
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Polstjernan / Zoom kl. 11.55-12.30 

Beslutande 
 

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

Övriga närvarande 
 

Mattias Högberg, byggnadsinspektör, vice 
förvaltningschef 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Jim Karlsson (S) och Monica Åberg (T) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2021-06-16, kl. 16.00 

Underskrifter  

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

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Jim Karlsson, justerare Monica Åberg, justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

Anslaget uppsatt den 
2021-06-17 

Anslaget nedtas den 
2021-07-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§56-§82 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  

  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 Sammanträdet öppnas 
§ 57 Anteckna närvarande 
§ 58 Mötets former och genomförande 
§ 59 Utse justerare 
§ 60 Fastställa ärendelista 
§ 61 Fröland 1:13 - Näs avloppsreningsverk, åtgärdsplan ledningsnät 2021-2023 
§ 62 Fröland 1:13 - Sandarna avloppsreningsverk, åtgärdsplan ledningsnät 2021-2023 
§ 63 Duved 1:62 - Söråker avloppsreningsverk, åtgärdsplan ledningsnät 2021-2023 
§ 64 Inledande kartläggning luftkvalitet Timrå kommun 
§ 65 Sörberge 1:81 - tobakstillstånd Sörbergekiosken 
§ 66 Information - nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft och nu aktuella åtgärder 
för Norrån 
§ 67 Bergeforsen 1:150 - ansökan bygglov, nybyggnad av flerbostadshus 
§ 68 Söråker 21:1 m fl - Underrättelse om samråd, ändring av byggnadsplan 
§ 69 Bredsjön 1:5 - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 70 Märrgård 1:39 - Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus 
§ 71 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, tvättmaskin 
§ 72 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, trapphiss inomhus 
§ 73 Revisionsrapport - Ärendehantering och beslutsprocess 
§ 74 Nämndens utvecklingsgrupp för arbetet med verksamhetsidé 
§ 75 Återrapportering uppdrag om taxa för prövning miljöbalken 
§ 76 Återrapportering av Övrig fråga - Vattenfrågor 
§ 77 Delegation till ordförande under sommaren 
§ 78 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 79 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 80 Anmälningar 
§ 81 Delegationer 
§ 82 Inkomna handlingar 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 

Sammanträdet öppnas 
MBN/2021:56 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 

Anteckna närvarande 
MBN/2021:57 
 
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. 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 

Mötets former och genomförande 
MBN/2021:55 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59 

Utse justerare 
MBN/2021:58 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Utse Jim Karlsson (S) och Monica Åberg (T) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2021-06-16 klockan 16.00. 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 

Fastställa ärendelista 
MBN/2021:59 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan.  
 
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61 

Fröland 1:13 - Näs avloppsreningsverk, åtgärdsplan ledningsnät 2021-
2023 
MBN/2020:1559 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Godkänna åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Näs avloppsreningsverk 2021-2023. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Näs 
avloppsreningsverk 2021-2023. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö. 
 
Ärendet 
 
Timrå vatten AB har tillstånd för verksamheterna i Näs avloppsreningsverk med tillhörande 
avloppsledningsnät. I tillståndet för verksamheten anges att åtgärdsplan för ledningsnätet ska lämnas in 
till tillsynsmyndigheten.  
 
Syftet med den åtgärdsplan som lämnas in till tillsynsmyndigheten gällande ledningsnätet för 
avloppsreningsverket är att Timrå vatten AB ska redovisa förslag för att minimera läckage, bräddning 
av otillräckligt renat avloppsvatten samt en prioritering och tidplan för åtgärder. Åtgärdsplanen ska 
innehålla motivering till prioriteringarna i planen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är tillståndet med villkor samt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.  
 
Protokollsutdrag till: 
Timrå vatten AB, myndighetspostlada@msva.se 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 

Fröland 1:13 - Sandarna avloppsreningsverk, åtgärdsplan ledningsnät 
2021-2023 
MBN/2020:1563 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Godkänna åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Sandarna avloppsreningsverk 2021-2023. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för 
Sandarna avloppsreningsverk 2021-2023. 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö. 
 
Ärendet 
Timrå vatten AB har tillstånd för verksamheten i Sandarna avloppsreningsverk med tillhörande 
avloppsledningsnät. I tillståndet för verksamheterna anges att åtgärdsplan för ledningsnätet ska lämnas 
in till tillsynsmyndigheten.  
 
Syftet med åtgärdsplanen är att Timrå vatten AB ska redovisa hur verksamheten fortlöpande 
undersöker och åtgärdar ledningsnätet. Dels ska tillflödet till reningsverket av grund-, dränerings-, och 
dagvatten begränsas och dels ska utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten 
förhindras. Tillsynsmyndigheten, miljö- och byggnadsnämnden, får åtgärdsplanen för godkännande.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är tillståndet med villkor samt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.  
 
Protokollsutdrag till: 
Timrå vatten AB, myndighetspostlada@msva.se 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 

Duved 1:62 - Söråker avloppsreningsverk, åtgärdsplan ledningsnät 
2021-2023 
MBN/2020:1564 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Söråker kommer att granskas efter inlämnande enligt 
gällande villkor.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:  
Åtgärdsplanen för avloppsledningsnätet för Söråker kommer att granskas efter inlämnande enligt 
gällande villkor.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö. 
 
Ärendet 
Timrå vatten AB har tillstånd för verksamheten Söråkers avloppsreningsverk med tillhörande 
avloppsledningsnät. I tillståndet för verksamheten anges att åtgärdsplan för ledningsnätet ska lämnas in 
till tillsynsmyndigheten senast den 31 dec 2021. I rubricerat ärende ingår åtgärden att ta fram denna 
åtgärdsplan. 
 
Syftet med den åtgärdsplan som lämnas in till tillsynsmyndigheten gällande ledningsnätet för 
avloppsreningsverken är att Timrå vatten AB ska redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att minska 
tillskottsvattnet i ledningsnätet och förväntade effekter av åtgärderna.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är tillstånd med villkor samt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.  
 
Protokollsutdrag till: 
Timrå vatten AB, myndighetspostlada@msva.se 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 

Inledande kartläggning luftkvalitet Timrå kommun 
MBN/2021:565 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
- Anta rapport om Inledande kartläggning luftkvalitet för 2020 -Timrå kommun. 
- Rapportera resultatet till Naturvårdsverkets nationella datavärd. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 
- Anta rapport om Inledande kartläggning luftkvalitet för 2020 -Timrå kommun 
- Rapportera resultatet till Naturvårdsverkets nationella datavärd 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar att anta rapport, Inledande kartläggning luftkvalitet för 2020 -Timrå kommun  
 
Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs inom kommunerna. I 
praktiken innebär det att luftkvaliteten ska kontrolleras genom mätning, modellberäkning eller objektiv 
skattning i tätorterna, framförallt där halterna är som högst och där människor vistas. I ett första skede 
ska en inledande kartläggning göras. Detta bland annat för att kunna bedöma om luftföroreningar 
överhuvudtaget utgör ett problem och vilka källor och platser i kommunen som i så fall kan vara 
kritiska för den framtida kontrollen av luftkvalitet. Kartläggning har gjorts för Timrå kommun för 2020 
och ska rapporteras till Naturvårdsverkets nationella datavärd. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport, Inledande kartläggning luftkvalitet för 2020 -Timrå kommun  
 
 
Protokollsutdrag till: 
Naturvårdsverkets nationella datavärd 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 

Sörberge 1:81 - tobakstillstånd Sörbergekiosken 
MBN/2021:168 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Ärendet utgår på grund av att ansökan om försäljningstillstånd för tobak och liknande produkter har 
återkallats. Ärendet läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via ombud Eva-Lena Kamperin: 
eva-lena@krogarna.se 
 
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 

Information - nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft 
och nu aktuella åtgärder för Norrån 
MBN/2021:529 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen godkänns. 
_____ 
 
Ärendet 
Regeringen beslutade i juni 2020 om den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft och 
införde en ny paragraf i miljöbalken för detta ändamål, 27 § miljöbalken. Planen ska ge en helhetssyn 
utifrån största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. 
Majoriteten av Sveriges vattenkraftverk, med tillhörande reglerdammar, ska under den närmsta 20-
årsperioden nu förses med moderna miljövillkor. 
 
Med moderna miljövillkor avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors 
hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än 
fyrtio år. Om det i tillståndet för verksamheten har bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren 
ska dock den tiden gälla. 
 
Som framgår av ovanstående avses verksamheter för produktion av vattenkraftsel. Däremot exempelvis 
inte äldre kvarndammar oavsett miljöpåverkan utan de ingår i tillsynen av vattenverksamhet. 
 
Enligt bestämmelser (som började gälla 1 september 2020) i förordningen om vattenverksamheter, ska 
länsstyrelsen samverka med verksamhetsutövarna kring det underlag som behövs för att säkerställa en 
effektiv prövning. Samverkan ska även ske med berörda kommuner, myndigheter och 
intresseorganisationer. 
 
För de verksamheter som omfattas av den nationella planen finns en tidplan där varje verksamhet ingår 
i något av de avrinningsområden som tidplanen är indelad i. Dessa avrinningsområden är indelade i ett 
antal prövningsgrupper. 
 
Två vattendrag i Timrå ingår i planen, Ljustorpsån och Norrån. Prövningsgruppen för Indalsälven med 
Lagfors kraftverk och Rundbackens kraftverk och rimligen med tillhörande reglerdammar i Ljustorpsån 
har 2032 som tid för verksamhetsutövarnas inlämnade av omprövningsansökningar. För 
prövningsgruppen med Norrån är motsvarande tid 2023. 
 
För de ingrepp i Norrån vid Åvike Bruk som genom produktion av vattenkraftsel omfattas av den 
nationella planen har länsstyrelsen upprättat ett utkast till nulägesbeskrivningar för synpunkter senast 
2021-06-21.  
 
Miljö- och byggkontoret kommer att lämna synpunkter på nulägesbeskrivningarna samt tillägga att det 
är angeläget med åtgärdande av dels vandringshindren i Ljustorpsån, dels vandringshindret i Sörån vid 
Västerå kvarn, genom den nationella planen eller på annat sätt. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ett underlag till synpunkter på länsstyrelsens nulägesbeskrivningar för Norrån är den rapport som 
miljö- och byggkontoret beställde 2015, Norrån och Sörån - Bedömning av fiskvandringsförhållanden 
och förslag på åtgärder, upprättad av EKOM AB 2015-10-02. 
 
 

  



 
Protokoll 

15 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67 

Bergeforsen 1:150 - ansökan bygglov, nybyggnad av flerbostadshus 
MBN/2021:394 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  

John Jakobsson behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  

Avgiften för beslutet är 74 796 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 
9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  

John Jakobsson behörighet Kvalificerad art, godkänns som kontrollansvarig till projektet.  

Avgiften för beslutet är 74 796 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 flerbostadshus med 72 lägenheter i storlekar mellan 1 ROK till  
4 ROK fördelat på 12 huskroppar. Till huskropparna byggs det loftgångar till entréer på det övre 
våningsplanet, en hiss kommer att installeras till varje loftgång och i anslutning till varje lägenhet 
uppförs ett förråd. Storleken på förråden varierar efter storleken på berörd lägenhet.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-04-07 
Bygg- och projektbeskrivning, registrerad 2021-04-07 
Certifikat KA, registrerad 2021-04-07 
Reviderad Situationsplan daterad 2021-05-03, registrerad 2021-05-03 
Plan-, fasad- och sektionsritningar registrerade 2021-05-03 
Tillgänglighetsutlåtande, registrerat 2021-04-23 
Yttrande från Samhällsenheten, registrerat 2021-04-26 
Yttrande från miljöenheten, registrerat 2021-04-29 
Yttrande från MittSverige Vatten & avfall, registrerat 2021-04-29 
Yttrande från E.ON, registrerat 2021-05-12 
Yttrande från Hans-Anders Kempe, registrerat 2021-05-12 
Yttrande från kultur- & teknik, registrerat 2021-06-01 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Yttrande från Adven, registrerat 2021-06-01 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via e-post 
Kontrollansvarig via e-post 
Skatteverket 
SCB 
Fastighetsregistret 
Näringslivskontoret 
Samhällsenheten (David Östlund) 
Miljöenheten 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68 

Söråker 21:1 m fl - Underrättelse om samråd, ändring av byggnadsplan 
MBN/2021:558 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Lämna yttrandet i enlighet med förslag till samhällsenheten.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrandet i enlighet med förslag till samhällsenheten.  
  
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande miljö och bygg. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över ändring av byggnadsplan B137 i 
Söråker.  Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet för en mer flexibel utformning 
och genom det möjliggöra två punkthus på ca 8 våningar. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande miljö och bygg 
Missiv samråd 
Planhandlingar - samråd  
Plankarta samråd  
Undersökning av BMP 
 
Protokollsutdrag till: 
Stina Reinhammar  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69 

Bredsjön 1:5 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2021:563 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Meddela dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap. 18d § i efterhand för terrasserad yta väster om 
bäcken samt för i övrigt sökta åtgärder; byggnader, strandpromenad samt vägar i enligt kommunens 
riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i kommunens översiktsplan (ÖP). Dispensen 
avser ytan enligt bifogad situationsplan.  

 
Avgiften för beslutet är 8 400 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
_____ 
 
Förslag till beslut 
Meddela dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap. 18d § i efterhand för terrasserad yta väster om 
bäcken samt för i övrigt sökta åtgärder; byggnader, strandpromenad samt vägar i enligt kommunens 
riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i kommunens översiktsplan (ÖP). Dispensen 
avser ytan enligt bifogad situationsplan.  

 
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 
Sökanden har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra 
byggnader för kontor, café- och konferensändamål. I ansökan ingår även strandpromenad längs 
Bredsjön 1:5 strandlinje samt vägar för att tillgängliggöra området på fastigheten . 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2021-05-11. 
Situationsplan registrerad 2021-05-11. 
Flygfoto registrerad 2021-05-11. 
Verksamhetsbeskrivning registrerad 2021-05-11. 
Yttrande från ekolog registrerat 2021-06-04. 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via brev eller e-post 
Länsstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70 

Märrgård 1:39 - Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus 
MBN/2021:554 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus 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 enbostadshus 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 på ca 124 m2 byggnadsarea. Bostadshuset utformas med 
stående träpanel i en grå nyans, grått plåttak i tegelprofil. Grunden utgörs av kantbalkar på plintar så 
kallad krypgrund. Bärande stomme och takkonstruktion uppförs i trä. VA kopplas till  befintlig 
anläggning på fastighet Märrgård 1:36. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och gles 
byggelse enligt ÖP 2035. Berörda grannar har hörts utan erinran. Byggnaden placeras enligt 
situationsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2021-05-07. 
Anmälan om kontrollansvarig registrerad 2021-05-07. 
Situationsplan registrerad 2021-05-07. 
Plan- och sektionsritning registrerade 2021-05-07. 
Fasadritningar registrerade 2021-05-07. 
Teknisk beskrivning registrerad 2021-05-07. 
Yttrande från miljöenheten registrerat 2021-06-03. 
 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via brev eller e-post 
Kontrollansvarig via brev eller e-post 



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Skatteverket 
SCB 
Lantmäteriet 
Fastighetsregistret 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, tvättmaskin 
MBN/2021:649 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Avslå ansökan om bostadsanpassning för inköp av tvättmaskin med stöd av 5 § lag om 
bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassning för inköp av 
tvättmaskin med stöd av 5 § lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande BAB. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret bedömer att tvättmaskin i en hyreslägenhet inte är att betrakta som en fast 
funktion eller komplettering av fast funktion enligt  § 5 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 
Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2010 ref. 47 II uttalat att en tvättmaskin i en 
hyreslägenhet inte är en fast funktion och kan därför inte berättiga till bostadsanpassningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande BAB 
Ansökan registrerad 2021-05-28 
Medgivande ofullständig 2021-05-28 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via e-post 
 
Protokollsutdraget delges till: 
Sökande 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, trapphiss inomhus 
MBN/2021:484 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Avslå ansökan om bostadsanpassning för stoltrapphiss mellan boendeplan och källarvåning med stöd 
av 5 § lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassning för stoltrapphiss mellan 
boendeplan och källarvåning med stöd av 5 § lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande BAB. 
 
Ärendet 
Ansökan avser stoltrapphiss mellan boendeplan och källarvåning. Sökande har dusch och tvättstuga i 
källarvåningen och har besvär med att gå i trappan. Enligt intyg från arbetsterapeut och fysioterapeut 
klarar sökande att gå trappan om än med vissa besvär. Det finns även ett badrum med badkar på 
boendeplan. Åtgärden bedöms inte vara nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenligt som 
bostad. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande BAB 
Ansökan registrerad 2021-04-23 
Intyg registrerad 2021-04-23 
Offert registrerad 2021-05-07 
 
Protokollsutdraget skickas till: 
Sökande via brev  
 
Protokollsutdraget delges till: 
Sökande 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73 

Revisionsrapport - Ärendehantering och beslutsprocess 
MBN/2021:244 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Lämna detta beslut med beslutsmotivering som svar på revisionsrapporten.  
_____ 
 
Förslag till beslut 
Lämna detta beslut med beslutsmotivering som svar på revisionsrapporten.  
 
Beslutsmotivering 
Den enda punkten där nämnden nämns är strecksats två under rubriken Sammanfattning i 
revisionsrapporten. Som svar anger nämnden att underlag för myndighetsbeslut måste följa med för att 
vara juridiskt korrekta. Ärenden och beslut som saknar underlag är av informationskaraktär och har 
ofta då inte skriftligt underlag. Miljö- och byggnadsnämnden har en egen mall för tjänsteskrivelse där 
det finns en särskild rubrik ”Beslutsunderlag” där handlingar som ligger till grund för beslutet anges. 
Med bakgrund av detta anser nämnden att samtliga beslutsunderlag finns med som bilagor inför beslut i 
nämnd.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden följer kommunstyrelsens ”Anvisningar för beredning av ärenden till 
styrelse och nämnder i Timrå kommun” och anpassar arbetssätt löpande efter dessa. De gemensamma 
anvisningarna revideras vid behov av kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Revisionen har översiktligt granskat ärendehantering och beslutsprocessen i styrelser och nämnder. 
Syftet med granskningen är att övergripande bedöma huruvida styrelser/nämnder har en ändamålsenlig 
ärendehantering och beslutsprocess. 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och 
nämnderna har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen: 

- kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys. 
- kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns 

med som bilagor till kallelsen samt revidera anvisningarna. 
- kommunstyrelsen att se över möjligheterna att inför en bevakning av ärenden och 

uppdrag i ärendehanteringssystemet. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning av ärendehantering och beslutsprocess, rapport Timrå kommun.  
 
Protokollsutdrag till: 
Lena.medin@kpmg.se 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74 

Nämndens utvecklingsgrupp för arbetet med verksamhetsidé 
MBN/2020:1526 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Utse Ulf Lindholm (SD) och Monica Åberg (T) att tillsammans med ordföranden och vice ordföranden 
utgöra nämndens representanter för kommunens gemensamma arbete med verksamhetsidé. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Utse NN och NN att tillsammans med ordförande och vice ordförande utgöra nämndens 
representanter för kommunens gemensamma arbete med verksamhetsidé. 
 
Ärendet 
I augusti 2020 gav fullmäktige styrelsen/nämnderna i uppdrag att ta fram en verksamhetsidé för 
respektive styrelse/nämnd. Vid decembernämnden 2020 uppdrog nämnden till förvaltningen att 
förbereda och planera en workshop för framtagande av nämndens verksamhetsidé. Workshopen hölls i 
februari 2021 och planen var att arbetet skulle fortskrida. I mars beslutade kommunens ledningsgrupp 
att samordna arbetet så att alla nämnder arbetade med uppdraget samordnat. Nämnden informerades 
vid marssammanträdet och godkände informationen. Nu har en tidsplan för fortsatt arbete tagits fram 
och det första gemensamma tillfället är den 17 juni. Vid detta tillfälle ska nämndens utvecklingsgrupp 
delta. Utvecklingsgrupperna ska bestå av nämndens ordförande och vice ordförande samt två 
representanter från oppositionen. 
 
En grov tidsplan för hela arbetet:  
Juni: Gemensam uppstart utvecklingsgrupper 
Oktober: Gemensam avstämning förslag 
December: Slutlig avstämning 
Första kvartalet 2022: antagande i nämnder 
 
Protokollsutdrag till: 
Ulf Lindholm 
Monica Åberg 
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25 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75 

Återrapportering uppdrag om taxa för prövning miljöbalken 
MBN/2021:69 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
1. Lämnar löfte om att avloppstillstånd ska beslutas inom 10 veckor efter att kompletta handlingar 

inkommit. 
2. Lämnar löfte om att tillstånd för värmepump ska beslutas inom 10 veckor efter att kompletta 

handlingar inkommit. 
3. Reducera prövningsavgiften med 20% för varje påbörjad vecka efter veckorna angivna i punkt 1 och 

2.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
1. Lämnar löfte om att avloppstillstånd ska beslutas inom 10 veckor efter att kompletta handlingar 

inkommit. 
2. Lämnar löfte om att tillstånd för värmepump ska beslutas inom 10 veckor efter att kompletta 

handlingar inkommit. 
3. Reducera prövningsavgiften med 20% för varje påbörjad vecka efter veckorna angivna i punkt 1 och 

2.  
 
Ärendet 
För att skapa en enhetlighet inom nämndens ansvarsområde har nämnden uppdragit till förvaltningen 
att ta fram ett förslag till tidsgränser för handläggning av prövningsärenden inom miljöbalken. 

Förvaltningen har undersökt förutsättningar och möjligheter till reducering av avgift enligt Plan- och 
bygglagen. Utifrån förutsättningarna har förvaltningen föreslagit en liknande lösning inom miljöbalkens 
område.  

Beslutsunderlag 
Svar på uppdrag 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76 

Återrapportering av Övrig fråga - Vattenfrågor 
MBN/2020:1351 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Godkänna informationen och uppdra till förvaltningschef att återrapportera arbetet med Vatten- och 
avloppsplan med särskild fokus på de tre punkterna nedan. 
 
1. Översikt av statusen för vattenförekomster inom Timrå kommun. 
2. Vilka vattenförekomster uppnår inte statusen ”god”? 
3. Vad finns det för åtgärdsplaner för dessa vattenförekomster? 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen och uppdra till förvaltningschef att återrapportera arbetet med Vatten- och 
avloppsplan med särskild fokus på de tre punkterna nedan. 
 
Ärendet 
Nämnden uppdrog till förvaltningschef att lyfta punkterna nedan till kommunstyrelsen för prioritering 
och besvarande med återrapportering till nämnden senast under junisammanträdet.  
1. Översikt av statusen för vattenförekomster inom Timrå kommun. 
2. Vilka vattenförekomster uppnår inte statusen ”god”? 
3. Vad finns det för åtgärdsplaner för dessa vattenförekomster? 
 
Information 
Kommunstyrelsen har fortfarande inte lyckats återbesätta ekologtjänsten. Trots två rekryteringsförsök 
har inget anställningsavtal skrivits. För närvarande pågår rekryteringen och intervjuer är hållna men 
undertecknad bedömer det som otroligt att någon ny medarbetare är på plats före september. Eftersom 
kommunstyrelsen inte haft personal för att arbeta med punkterna så är denna återkoppling från 
förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en Vatten- och avloppsplan (VA-plan). Arbetet samordnas 
inom samhällsenheten på miljö- och byggkontoret. Miljö och byggnadsnämnden har prioriterat och satt 
av tid i tillsynsplanen för att bidra till arbetet. I arbetet med VA-plan så ingår arbetet med  
vattenförekomster, statusklassning och en övergripande bedömning av hur vattnet mår (ekologisk 
status och kemisk status). Parallellt pågår även ett arbete med åtgärdsplaner för miljövillkor för 
vattenkraft. Information om åtgärdsplaner för vattenkraft får nämnden information om vid detta 
sammanträde (juni 2021). 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77 

Delegation till ordförande under sommaren 
MBN/2021:671 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegera beslutanderätten till ordförande med följande begränsningar: 
1. Delegationen gäller beslut som behöver tas för att uppfylla nämndens servicedeklaration eller 

lagstiftningens handläggningstider.  
2. Delegationen gäller till och med den 16 augusti 2021. 
3. Återrapportering till nämnden sker i augusti om vilka beslut som tagits på delegation. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Delegera beslutanderätten till ordförande med följande begränsningar: 
1. Delegationen gäller beslut som behöver tas för att uppfylla nämndens servicedeklaration eller 

lagstiftningens handläggningstider.  
2. Delegationen gäller till och med den 16 augusti 2021. 
 
Ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätten inom vissa områden till förvaltningen och 
övriga beslut ska hanteras av nämnden. Mellan 15 juni och 15 augusti hålls inget nämndsammanträde 
men beslut kommer ändå att behöva tas. Plan- och bygglagen har krav på nämndens 
handläggningstider, oftast 10 veckor. Överskrids lagens handläggningstider så sätts bygglovsavgiften 
ned med 20 % för varje påbörjad handläggningsvecka. Om handläggningen överskrids med fem veckor 
så blir bygglovsavgiften 0 kr. Liknande tider finns i nämndens övriga myndighetsområden, dock inte 
med samma koppling till nedsättning av avgiften. 
  
Nämnden har även en egen servicedeklaration med fastställda handläggningstider. Fullmäktige har ett 
mål på att 100 % av alla ärenden ska handläggas enligt nämndens servicedeklaration.  
 
Målet med denna delegation är att säkerställa beslutanderätten så att fullgod service kan ges utan att 
nämnden måste extrainkallas under sommarperioden. Beslut som fattas enligt delegationen i detta 
beslut ska anmälas till nämnden och räknas som nämndbeslut när sammanställningen av 
servicedeklarationens tider presenteras till fullmäktige.  
 
Protokollsutdrag till 
Ordföranden 
Miljö- och byggkontoret 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 78 

Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2021:74, MBN/2021:73 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  
_____ 
 
Budget  
Miljö- och byggkontort informerar om resultatet för maj månad.  
 
Intern kontroll av fakturor  
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, maj 2021.  
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts, maj 2021. 
Avvikelse – en faktura för tillsynsavgift för folköl är makulerad. Finns serveringstillstånd ska inte kunden 
betala tillsynsavgift. Fakturan är makulerad och kunden är meddelad. 
 
Personal 
Miljö- och byggkontoret informerar om att en visstidsanställd miljöinspektör samt en 
miljöinspektör/ekolog är ännu inte avtalade. Dock bedöms det väldigt hoppfullt att vi inom kort ska 
kunna skriva avtal med personer kopplat till båda tjänsterna. 
 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 79 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2021:75 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Information läggs till handlingarna.  
 
Ärendet 
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. 
 
Förlängning av arbete hemifrån 
Den 2 juni beslutades att arbete hemifrån ska gälla fram till 31 augusti. Miljö- och byggkontoret har 
trots rådande omständigheter hållit en låg sjukfrånvaro under första halvan av 2021 vilket är väldigt 
positivt.  
 
Insikt 
Under våren har en direktupphandling skett i uppdrag att hjälpa förvaltningen med att genomföra 
servicemätning av förvaltningens service i den kommunala myndighetsutövning i enlighet med Sveriges 
kommuner och Regioners (SKR:S) undersökning och servicemätning INSIKT.  
En konsult har blivit tilldelad uppdraget och följande myndighetsområden ska mätas: bygglov, miljö- 
och hälsoskydd och livsmedelskontroll. 
Denna mätning ska sedan användas för att följa upp verksamheten kopplat till verksamhetsplanen och 
nämndens budget samt kunna jämföras med andra kommuners resultat.   
 
Inkommande ärenden byggenheten 
Som ni säkert sett eller hört i media har inkommande ärenden kopplat till Plan- och bygglagen ökat i 
närliggande kommuner mest i Sundsvall. Pandemin som drabbat oss har gjort att fler håller sig hemma 
och ser om sina bostadsmiljöer. Detta märks även på byggenheten Timrå kommun där inkommande 
ärenden ökat med 15 % jämfört med samma tid/ period ifjol. Ökningen har en tydlig koppling till 
ärenden från privatpersoner.   
 
Uppföljning av pågående rekryteringar 
Intervjuer för de pågående rekryteringarna som tidigare tagits upp på förvaltningschefens 
verksamhetsrapport i maj gällande en visstidsanställd miljöinspektör samt en miljöinspektör/ekolog är 
ännu inte avtalade. Dock bedöms det väldigt hoppfullt att vi inom kort ska kunna skriva avtal med 
personer kopplat till båda tjänsterna. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 2021-06-14 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Miljöenheten ansträngd   
På grund av tjänstledigheten för vår tobaks- och alkoholhandläggare är verksamheten fortsatt väldigt 
ansträngd för ordinarie livsmedelsinspektör för att hinna med arbetsuppgifterna.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80 

Anmälningar 
MBN/2021:72 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Beslut Kommunfullmäktige § 87 2021-04-26 – Val, avsägelse i kommunfullmäktige och miljö- och 
byggnadsnämnden David Wallin (L). 
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§ 81 

Delegationer 
MBN/2021:71 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegationerna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärenden 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 

MBN DEL/2021 § 256 MBN/2021:527 Beslut reparation av hiss. 
MBN DEL/2021 § 257 MBN/2020:1642 Beslut ramp vid entré. 
MBN DEL/2021 § 258 MBN/2021:150 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 259 MBN/2020:202 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 260 MBN/2021:330 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 261 MBN/2021:406 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 262 MBN/2021:547 Beslut om riskklassning och årlig avgift 

MBN DEL/2021 § 263 MBN/2021:538 Delegationsbeslut - anmälan installation 
bergvärme 

MBN DEL/2021 § 264 MBN/2021:536 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 265 MBN/2021:553 Yttrande - ansökan om tillstånd till 

transport av farligt avfall 
MBN DEL/2021 § 266 MBN/2020:1410 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 267 MBN/2021:468 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2021 § 268 MBN/2021:243 Beslut - Ansökan enskilt avlopp med wc 
MBN DEL/2021 § 269 MBN/2014:2070 Delegationsbeslut - ändrat 

slamtömningsintervall 
MBN DEL/2021 § 270 MBN/2021:485 Startbesked Attefallsåtgärd 
MBN DEL/2021 § 271 MBN/2020:1498 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 272 MBN/2018:1432 Beslut åtgärdsföreläggande 
MBN DEL/2021 § 273 MBN/2021:165 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 274 MBN/2021:261 Bygglovsbeslut, tillbyggnad fritidshus 
MBN DEL/2021 § 275 MBN/2021:265 Förlängning av handläggningstid 
MBN DEL/2021 § 276 MBN/2021:470 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 277 MBN/2021:363 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 278 MBN/2021:557 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 279 MBN/2019:927 Slutbesked, garage 
MBN DEL/2021 § 280 MBN/2021:475 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2021 § 281 MBN/2021:242 Beslut hiss och utbyggnad av berfintlig 

bro. 
MBN DEL/2021 § 282 MBN/2021:543 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 283 MBN/2021:252 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 284 MBN/2021:573 Beslut om dispens från 

landstigningsförbud 
MBN DEL/2021 § 285 MBN/2021:590 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 286 MBN/2021:440 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 287 MBN/2021:537 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 288 MBN/2021:497 Bygglov för inglasning av balkong 
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MBN DEL/2021 § 289 MBN/2021:512 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 290 MBN/2021:480 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2021 § 291 MBN/2021:413 Ärendet avskrivs 
MBN DEL/2021 § 292 MBN/2021:515 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 293 MBN/2017:984 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 294 MBN/2021:370 Bygglov och startbesked, vindskydd 
MBN DEL/2021 § 295 MBN/2021:551 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 296 MBN/2021:388 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 297 MBN/2021:368 Bygglov och startbesked för 

toalettbyggnaden 
MBN DEL/2021 § 298 MBN/2021:520 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 299 MBN/2021:588 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2021 § 300 MBN/2021:520 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 301 MBN/2021:381 Beslut 
MBN DEL/2021 § 302 MBN/2019:742 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 303 MBN/2021:242 Kompletteringsbeslut till beslut gällande 

tröskelkil daterat 2021-03-29. 
MBN DEL/2021 § 304 MBN/2018:1385 Slutbesked för H21, H30 & H36 
MBN DEL/2021 § 305 MBN/2021:516 Delegationsbeslut - utökat 

slamtömningsintervall 
MBN DEL/2021 § 306 MBN/2021:449 Beslut hiss och borttagning av trösklar 
MBN DEL/2021 § 307 MBN/2021:580 Beslut - anmälan om inrättande av BDT-

anläggning. 
MBN DEL/2021 § 308 MBN/2021:60 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 309 MBN/2021:153 Slutbesked, skyltar 
MBN DEL/2021 § 310 MBN/2021:541 Startbesked attefallsåtgärd, ändring från 

garage till förråd 
MBN DEL/2021 § 311 MBN/2021:405 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 312 MBN/2020:1534 Förtydligande på tidigare beslut 
MBN DEL/2021 § 313 MBN/2021:261 Startbesked, tillbyggnad fritidshus 
MBN DEL/2021 § 314 MBN/2020:255 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 315 MBN/2021:560 Beslut - Installation av annan toalett än 

vattentoalett 
MBN DEL/2021 § 316 MBN/2021:498 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 317 MBN/2021:318 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 318 MBN/2020:250 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 319 MBN/2021:454 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 320 MBN/2021:619 Delegationsbeslut - anmälan bergvärme 

Edsgården 4:55 
MBN DEL/2021 § 321 MBN/2021:552 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 322 MBN/2018:1468 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 323 MBN/2021:581 Beslut borttagning av trösklar, 

stödhandtag mindre ramp vid uteplats. 
MBN DEL/2021 § 324 MBN/2018:1385 Slutbesked för H43 & H45 
MBN DEL/2021 § 325 MBN/2021:404 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 326 MBN/2021:44 Startbesked grund 
MBN DEL/2021 § 327 MBN/2020:1406 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 328 MBN/2021:586 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 329 MBN/2021:623 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 330 MBN/2020:1180 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 331 MBN/2020:1179 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 332 MBN/2021:555 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 333 MBN/2021:645 Beslut spisvakt 
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MBN DEL/2021 § 334 MBN/2021:119 Startbesked, nybyggnad av bostadshus 
MBN DEL/2021 § 335 MBN/2020:1570 Slutbesked eldstad 
MBN DEL/2021 § 336 MBN/2021:589 Delegationsbeslut  - sanering av 

föroreningsskada 
MBN DEL/2021 § 337 MBN/2020:301 Interimistiskt slutbesked, industribyggnad 
MBN DEL/2021 § 338 MBN/2021:660 Delegationsbeslut - anmälan installation 

bergvärme 
MBN DEL/2021 § 339 MBN/2020:659 Beslut om förlängning av ändrade 

provtagningspunkter 
MBN DEL/2021 § 340 MBN/2021:429 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 341 MBN/2019:342 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 342 MBN/2019:344 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 343 MBN/2021:265 Föreläggande av komplettering 
MBN DEL/2021 § 344 MBN/2021:640 Beslut om godkännande av bolagsändring 
MBN DEL/2021 § 345 MBN/2021:399 Beslut samt utredning avseende 

serveringstillstånd 
MBN DEL/2021 § 346 MBN/2021:407 Beslut bygglov 
MBN DEL/2021 § 347 MBN/2021:475 Beslut bygglov 
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§ 82 

Inkomna handlingar 
MBN/2021:70 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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