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 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
Utse justerare 
MBN/2022:120 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Utse Annika Söderberg (S) och Monica Åberg (T) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2022-04-21 klockan 15.00. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Fastställa ärendelista 
MBN/2022:121 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan.  
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Duved 1:62 - Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk med 
ledningsnät 
MBN/2021:1539 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Timrå vatten AB (org. nr: 19556280-9656), utifrån inlämnad åtgärdsplan för ledningsnät till Söråkers 
avloppsreningsverk med kompletteringar, ska: 
 

1. Redovisa kompletterad åtgärdsplan som uppfyller villkor 3 och 4 i verksamhetens tillstånd 
senast 2023-05-31 till miljö- och byggnadsnämnden. 

 
2. I kommande åtgärdsplan redovisa hur risker med tillskottsvatten analyseras och bedöms och 

hur åtgärder utifrån denna bedömning tas fram till åtgärdsplanen. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Timrå vatten AB (org. nr: 19556280-9656), utifrån inlämnad 
åtgärdsplan för ledningsnät till Söråkers avloppsreningsverk med kompletteringar, ska: 
 

1. Redovisa kompletterad åtgärdsplan som uppfyller villkor 3 och 4 i verksamhetens tillstånd 
senast 2023-05-31 till miljö- och byggnadsnämnden. 

 
2. I kommande åtgärdsplan redovisa hur risker med tillskottsvatten analyseras och bedöms och 

hur åtgärder utifrån denna bedömning tas fram till åtgärdsplanen. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö. 
 
Ärendet 
Timrå vatten AB har lämnat in åtgärdsplan för ledningsnätet för Söråkers avloppsreningsverk. Miljö- 
och byggnadsnämnden ska bedöma om åtgärdsplanen uppfyller gällande villkor.  
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan med inkomna kompletteringar 
Tjänsteutlåtande miljö 
 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Timrå vatten AB, myndighetspostlada@msva.se 
 
Exp     /     2022 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Sörberge 1:176 - Ansökan om förhandsbesked nybyggnad av gatukök 
MBN/2022:129 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Positivt förhandsbesked meddelas med stöd av 9 kap. 17§ samt 2 kap. 5§ plan- och bygglagen, PBL, 
med följande villkor: 
 

1. Vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät. 
2. Tillstånd till ny anslutning mot vägen ska inhämtas från väghållare. 
3. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid så upphör tillståndet att gälla. 
4. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
Avgiften för beslutet är 14092 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  
Positivt förhandsbesked meddelas med stöd av 9 kap. 17§ samt 2 kap. 5§ plan- och bygglagen, PBL.  
 
att positivt förhandsbesked meddelas med följande villkor: 
 

1. Vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät. 
2. Tillstånd till ny anslutning mot vägen ska inhämtas från väghållare. 
3. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid så upphör tillståndet att gälla. 
4. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 
Avgiften för beslutet är 14092 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 har inkommit med en ansökan om förhandsbesked för att uppföra en restaurang/ gatukök 
med tillhörande parkeringar på fastigheten Sörberge 1:176 enligt inlämnade handlingar. Vatten och 
avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät. Till fastigheten behöver ny in- och utfart anordnas mot 
Berglundavägen. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2022-02-03 
Situationsplan registrerad 2022-02-03 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Yttranden MSVA, registrerad 2022-03-07 
Yttrande EON, registrerad 2022-03-08 
Yttranden Fastighetsägare Sörberge 1:183, registrerad 2022-03-09 
Yttranden Miljöenheten, registrerad 2022-03-09 
Yttranden Samhällsenheten, registrerad 2022-03-30 
Yttranden Kultur- och teknikförvaltningen, registrerad 2022-04-07 
 Yttranden Trafikverket, registrerad 2022-03-24 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via brev eller e-post 
 
Protokollsutdraget delges till: 
Ägare till fastigheten *********** 
 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
************* - Ansökan om bygglov, nybyggnad flerbostadshus 2 stycken 
6 våningshus med sidobyggnader 
MBN/2022:199 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, ett miljöhus samt en gemensamhetslokal med 
förråd med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Marcus Elfving, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 55 284 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, ett 
miljöhus samt en gemensamhetslokal med förråd med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Marcus Elfving, behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  
 
Avgiften för beslutet är 55 284 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 två flerbostadshus med totalt 54 lägenheter miljöhus och cykelförråd/ 
gemensamhetslokal. I flerbostadshusen tillskapas 10 stycken 1:or (ett rum och kök), 23 stycken 2:or (två 
rum och kök) samt 21 stycken 3:or (tre rum och kök). Balkongerna till respektive lägenhet avses att 
glasas in.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2022-02-18 
Reviderad situationsplan registrerad 2022-03-10 
Plan-, fasad- och sektionsritningar flerbostadshus, registrerade 2022-02-18 
Plan-, fasad- och sektionsritning för miljöhus och gemensamhetslokal, registrerad 2022-02-18 
Tillgänglighetsutlåtande, anbudshandlingar, registrerad 2022-03-18 
Yttrande från E.ON, registrerat 2022-03-15 
Yttrande från MSVA, registrerat 2022-03-16 
Yttrande från Kultur- och teknik, registrerat 2022-03-21 
Yttrande från miljöenheten, registrerat 2022-04-07 
Yttrande från Hans-Anders Kempe, registrerat 2022-04-08 
Yttrande från sökande efter inkomna synpunkter, registrerat 2022-04-08 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Förändrad färgsättning, kulörer på ritning samt foto på tegelkulör, registrerade 2022-04-08 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via e-post 
Kontrollansvarig via e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret 
Näringslivskontoret 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2022 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
********** - Ansökan om bygglov, nybyggnad av enbostadshus och 
installation av eldstad 
MBN/2022:166 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus 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 för nybyggnad av bostadshus 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 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på 160 m2 byggnadsarea, varav 160 m2 bruttoarea. 
Byggnaden utformas med stående träpanel i en vitmålad nyans, svart plåttak och vita fönsterkarmar.   
 
Tidigare bostadshus på fastigheten har rivits, startbesked för rivning har hanterats i ett separat ärende 
med diarienummer MBN/2021:1335 med beslutsdatum 2021-12-03.  
 
Uppvärmning avses med bergvärmepump och fördelning via golvvärme samt installation av eldstad. 
Anslutning avses till kommunalt vatten och spillvatten samt lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
fastigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan med anmälan kontrollansvarig registrerad 2022-02-10 
Situationsplan registrerad 2022-02-10 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2022-02-10 
Yttranden från tidigare ägare till fastigheterna **************** har registrerats  
2022-02-21, 2022-02-22, 2022-02-28 samt 2022-03-08.  
Yttrande från ägare till *************, registrerat 2022-02-23.  
Yttranden från ägare till *************, registrerade 2022-02-24.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Yttrande från ägare till *************, registrerat 2022-02-24.  
Yttranden från ägare till *************, registrerade 2022-03-02.  
Svar på mail, diskmaskinens placering, daterat 2022-03-16 
Yttrande från MittSverige Vatten & Avfall, registrerat 2022-03-18.  
Yttrande från miljöenheten, registrerat 2022-03-22.  
Svar på mail gällande bullerfrågor samt ljudtester på fönster, registrerade 2022-03-24.  
Svar angående kommunalt VA, daterat 2022-03-28.  
 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via e-post 
Kontrollansvarig via e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Underrättelse om samråd - Solhöjden planprogram, Dnr: KS/2021:492 
MBN/2022:367 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med det som anges i tjänsteutlåtandet samt 
att låta barnen gå först och att åldras med värdighet ska tas med i det fortsatta planprogramsarbetet. 
 
_____ 
 
Förvaltningschef Klas Lundgren deltar inte i ärendet handläggning eller beslut. 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med det som anges i Tjänsteutlåtandet. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtandet. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått handlingen Solhöjdens planprogram på samråd inför kommande 
detaljplanearbete. Planprogrammet har tagits fram för att utreda förutsättningar och kommunens vision 
med området.  
Solhöjden är tänkt att bli Timrås största bostadsprojekt på senare tid och ses som en viktig pusselbit för 
Timrå kommuns befolkningsmål.  
Solhöjdens planprogram består av småhustomter, parhus, radhus, och flerfamiljshus som binds 
samman av nya huvudgator samt separata gång- och cykelvägar i anslutning till attraktiva vistelse-
miljöer.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  
Samrådshandlingar gällande planprogram Böle 1:150 - Solhöjden 
 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Samhällsenheten, Stina Reinhammar 
 
Exp     /     2022 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 
Information - Plattform för ledning och styrning 
MBN/2022:438 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Nämnden har uppdragit till utvecklingsgruppen baserat på idén och i samverkan med övriga nämnders 
utvecklingsgrupper att ta fram en plattform för ledning och styrning av nämndens verksamhet.  
 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om arbetet med framtagandet av plattformen för ledning 
och styrning. Tre arbetspass har genomförts och ytterligare två är inplanerade. Däremellan kommer ett 
avstämningspass tillsammans med de andra nämndernas utvecklingsgrupp att hållas. Plattformen 
kommer att antas av nämnden innan september 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 
Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2022:122 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
_____ 
 
Budget  
Miljö- och byggkontoret informerar om resultatet för mars månad 2022.  
 
Intern kontroll av fakturor  
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, mars 2022.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, mars 
2022.  
 
Personal 
Miljö- och byggkontoret informerar om att inget nytt har hänt. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2022:11 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Post Covid-19? 
Vardagen är åter efter pandemin och sedan 1 mars så är kontoret i Timrå den ordinarie arbetsplatsen. 
Tyvärr har Covid kommit in på kontoret och flera medarbetare har insjuknat. Ingen har blivit så 
allvarligt sjuk att sjukvård har behövt uppsökas. Effekterna för de vi är till för har inte påverkats 
negativt då flera har kunnat jobba hemma under tiden mellan sjukdom och symptomfri återgång på 
arbetsplatsen.  
 
Omorganisation  
Fram till att omorganisationen av miljö och byggkontoret är klar så hålls ni informerade via 
verksamhetsrapporten. Omorganisationen är initierad av kommunstyrelsen men påverkar MBNs 
verksamhet i tillräckligt stor omfattning för att göra förändringar inom kvarvarande organisation. 
Därför planeras det att se över hur förvaltningen ska leda och styras med de nya förutsättningarna och 
enligt den plattform som nämndens utvecklingsgrupp håller på att ta fram. Tidsplanen för 
kommunstyrelsens omorganisation är att den ska vara genomför senast den 1 september. 
Förhoppningen är dock att den genomförs så snart som möjligt. 
 
Öppen jämförelse Företagsklimat 2021 offentliggörs den 21 april 
Den 21 april kommer företagsklimatet (enligt SKRs insiktsmätning) att presenteras. Det är alltså den 
mätning som vi deltar i för första gången. Det är delen företagsklimat som kommer att presenteras. 
Värt att notera är att nämnden följer utvecklingen och effekten för medborgare, företagare och 
besökare i samma mätning. I länet deltar många kommuner och Sollefteå har arbetat långsiktigt för 
denna ranking. Även om Timrå gör ett mycket bra första resultat så blir vi nog besegrade av Sollefteå i 
denna ranking. Sollefteå har arbetat långsiktigt och har mycket bra service och bemötande i 
myndighetsfrågor.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Anmälningar 
MBN/2022:123 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärenden 

• Östersunds Tingsrätts dom 2022-03-22 – Byggsanktionsavgift Sörberge 1:421. 
 

• Östersunds Tingsrätts dom 2022-03-28 – Bygglov Norrberge 1:33. 
 

• Kultur- och tekniknämndens beslut § 28 2022-03-16 – Lokalresursplan, rapport arbete 2021. 
 

• Kommunstyrelsens beslut § 67 2022-03-15 – Uppmärksamma medarbetarna för arbetet med 
Covid under 2 år: stöd till nämnderna. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
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§ 63 
Delegationer 
MBN/2022:124 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Delegationerna läggs till handlingarna. 
_____ 
 

Beslutsnummer 

 

 

 

 

Beteckning 

 

 

 

 

Beskrivning 

MBN DEL/2022 § 139 MBN/2022:197 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 140 MBN/2022:230 Beslut om återkallande av serveringsyta 

MBN DEL/2022 § 141 MBN/2017:893 Beslut om avgift för anmälan enligt 
miljöbalken 

MBN DEL/2022 § 142 MBN/2021:1335 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 143 MBN/2022:219 Avskriver ansökan. 

MBN DEL/2022 § 144 MBN/2022:5 Delegationsbeslut - anmälan om ändring 

MBN DEL/2022 § 145 MBN/2022:155 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 146 MBN/2022:94 Beslut tröskelkilar vid ytterdörr och 
balkong. 

MBN DEL/2022 § 147 MBN/2022:14 Beslut ramp vid entré, kilar vid entréns 
båda trösklar. 

MBN DEL/2022 § 148 MBN/2022:195 Skyltlov 

MBN DEL/2022 § 149 MBN/2022:229 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 150 MBN/2022:207 Beslut utbyte av duschkabin. 

MBN DEL/2022 § 151 MBN/2021:1555 Startbesked grund 

MBN DEL/2022 § 152 MBN/2020:332 Delegationsbeslut - granskning av 
årsrapport köldmedier samt beslut om 
avgift 

MBN DEL/2022 § 153 MBN/2022:241 Delegationsbeslut - granskning av 
årsrapport och beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 154 MBN/2022:211 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 155 MBN/2022:255 Yttrande till polisen 

MBN DEL/2022 § 156 MBN/2022:198 Föreläggande om komplettering 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2022 § 157 MBN/2022:238 Delegationsbeslut - granskning av 
årsrapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 158 MBN/2022:243 Delegationsbeslut - granskning av 
kontrollrapport och beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 159 MBN/2022:206 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 160 MBN/2021:709 Delslutbesked tillbyggnad för 
kontorslokaler 

MBN DEL/2022 § 161 MBN/2021:709 Startbesked, rivning av baracker 

MBN DEL/2022 § 162 MBN/2020:1448 Interimistiskt slutbesked 

MBN DEL/2022 § 163 MBN/2016:673 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 164 MBN/2016:674 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 165 MBN/2022:266 Beslut om nedsättning av avgift 

MBN DEL/2022 § 166 MBN/2022:145 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

MBN DEL/2022 § 167 MBN/2022:228 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 168 MBN/2022:199 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 169 MBN/2022:70 Beslut - Tillstånd inrättande av 
avloppsanordning WC + BDT till 
infiltrationsbädd 

MBN DEL/2022 § 170 MBN/2021:1389 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 171 MBN/2022:281 Beslut spisvakt och stödhandtag 

MBN DEL/2022 § 172 MBN/2022:261 Delegationsordning 2022-03-15 

MBN DEL/2022 § 173 MBN/2022:177 Delegationsbeslut - kontroll av rapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 174 MBN/2022:236 Delegationsbeslut - kontroll av årsrapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 175 MBN/2022:256 Delegationsbeslut - kontroll av rapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 176 MBN/2022:92 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 177 MBN/2022:254 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 178 MBN/2022:271 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 179 MBN/2022:234 Delegationsbeslut - granskning av 
kontrollrapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 180 MBN/2022:147 Rivningslov 
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MBN DEL/2022 § 181 MBN/2022:302 Yttrande till polisen 

MBN DEL/2022 § 182 MBN/2022:258 Yttrande ansökan brandfarlig vara 

MBN DEL/2022 § 183 MBN/2022:222 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 184 MBN/2022:274 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 185 MBN/2022:220 Anmälan inglasning 

MBN DEL/2022 § 186 MBN/2022:232 Bygglov och startbesked, tillbyggnad av 
fritidshus 

MBN DEL/2022 § 187 MBN/2022:315 Beslut avseende ny styrelseledamot 

MBN DEL/2022 § 188 MBN/2022:300 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 189 MBN/2022:301 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 190 MBN/2021:1128 Föreläggande om försiktighetsåtgärder 

MBN DEL/2022 § 191 MBN/2022:318 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 192 MBN/2021:624 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 193 MBN/2020:1392 Interimistiskt slutbesked 

MBN DEL/2022 § 194 MBN/2022:149 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 195 MBN/2022:233 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 196 MBN/2022:228 Startbesked och slutbesked för 
installation av eldstad 

MBN DEL/2022 § 197 MBN/2022:324 Delegationsbeslut - anmälan 
kompostering och yttrande förlängt 
hämtningsintervall 

MBN DEL/2022 § 198 MBN/2022:231 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 199 MBN/2020:432 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 200 MBN/2022:327 Beslut om registrering 

MBN DEL/2022 § 201 MBN/2022:170 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 202 MBN/2022:335 Yttrande till polisen 

MBN DEL/2022 § 203 MBN/2021:778 Rättidsprövning 

MBN DEL/2022 § 204 MBN/2022:213 Beslut om klassning av miljöfarlig 
verksamhet och årlig tillsynsavgift 

MBN DEL/2022 § 205 MBN/2022:186 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 206 MBN/2022:205 Slutbesked, installation eldstad 

MBN DEL/2022 § 207 MBN/2021:1076 Bygglov, nybyggnad av fritidshus 



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-04-19 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

MBN DEL/2022 § 208 MBN/2022:95 Bygglov och startbesked., nybyggnad av 
transformatorstation 

MBN DEL/2022 § 209 MBN/2020:675 Beslut slutbesked 

MBN DEL/2022 § 210 MBN/2021:892 slutbesked 

MBN DEL/2022 § 211 MBN/2022:267 startbesked 

MBN DEL/2022 § 212 MBN/2022:204 Rivningslov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 213 MBN/2022:235 Delegationsbeslut - kontroll av rapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 214 MBN/2022:199 Marklov 

MBN DEL/2022 § 215 MBN/2022:356 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut som avgift 

MBN DEL/2022 § 216 MBN/2022:347 Delegationsbeslut - Kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 217 MBN/2022:348 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 218 MBN/2022:309 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 219 MBN/2022:331 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 220 MBN/2022:357 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 221 MBN/2022:278 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 222 MBN/2022:224 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 223 MBN/2022:279 Delegationsbeslut - Kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 224 MBN/2022:242 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 225 MBN/2022:237 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 226 MBN/2022:240 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedier samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 227 MBN/2022:332 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 228 MBN/2022:286 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 
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MBN DEL/2022 § 229 MBN/2022:362 Delegationsbeslut - kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 230 MBN/2022:46 Bygglovsbeslut, inredning av 
vindslägenheter 

MBN DEL/2022 § 231 MBN/2022:224 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 232 MBN/2022:344 Delegationsbeslut - Kontroll av 
köldmedierapport samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 233 MBN/2022:86 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 234 MBN/2022:264 Bygglov och startbesked, installation 
solpanel 

MBN DEL/2022 § 235 MBN/2022:207 Beslut ramp 

MBN DEL/2022 § 236 MBN/2021:1448 Delegationsbeslut 

MBN DEL/2022 § 237 MBN/2022:384 Yttrande till polisen 

MBN DEL/2022 § 238 MBN/2022:247 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 239 MBN/2022:282 Delegationsbeslut 

MBN DEL/2022 § 240 MBN/2021:119 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 241 MBN/2022:229 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 242 MBN/2022:325 Yttrande ansökan brandfarlig vara 

MBN DEL/2022 § 243 MBN/2022:270 Startbesked, nybyggnad 
komplementbyggnad (attefall) 

MBN DEL/2022 § 244 MBN/2022:406 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 245 MBN/2022:407 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 246 MBN/2021:1099 Beslut att inte ingripa 

MBN DEL/2022 § 247 MBN/2022:322 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 248 MBN/2021:750 Bygglov för ändrad användning till butik 
samt uppsättning av skylt 

MBN DEL/2022 § 249 MBN/2022:283 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 250 MBN/2022:411 Startbesked, attefallstillbyggnad 

MBN DEL/2022 § 251 MBN/2021:1482 Beslut del av ansökan dosa till 
entréporten, kilar vid ytterdörr, 
stödhandtag vid dörr badrum, 
handdusch. 

MBN DEL/2022 § 252 MBN/2022:307 Startbesked 
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MBN DEL/2022 § 253 MBN/2022:199 Startbesked mark 

MBN DEL/2022 § 254 MBN/2021:1558 Beslut av timavgift 

MBN DEL/2022 § 255 MBN/2021:1559 Beslut av timavgift 

MBN DEL/2022 § 256 MBN/2022:223 Bygglov för tillbyggnad av takkupa 

MBN DEL/2022 § 257 MBN/2022:415 Yttrande till Polisen 

MBN DEL/2022 § 258 MBN/2021:1073 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 259 MBN/2022:299 Bygglov för inglasning av balkong 

MBN DEL/2022 § 260 MBN/2022:351 Bygglov och startbesked 
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§ 64 
Inkomna handlingar 
MBN/2022:125 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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