
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl. 12:10-12.40 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Lena Hallin (S), ersättare, §§ 65-72 
Alf Söderlund (S) ersättare 
Klas Lundgren, miljö- och byggchef 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Ulf Lindholm (SD) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2022-05-25, kl. 09.15 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Bengt Nilsson, justerare Ulf Lindholm, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

Anslaget uppsatt den 
2022-05-25 

Anslaget nedtas den 
2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§65-§81 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 Sammanträdet öppnas 
§ 66 Anteckna närvarande 
§ 67 Mötets former och genomförande 
§ 68 Utse justerare 
§ 69 Fastställa ärendelista 
§ 70 ******* - Ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus 
§ 71 ******** - Ansökan om dispens från strandskydd - Parkeringsplatser 
§ 72 *********** - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 73 *********- Ansökan om dispens från strandskydd - Gäddfabrik 
§ 74 Åkerö 3:19 – Ansökan om tillstånd för att borra dricksvattenbrunn inom Åstöns naturreservat. 
§ 75 Information - Plattform för ledning och styrning 
§ 76 Tertialrapport 
§ 77 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 78 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 79 Anmälningar 
§ 80 Delegationer 
§ 81 Inkomna handlingar 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2022:117 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
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 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 
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. 
 
 
  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 
Utse justerare 
MBN/2022:120 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Utse Bengt Nilsson (S) och Ulf  Lindholm (SD) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2022-05-25 klockan 09.15. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 
Fastställa ärendelista 
MBN/2022:121 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan med tillägg att lägga till ärendet § 74 – Åkerö 3:19, 
ansökan om tillstånd för att borra dricksvattenbrunn inom Åstöns naturreservat. 
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
 
Ärendets behandling i miljö- och byggnadsnämnden 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendet § 74 – Åkerö 3:19, ansökan om tillstånd för att borra 
dricksvattenbrunn inom Åstöns naturreservat. 
 
Alla ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 
****** - Ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus 
MBN/2022:231 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Beviljar ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  

- Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
- Kontrollansvarig är Rickard Sjölin certifierad kontrollansvarig med behörighet N. 
- Utstakning krävs 
- Färdigställandeskydd krävs 

 
Avgiften för beslutet är 24932 kr. Kostnaden för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och slutbesked ingår också i avgiften. Faktura skickas separat. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, PBL.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  

- Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
- Kontrollansvarig är Rickard Sjölin certifierad kontrollansvarig med behörighet N. 
- Utstakning krävs 
- Färdigställandeskydd krävs 

 
Avgiften för beslutet är 24932 kr. Kostnaden för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och slutbesked ingår också i avgiften. Faktura skickas separat. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg 
 
Ärendet 
Sökanden avser att bygga ett fritidshus i ett och ett halvt plan med byggnadsyta 45 m2 samt en inglasad 
uteplats på 28 m2. Byggnaden grundläggs med plintar och uppförs med stomme och fasader i trä.  
Yttertak beläggs med plåt och takvinkeln är 38. 
 
Uppvärmning sker med direktverkande el och ventilation ordnas med självdrag. Fastigheten ansluts till 
kommunalt ledningsnät. Dagvatten ordnas inom tomten. 
 
Förhandsbesked har tidigare meddelats för åtgärden. Tomterna har avstyckats under förhandsbeskedets 
giltighetstid men förfallit inför denna prövning.  
 
Berörda grannar har hörts utan synpunkter. Byggnaden placeras enligt situationsplan. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan om bygglov, registrerad 2022-03-01 
Reviderad situationsplan, registrerad 2022-04-25 
Reviderad fasadritning, registrerad 2022-04-25 
planritning, registrerad 2022-04-25 
Reviderad sektionsritning, registrerad 2022-04-25 
Miljöenhetens yttrande, registrerad 2022-05-03 
Mittsverigevatten och avfalls yttrande registrerad 2022-04-29 
Kultur- och tekniks yttrande registrerad 2022-05-04 
E.ons yttrande, registrerad 2022-05-06 

 
Protokollsutdraget skickas till: 
Kontrollansvarig 
MSVA 
Kultur och teknikförvaltningen 
Statistiska centralbyrån (byggabo@scb.se) 
Skatteverket 
Fastighetsregistret  
 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 
************ - Ansökan om dispens från strandskydd - Parkeringsplatser 
MBN/2022:376 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för parkering med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken, MB. 
Dispensen avser den yta som markerad parkeringsyta upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 8400kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för parkering med stöd av 7 kap. 
18 c § punkt 5 miljöbalken, MB. Dispensen avser den yta som markerad parkeringsyta upptar på 
marken.  
 
Avgiften för beslutet är 8400kr (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 iordningställande av yta för parkeringsplats på 20 x 50m för ca 37st bilplatser för 
besökare. Ansökan avser den yta som anläggningen upptar på marken.  
 
För området gäller strandskydd inom 100 meter från strandkanten och Indalsälvens delta.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges i ansökan att: 
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området 
 
Kommunekologen har givits tillfälle att yttra och har inget att erinra. Fler parkeringsplatser kommer att 
öka tillgängligheten till reservatet. På platsen för den tänkta parkeringen finns inga nämnvärda 
naturvärden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2022-03-29 
Situationsplan registrerad 2022-03-29 
Yttrande från ekolog, registrerad 2022-03-29 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via e-post 
Länsstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 
*********** - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2022:486 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för att anlägga en park med grillplatser, eventuella servicebyggnader samt 
en lekplats/vildmarkspark enligt ansökan. Ansökan avser den yta anläggningen upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 8400 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggkontoret föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge strandskyddsdispens för att 
anlägga en park med grillplatser, eventuella servicebyggnader samt en lekplats/vildmarkspark enligt 
ansökan. Ansökan avser den yta anläggningen upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 8400 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas 
separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Sökande har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för att utvidga befintligt 
verksamhetsområde vid Y:et. Ansökan gäller anläggandet av en park med grillplatser, eventuella 
servicebyggnader samt en lekplats/vildmarkspark enligt ansökan. Ansökan avser den yta anläggningen 
upptar på marken.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2022-04-25. 
Situationsplan registrerad 2022-04-25. 
Planskiss för lekutrustning registrerad 2022-05-12. 
 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via brev eller e-post 
Länsstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 
************ - Ansökan om dispens från strandskydd - Gäddfabrik 
MBN/2022:109 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för anläggande av våtmark med 
stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3  samt punkt 5, miljöbalken, MB. Dispensens tomtplatsavgränsning avser 
den yta som anläggningen upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 8 400 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Villkor: Dammarna får inte placeras närmare Klingerfjärden än 20 meter från gräns mellan naturmarken 
och stranden. Se bilaga.  
 
_____  
 
Timråpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för anläggande av våtmark med 
stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3  samt punkt 5, miljöbalken, MB. Dispensens tomtplatsavgränsning avser 
den yta som anläggningen upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 8 400 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 beredandet av en våtmark, en gäddfabrik. Storöringens fiskeklubb har för avsikt att 
genomföra åtgärder som främjar reproduktion av gädda. Berört område är beläget mellan golfbanan 
och småbåtshamnen i Fagervik. Utredning av flera platser har genomförts av fiskeklubben.  
 
Ursprungligt förslag på åtgärder har reviderats till att anlägga flera mindre dammar som ansluts med en 
bäckfåra istället för att dämma in hela området. En enkel träbro avses att anläggas över bäckfåran intill 
badplatsen (Grunna).  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Ulf Lindholm (SD), Zofia Henriksson (M), Marcus Kullin (M) och Monica Åberg (T) yrkar avslag. 
Motivering till avslag av gäddfabriken - Oppositionen anser att området inte är lämpat för en 
gäddfabrik i Fagervik,eftersom det finns en förskola och en skola i närområdet och att det är tätbebyggt 
område. Vi anser att en annan plats vore mer lämplig för verksamheten. 

Karina Nordgren (S), Bengt Nilsson (S), Annika Söderberg (S), Jim Karlsson (S), Jeanette Nordin (S), 
Roger Westin (S), Robert Kalcik (S), föreslår besluta enligt förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att miljö- och byggnadsnämnden 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2022-02-01 
Översiktlig karta/ flygfoto, registrerad 2022-02-01 
Våtmarksförslag Fagervik daterat 2022-01-26, registrerat 2022-02-01 
Foton från besök, daterat 2022-03-09 
Yttrande från Samhällsenheten, mail daterat 2022-03-01 
Yttrande från ekolog, registrerad 2022-05-12 
Reviderat förslag, daterat 2022-04-19, registrerat 2022-04-21 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via e-post 
Länsstyrelsen 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 
Åkerö 3:19 - Ansökan om tillstånd för att borra dricksvattenbrunn inom 
Åstöns naturreservat 
MBN/2022:620 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Timrå kommun (org.nr 212000-2395) genom Kultur- och 
Teknik tillstånd enligt reservatsföreskrifternas punkt A2 för att i delområde 1 vid Skeppshamn borra en 
ny dricksvattenbrunn.  
 
Som villkor för tillståndet gäller följande: 
- Åtgärderna ska utföras i enlighet med de uppgifter som framkommit i ansökan eller som sökanden i 
övrigt har angett i ärendet, om inget annat framgår av beslutet. 
- Den som utför borrningen ska ta del av detta beslut innan arbetet påbörjas. 
- Brunnsborrningen ska utföras i enlighet med Normbrunn 16 och normbrunnsförfarandet. 
- Borrningen ska utföras av en certifierad brunnsborrare. 
- Borrkax ska separeras från spillvattnet från borrningen och tas omhand separat. Spillvattnet ska 
infiltreras i mark inom en yta som tillsynsmyndigheten godkänner. 
- Det ska ha säkerställts att det inte finns någon risk förknippad med OXA innan arbetet påbörjas. 
 
För handläggning av ansökan tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift. Avgiften är 1084 kronor 
per timme nedlagt handläggningstid. Den sammanlagda tiden för handläggning av ansökan har uppgått 
till 6 timmar och avgiften blir därför 6504 kr. 
 
Beslutet förklaras omedelbart justerat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtandet.  
 
Ärendet 
Timrå kommun driver ett sommarcafé i Skeppshamn i Åstöns naturreservat. Caféet försörjs med 
dricksvatten från två brunnar med otillräcklig kapacitet, och därför planerar Timrå kommun att utföra 
kompletterande brunnsborrning i området. Sweco har tagit fram förslag på lämplig plats för 
brunnsborrning och tillstånd söks därmed för att kunna genomföra åtgärden.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om tillstånd till borrning 
PM Förslag till borrlägen 
Bilaga 1 – Förslag till borrlägen 
Komplettering ansökan 
Komplettering - karta 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökanden 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Exp     /     2022 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 
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. Plattformen kommer att antas av nämnden innan september 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 
Tertialrapport 
MBN/2022:584 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden godkänner tertialrapporten. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna tertialrapporten. 
 
Ärendet 
Enligt den nya styrmodellen har en uppföljningsplan för kommunens verksamheter tagits fram. Planen 
redovisar att nämnder ska rapportera bidrag till fullmäktiges mål samt ekonomiskt utfall och prognos 
efter fyra månader, efter åtta månader och efter tolv månader.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 
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 årets första fyra månader 2022 under § 76.  
 
Intern kontroll av fakturor  
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, april 2022.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, april 
2022.  
 
Personal 
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om att han och miljöinspektör Jan Bengtson har sagt upp 
sig på förvaltningen.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2022:11 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Luftmätningar till vintern 
Timrå kommun har en lång mätserie för luftkvalitén i kommunen. Under lång tid har luftkvalitén varit 
mycket bra och med den bakgrunden glesades provtagningstillfällena ut. Under 2021 utredde 
förvaltningen hur luftprovtagningarna kan fortsätta i kommunen. Beslutet från nämnden blev så att 
genomföra en ny mätning under 2022/2023. För närvarande pågår en upphandling tillsammans med 
Sundsvalls kommun för utrusning, analys och support till luftprovtagningar.  
 
Insikt 
Framgångarna fortsätter. Timrå kommun har fått detaljerad rapport och beskrivning kring 
utvecklingsområden och där det fungerar mycket bra. Insikt mäter hur företag och medborgare 
uppfattar kontakten med nämndens verksamhet. De som haft ett ärende med oss blir senare 
kontaktade av ett externt företag som ställer frågor om kontakten. Sammantaget är Timrå kommun 
bland de bästa kommunerna att vara i kontakt med gällande myndighetsfrågor, det anser både företag 
och medborgarna i Timrå. Bra kan dock bli bättre. Bemötande, rättssäkerhet och kompetens får de allra 
högsta betygen, så höga att man blir gråtfärdig. Det finns samtidigt de områden där vi skulle kunna göra 
mer. Ett sådant område är information. 
 
Ärendehanteringssystem 
Digitaliseringens krav och önskemål ökar. Detta innebär en viss oro för hur leverantörens resurser och 
prioritet kommer att påverka digitaliseringsarbetet för nämndens verksamhet. 
 
Det krävs flera förändringar i systemet på grund av nya lagstiftningar, krav på rapportering och statistik 
till myndigheter. Information ska i dagsläget hämtas och skickas löpande till bland annat 
Livsmedelsverket, Boverket, Skatteverket och SCB. Förutom det är vi beroende av 
verksamhetssystemets utveckling för koppling till befintliga e-tjänster med möjlighet att kommunicera 
tillbaka sökanden digitalt.  
 
I dagsläget lägger nämndens verksamhet ner motsvarande en halv årsarbetskraft för att utveckla 
verksamhetssystemet för verksamhetens behov. Vi bedömer att det inte är kostnadseffektivt att 
fortsätta lägga den omfattningen på att utveckla systemet och har kontaktat leverantören för ett möte.  
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Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Elva år i Timrå 
Efter elva år så kommer jag att sluta i Timrå kommun. Elva år sätter vackra spår och Timrå kommer 
alltid att finnas i mitt hjärta. Den 12 september börjar jag som chef för Vatten och avlopp i Skellefteå. 
Rekryteringen efter min ersättare har påbörjats och förhoppningen är ett beslut är underskrivet innan 
sommaren.  Det är känslosamt att skriva denna text och det finns så mycket jag vill säga… men jag ger 
den informationen i annan form än.  
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Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 
Anmälningar 
MBN/2022:123 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut: 
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Ärenden 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 § 33 – Kompletteringsbudget 2022. 
 

• Länsstyrelsen Västernorrlands beslut 2022-04-11 – Upphävande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av småhus med garage på 
Fuske 3:11. 
 

• Förvaltningsrätten i Härnösands beslut 2022-04-12 – Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut den 14 december 2020, MBN 2020:1256, Sörberge Tobak & Godis. 
 

• Länsstyrelsen Västernorrlands meddelande – Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 
augusti. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2022-05-23 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 
Delegationer 
MBN/2022:124 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Delegationerna läggs till handlingarna. 
_____ 
 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 

MBN DEL/2022 § 261 MBN/2022:186 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 262 MBN/2021:1389 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 263 MBN/2022:311 Delegationsbeslut - granskning av rapport samt beslut 
om avgift 

MBN DEL/2022 § 264 MBN/2022:390 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 265 MBN/2022:336 Beslut förhöjd toalettstol 

MBN DEL/2022 § 266 MBN/2022:311 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 267 MBN/2022:371 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 268 MBN/2022:393 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 269 MBN/2022:401 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 270 MBN/2022:285 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 271 MBN/2022:338 Delegationsbeslut - Granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 272 MBN/2022:149 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 273 MBN/2022:387 Delegationsbeslut - Granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 274 MBN/2022:308 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 275 MBN/2022:342 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 276 MBN/2022:341 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 
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MBN DEL/2022 § 277 MBN/2022:317 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 278 MBN/2022:343 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 279 MBN/2022:233 Startbesked, ny komplementbyggnad 

MBN DEL/2022 § 280 MBN/2022:349 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 281 MBN/2022:345 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 282 MBN/2022:239 Delegationsbeslut - granskning av köldmedierapport 
samt beslut om avgift 

MBN DEL/2022 § 283 MBN/2022:368 Startbesked, installation eldstad 

MBN DEL/2022 § 284 MBN/2022:247 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 285 MBN/2022:441 Startbesked, installation av eldstad 

MBN DEL/2022 § 286 MBN/2022:439 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 287 MBN/2022:432 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 288 MBN/2022:405 Begäran om komplettering - miljörapport för 2021 

MBN DEL/2022 § 289 MBN/2022:360 Beslut Spisvakt 

MBN DEL/2022 § 290 MBN/2022:382 startbesked 

MBN DEL/2022 § 291 MBN/2022:250 Delegationsbeslut 

MBN DEL/2022 § 292 MBN/2022:106 Delegationsbeslut 

MBN DEL/2022 § 293 MBN/2022:419 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 294 MBN/2022:361 Delegationsbeslut 

MBN DEL/2022 § 295 MBN/2022:388 Yttrande 

MBN DEL/2022 § 296 MBN/2021:1485 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 297 MBN/2022:397 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 298 MBN/2021:1323 slutbesked 

MBN DEL/2022 § 299 MBN/2022:84 Beslut Automatisk dörröppnare 

MBN DEL/2022 § 300 MBN/2022:412 Startbesked 

 

MBN DEL/2022 § 301 

 

MBN/2022:440 

 

Bygglov och startbesked, ny byggnad till 
kylanläggning intill ishall 
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MBN DEL/2022 § 302 MBN/2022:361 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 303 MBN/2022:156 Bygglov och startbesked, nybyggnad av garage/ 
förråd 

MBN DEL/2022 § 304 MBN/2022:454 Bekräftelse om mottagen anmälan samt beslut om 
anmälningsavgift. 

MBN DEL/2022 § 305 MBN/2022:167 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 306 MBN/2022:198 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 307 MBN/2022:222 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 308 MBN/2022:355 Ärendet avskrivs från vidare handläggning 

MBN DEL/2022 § 309 MBN/2022:297 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 310 MBN/2020:1207 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 311 MBN/2021:1356 Slutbesked, installation av eldstad 

MBN DEL/2022 § 312 MBN/2022:408 Beslut ramp och tröskelkil. 

MBN DEL/2022 § 313 MBN/2022:263 Beslut del av ansökan - spisvakt samt borttagning av 
trösklar. 

MBN DEL/2022 § 314 MBN/2021:599 Interimistiskt slutbesked, nybyggnad av bostadshus 
och garage 

MBN DEL/2022 § 315 MBN/2022:463 Bygglov och startbesked för skylt 

MBN DEL/2022 § 316 MBN/2022:282 Startbesked, bodetablering 

MBN DEL/2022 § 317 MBN/2022:482 Yttrande polisen 

MBN DEL/2022 § 318 MBN/2022:481 Yttrande polisen 

MBN DEL/2022 § 319 MBN/2022:89 Beslut rättidsprövning 

MBN DEL/2022 § 320 MBN/2021:782 Beslut slutbesked 

MBN DEL/2022 § 321 MBN/2021:686 Bygglovsbeslut, tillbyggnad och ändring mot tidigare 
lov 

MBN DEL/2022 § 322 MBN/2022:409 Beslut spisvakt 

MBN DEL/2022 § 323 MBN/2022:304 Beslut belysningsåtgärder kök och badrum. 

MBN DEL/2022 § 324 MBN/2022:466 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 325 MBN/2022:90 Slutbesked, installation av eldstad 

MBN DEL/2022 § 326 MBN/2022:428 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 327 MBN/2022:429 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 328 MBN/2021:381 Slutbesked 
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MBN DEL/2022 § 329 MBN/2022:313 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 330 MBN/2022:263 Beslut - del av ansökan gällande duschplats. 

MBN DEL/2022 § 331 MBN/2022:166 Startbesked bostadshus (ej eldstad) 

MBN DEL/2022 § 332 MBN/2022:312 Bygglov och startbesked, nybyggnad av 
lager/lagerhall 

MBN DEL/2022 § 333 MBN/2022:517 Yttrande till polisen 

MBN DEL/2022 § 334 MBN/2022:102 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 335 MBN/2022:516 Föreläggande att lämna in miljörapport 

MBN DEL/2022 § 336 MBN/2022:436 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 337 MBN/2022:245 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 338 MBN/2022:334 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 339 MBN/2022:459 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 340 MBN/2022:433 Beslut och utredning gällande tillfälligt 
serveringstillstånd - Folkan waterfront 

MBN DEL/2022 § 341 MBN/2021:1105 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 342 MBN/2022:17 Startbesked rivning av bostadshus 

MBN DEL/2022 § 343 MBN/2022:33 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 344 MBN/2022:522 Beslut Spisvakt 

MBN DEL/2022 § 345 MBN/2022:425 Delegationsbeslut - Anmälan om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel på järnväg 2022 

MBN DEL/2022 § 346 MBN/2022:310 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 347 MBN/2022:538 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 348 MBN/2022:460 Delegationsbeslut - yttrande angående 
tillståndsansökan för brandfarliga och explosiva varor 

MBN DEL/2022 § 349 MBN/2022:446 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 350 MBN/2022:541 Beslut Besiktning av hiss. 

MBN DEL/2022 § 351 MBN/2022:540 Beslut reparation av hiss. 

MBN DEL/2022 § 352 MBN/2020:1323 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 353 MBN/2021:936 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 354 MBN/2022:536 Beslut reparation hiss. 

MBN DEL/2022 § 355 MBN/2022:509 Beslut stödhandtag i badrum. 
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MBN DEL/2022 § 356 MBN/2022:83 Förlängning av handläggningstid 

MBN DEL/2022 § 357 MBN/2018:617 Slutbesked 

MBN DEL/2022 § 358 MBN/2021:165 Slutbesked klubbhus 

MBN DEL/2022 § 359 MBN/2022:424 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 360 MBN/2022:455 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 361 MBN/2021:708 Beslut delstartbesked uppvärmd byggnad 

MBN DEL/2022 § 362 MBN/2022:492 Beslut och utredning avseende utökad serveringsyta. 

MBN DEL/2022 § 363 MBN/2022:419 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 364 MBN/2015:603 Yttrande till Svea Hovrätt 

MBN DEL/2022 § 365 MBN/2018:862 Slutbesked fritidshus och komplementbyggnad 

MBN DEL/2022 § 366 MBN/2022:501 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 367 MBN/2022:551 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

MBN DEL/2022 § 368 MBN/2022:375 Marklov med startbesked 

MBN DEL/2022 § 369 MBN/2022:250 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 370 MBN/2022:444 Yttrande till polisen 

MBN DEL/2022 § 371 MBN/2022:95 Slutbesked, transformatorstation 

MBN DEL/2022 § 372 MBN/2022:223 Bygglov för nybyggnad av garage 

MBN DEL/2022 § 373 MBN/2020:1107 Beslut - Yttrande angående ansökan om nytt tillstånd 
enligt miljöbalken 

MBN DEL/2022 § 374 MBN/2021:278 Beslut tillsynsärende 

MBN DEL/2022 § 375 MBN/2022:533 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 376 MBN/2022:494 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 377 MBN/2022:515 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 378 MBN/2022:489 Beslut 

MBN DEL/2022 § 379 MBN/2022:529 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 380 MBN/2022:534 Beslut och utredning om tillfälligt serveringstillstånd. 

MBN DEL/2022 § 381 MBN/2022:287 Yttrande - synpunkter protokoll och yttrande gällande 
avgränsningssamråd 

MBN DEL/2022 § 382 MBN/2022:478 Föreläggande om komplettering 

MBN DEL/2022 § 383 MBN/2022:484 Startbesked, attefallsbyggnad 
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MBN DEL/2022 § 384 MBN/2018:33 Interimistiskt slutbesked 

MBN DEL/2022 § 385 MBN/2022:459 slutbesked 

MBN DEL/2022 § 386 MBN/2021:1264 Byte av kontrollansvarig 

MBN DEL/2022 § 387 MBN/2022:557 Beslut borttagning av trösklar samt kilar vid balkong 
och ytterdörr. Stödhandtag. 

MBN DEL/2022 § 388 MBN/2022:488 Bygglov 

MBN DEL/2022 § 389 MBN/2022:442 Beslut - Tillstånd inrättande av enskild 
avloppsanläggning WC till sluten tank 

MBN DEL/2022 § 390 MBN/2022:483 Bygglov och startbesked 

MBN DEL/2022 § 391 MBN/2022:580 Beslut Stödhandtag 

MBN DEL/2022 § 392 MBN/2022:577 Beslut borttagning av tröskel, kilar vid ytter dörr samt 
vid balkongdörr. 

MBN DEL/2022 § 393 MBN/2022:380 Startbesked 

MBN DEL/2022 § 394 MBN/2022:519 Beslut borttagning badrumströskel, stödhandtag. 

MBN DEL/2022 § 395 MBN/2022:518 Beslut tröskelkilar vid ytterdörr och balkongdörr. 

MBN DEL/2022 § 396 MBN/2022:211 Bygglov 
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§ 81 
Inkomna handlingar 
MBN/2022:125 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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