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§ 10   Val av justerare och justeringsdag.  

Beslut  
Catherine Maxdotter utses att tillsammans med nämndens ordförande justera 
protokollet måndagen den 28 februari 2022. 
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§ 11   Nybyggnad fritidshus samt 

komplementbyggnad 
Dnr 2022-00015 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2021-627 
att: 
 

• bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) 
 

• godta byggherrens förslag till kontrollansvarig: Runo Törnros samt 
 

• bestämma avgiften till 22 700 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PBL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 
komplementbyggnad om 133 kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten X med 
adressplats X. 
 

Tidigare beslut  
Förhandsbesked för fem enbostadshus enligt bygg- och miljönämndens beslut 
§ 73 daterat 16 juni 2015 i ärende B-2015-237.  
Förhandsbeskedet motiverades med att det var en komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp och att det rörliga friluftslivet inte påverkades. Efter det att 
förhandsbeskedet beviljades har fem fastigheter för bebyggelse styckats av varav 
X är en av dem.  
Förhandsbeskedet har upphört att gälla. 
 

Kommunförvaltningens yttrande  
Motivering och lagstöd 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL särskilt mot bakgrund av meddelat 
förhandsbesked år 2015 och att förutsättningarna för att bebygga de nu 
avstyckade fastigheterna inte ändrats sedan förhandsbeskedet meddelades. 
Bygglov kan därmed ges med stöd av 9 kap. 31 § PBL.  
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Beslutsunderlag 
Förutsättningar  

• Fastigheten omfattas av inte detaljplan. 
• Kontrollansvarig krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 

7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF).  
• Förslag till kontrollplan har lämnats in enligt 10 kap. 6 § PBL. 
• Fastigheten är belägen utanför riksintresseområdet för kulturmiljö, X.  
• Sakägare har underrättats enligt 9 kap 25 § PBL.  
• Inga yttranden från sakägarna har kommit in.  
• VA och fiber är framdragit till alla fem tomterna i den nya 

bebyggelsegruppen med anslutning till det kommunala VA-nätet ca 150 
meter norrut inom fastigheten X.  

• Etableringen följer översiktsplanens rekommendationer att ny 
bebyggelse i kust- och skärgårdslandskapet, i så stor uträckning som 
möjligt, ska anslutas till befintliga bebyggelsegrupper.  

 

Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1  2021-12-13 Ansökan  
2  2021-12-13 Situationsplan 
3  2021-12-13 Fasadritning fritidshus 
4  2021-12-13 Plan- och sektionsritning fritidshus 
5  2021-12-13 Sektionsritning fritidshus 
6  2021-12-13 Plan- och fasadritning gästhus 
 

Information                        
När får jag börja bygga? 
För att få börja bygga ska två saker vara uppfyllda: 
1. Du ska ha fått ett skriftligt startbesked av bygg- och miljönämnden 
 (10 kap. 3 § PBL). Startbeskedet kan först skrivas efter det tekniska samrådet.  
2.Det ska ha gått fyra veckor från det att beslutet kungjordes i Post – och Inrikes 

Tidningar (9 kap. 41 a och 42 a §§ PBL). 
 
Vilka handlingar ska jag lämna in för att få startbesked? 
 (med reservation att ytterligare kompletterande handlingar kan krävas in under 

handläggningstiden) 
- Förslag till kontrollplan  
- Bevis på att färdigställandeskydd är tecknat alt. ansökan om befrielse. 
- Konstruktionshandlingar 
 
Tekniskt samråd 
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Byggherren ombeds att kontakta handläggaren för bestämmande av lämplig  
tidpunkt för ett tekniskt samråd. Till det tekniska samrådet kallas byggherre och 
kontrollansvarig. Meddela handläggaren om det önskas att fler parter ska delta. 
Om möjlig kommer tekniska samrådet hållas per telefon. 
 
Under det tekniska samrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen,  
planeringen för byggprojektet, behovet av färdigställandeskydd samt när bygg- 
och miljönämnden ska genomföra arbetsplatsbesök och om det behövs andra 
tillsynsåtgärder. Byggherren får även reda på om det är fler kompletterande 
handlingar som krävs för att bygg- och miljönämnden ska kunna utfärda ett 
startbesked. 
 
När kungörs beslutet? 
Publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar sker normalt två vardagar efter 
beslutsdatumet. 
 
När vinner beslutet laga kraft? 
Det sker i regel fyra veckor efter att beslutet blev publicerat i Post- och inrikes  
tidningar och om ingen överklagan kommit in.  
Lämnas en överklagan in kan en överinstans ändra lovbeslutet. Det kan då 
beslutas om att påbörjade åtgärder ska återställas. Alla åtgärder som utförs 
innan lovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk.   
 
Avgift  
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. Faktura skickas separat. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
 inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 
Startbeskedet slutar att gälla samma dag som beslutet om bygglovet upphör 
(10 kap. 25 § PBL). 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 
Kopia på beslut 
Kontrollansvarig 

  
Kungörelse av beslut 
Beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 41 a § PBL. 
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Meddelande om kungörelse skickas ut enligt 9 kap 41 b § PBL. Sändlista lämnas  
ut på begäran. 
 

Bilaga 
Besvärshänvisning  
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§ 12   Förhandsbesked för flerbostadshus 

(LSS-boende), Östansjö 8:190 
Dnr 2022-00021 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2021-492 
att: 
 

• bevilja positivt förhandsbesked med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 17 §, 
 
• bestämma avgiften till 0 kronor med stöd av 12 kap. 8–11 §§ PBL. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för förhandsbesked för flerbostadshus  
LSS-boende (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) om 
610 kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten Östansjö 8:190, 
Östanbovägen/Slåttervägen i Sandarne. 
 

Kommunförvaltningens yttrande och motivering  
Planerad åtgärd bedöms ha liten påverkan på omgivningen. I området finns 
redan befintlig bebyggelse och åtgärden anses därför inte ha någon negativ 
påverkan på området. Då sökt åtgärd utgör en komplettering i befintlig 
bebyggelsegrupp bedöms åtgärden inte strida mot översiktsplanens 
rekommendationer. Eftersom fastigheten är placerad i en relativt tätbebyggd 
kvartersstruktur är olägenheter för grannfastigheter i fråga om viss insyn och 
buller inte större än att de får tålas i en villamiljö. Byggnaden anses därför inte 
innebära någon betydande olägenhet. (2 kap 9 § PBL). Platsen har tidigare varit 
bebyggd med flera flerbostadshus, man återupptar ett byggnadskvarter. Vad 
gäller den så kallade prickade marken; enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 a § 
kan byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen är liten och 
förenlig med detaljplanens syfte. I det aktuella ärendet är planavvikelse dock 
liten och motverkar inte detaljplanens syfte, avvikelse är möjlig att göra således. 
Kommunförvaltningen bedömer i övrigt att förutsättningar för kommande 
bygglov som följer 9 kap 30 § plan- och bygglagen på platsen finns och att bygg- 
och miljönämnden därmed kan ge ett förhandsbesked. 
 
Beskrivning 
LSS- boendet hamnar inom detaljplanerat område. Åtgärden som ansökan gäller 
är uppförande av ett bostadshus i form av gruppbostad som ska bedrivas i 
kommunens regi. Byggnaden bedöms inte få någon betydande inverkan på 
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omgivningen eftersom den placeras på en lucktomt som är över 8000 kvm stor. 
Tidigare var fastigheterna Östansjö 8:181, Östansjö 8:182 och Östansjö 8:193 
bebyggda med sammanlagt fem flerbostadshus, dessa revs i slutet av 90-talet 
och i början på 00-talet. Åtgärden, det vill säga bostadshus, överensstämmer 
med detaljplanen. Utgångsläget överensstämmer dock inte med detaljplanen då 
planerad byggnad är placerad på mark som inte får bebyggas. Enligt plan- och 
bygglagen 9 kap 30 a § kan byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara 
att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. I det aktuella ärendet 
är planavvikelse dock liten och motverkar inte detaljplanens syfte, avvikelse är 
möjlig att göra således. 
 
Enligt detaljplanen har området beteckning A. Detaljplanen är från 1959. När 
man tolkar en gammal detaljplan ska man göra det med dåtidens lagstiftning och 
vad man menade då. För gällandeperiod 1949–1969 finns följande skrivelse i 
Boverkets Planbestämmelsekatalog som hjälp för att tolka vad som menas med 
”A” i en detaljplan. ”Med A betecknat område får användas endast för allmänt 
ändamål.”. ”Till byggnadskvarter hänföras dels områden avsedda för allmänna 
byggnader, dels områden avsedda att bebyggas för enskilt ändamål, såsom för 
bostadsändamål, handelsändamål, industriändamål och så vidare”. "Område för 
allmänt ändamål utgör i stadsplan beteckningen för kvartersmark som är avsedd 
att användas för allmänna byggnader. Med allmän byggnad menas enligt praxis, 
byggnad avsedd att tjäna ett sådant ändamål som det tillkommer stat eller 
kommun eller menighet att tillgodose. Som exempel på allmän byggnad 
tillhörande staten kan nämnas post- och telegrafhus samt byggnad för militärt 
ändamål. Som exempel på allmän byggnad tillhörande kommun eller menighet 
kan nämnas förvaltningsbyggnader, rådhus och brandstation samt tingshus, 
sjukhus och skola.” 
 
Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna – gruppbostad och 
servicebostad. 
En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och 
omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. 
Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 
gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela 
stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. 
 
En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam 
service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den 
enskildes behov och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende 
ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han 
eller hon behöver. 
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Det ska finnas en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga 
arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god 
omvårdnad. 
 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar 

• Området omfattas av detaljplan S:6. 
• Enligt detaljplanen har fastigheten delvis prickad mark där byggnaden 

planeras, prickad mark är mark som icke får bebyggas. 
• Sökanden planerar att göra lantmäteriförrättning för ny 

fastighetsbildning med ny tomtplats.  
• Sakägare har underrättats enlig 9 kap. 25 § PBL, inga synpunkter från 

sakägare har inkommit. 
• Remittering har skett till Söderhamn Nära vatten och avlopp samt till 

kultur- och samhällsservicenämndens tekniska avdelning för väg, 
snöröjning och renhållning, inga synpunkter från har inkommit från dem. 

 
Handlingar tillhörande beslut 
Löpnr. Inkom Handling 
4  2021-11-17 Reviderad anmälan 
5  2021-11-17 Översiktskarta 
 
Upplysningar 
Beslutet innebär endast att bygg- och miljönämnden lämnat förhandsbesked om 
platsens lämplighet för sökta åtgärder. Enligt 9 kap 39 § PBL innebär 
förhandsbeskedet inte att åtgärderna får påbörjas. Förhandsbeskedet omfattar 
inte något ställningstagande till den planerade fastighetens utformning och 
storlek. Dessa frågor behandlas i Lantmäteriets förrättning. 
 
Avgift  
Avgiften bestäms i enligt ”Taxa för bygglov med mera” antagen av  
kommunfullmäktige enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. 
 
Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende 
om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut 
reduceras enligt PBL 12 kap. 8 a §. Avgiften ska reduceras med en femtedel per 
påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela 
beslut i ärendet. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor 
blir avgiften noll (0 kronor) för de delar av den totala avgiften som får reduceras. 
Då ärendet har överskridit tidsfristen (tio veckor) med <fem veckor nedsätts 
avgiften till 0 kronor. 
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Giltighetstid 
Ett positivt förhandsbesked gäller i två år enligt PBL 9 kap. 18 §. Ett positivt  
förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det 
innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda 
förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en 
bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det 
förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked. 
 
Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i  
förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens 
utformning och färgsättning. 
 

Beslutet skickas till: 
Söderhamns kommun  
 
Kungörelse av beslut 
Beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 41 a § PBL. 
Meddelande om kungörelse skickas ut enligt 9 kap 41 b § PBL. 
Sändlista med fastighetsbeteckningar om berörda sakägare (grannar, etcetera) 
lämnas ut på begäran. 
 

Bilaga  
Överklagandehänvisning 
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§ 13   Information - Tidsbegränsat bygglov flytande 

restaurang, Faxeholmen 2:2, (B-2021-591)  
Dnr 2022-00022 

Beslut  
En ansökan har inkommit till Bygg- och miljö om tidsbegränsat bygglov för 
flytande restaurang i Söderhamnsån framför Tullhuset 7, Sjötullgatan 72. Del av 
restaurangen är placerad på ett vattenområde avsedd för allmän platsmark, i 
form av brygga för allmän gångtrafik. Resterande del är ansökt på område avsedd 
för småbåtshamn. En kungörelse har annonserats ut om möjlighet att inkomma 
med yttranden senast den 4 mars 2022. 
 
Ärendet föredras av bygglovshandläggaren Sindre Dahlqvist. 
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§ 14   DPL - Holmsveden skola del av Sg12,  

Härnebo 2:90  
Dnr 2017-00548 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2017-548 att: 
 
anta detaljplan för Härnebo 2:90. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål 
(A) till bostadsändamål (B) och centrumändamål (C). Gällande detaljplan 
medger allmänt ändamål. 
 
Detaljplanen har ställts ut på samråd mellan 31 maj 2021 och 28 juni 2021. 
Detaljplanen har ställts ut på granskning mellan 6 december 2021 och  
14 januari 2022. 
 
Tidigare beslut  
Beslut om planuppdrag BMN 2017-10-31 § 124 
Beslut om samråd BMN 2021-05-25 § 43 
Beslut om granskning BMN 2021-11-23 § 88 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande  
 

Beslutet skickas till  
Nils Göran Åkerlund 
Skolbacken 15 
82 392, Holmsveden 
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§ 15   DPL - Samråd Melonen 1 med flera  
Dnr 2021-00085 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-575 att: 
 
uppdra åt enheten för plan, mark och förvaltning att hålla samråd gällande ny 
detaljplan för Melonen 1 med flera. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslöt 2021-11-23 § 89 att uppdra åt Bygg- och  
miljöförvaltningen att påbörja arbetet med ny detaljplan för kvarteret Melonen 1  
med flera. Syftet med detaljplan är att utöka byggrätten på fastigheten Melonen 1 
för att i första hand möjliggöra tillkomst av tillbyggnader på befintlig huskropp 
men även möjliggöra för ytterligare komplementbyggnader. Detaljplanen ska 
även pröva möjligheten att möjliggöra plats för ytterligare ett antal 
parkeringsplatser. 
Detta görs genom att planlägga mark som idag utgör allmän plats till 
kvartersmark vilken fastighetsägaren till Melonen 1 avser att förvärva och 
därmed reglera in i sin befintliga fastighet samt genom att häva befintliga 
bestämmelser om ”prickmark”. I samband med ärendet justeras och klargörs 
ägo- och ansvarsförhållanden gällande skötsel av den grusade gångvägen samt 
den intilliggande gräsytan. 
 
Samråd föreslås att hållas från 28 februari 2022 till och med 18 mars 2022. 
 

Tidigare beslut  
Bygg- och miljönämnden 2021-11-23 § 89, beslut om planuppdrag.  
 

Återrapportering 
Återrapportering sker i samband med beslut om granskning vilket planeras att 
ske vid nämndsammanträdet i mars 2022 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 

 

Beslutet skickas till 
Bostadsrättsföreningen Liljan i Söderhamn 
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§ 16   DPL - Planuppdrag upphävande del av 

detaljplan I:279, I:306 och I:447  
Dnr 2022-00020 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-61 att: 
 
uppdra åt enheten för plan, mark och förvaltning att påbörja planuppdrag för 
Upphävande del av detaljplan I:279, I:306 och I:447. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Söderhamns kommun avser renovera Söderhamnsåns norra kaj längs med  
sträckan Järnbron – Norralagatan, en sträcka på 400 meter. Kajen och kajsponten  
bedöms vara i så dåligt skick att en renovering måste genomföras inom närtid för  
att undvika större sättningar eller risk för ras. 
Vid renoveringen sätts ny kajspont 0,7 – 1,1 meter framför den befintliga. Marken  
fylls sedan ut. Sammanlagt är det cirka 400 kvm som fylls ut. Denna åtgärd  
kräver en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen samt en  
strandskyddsdispens. 
I enlighet med Miljöbalken 2 kap. 6 § får ett tillstånd eller dispens inte ges i strid  
med gällande detaljplan. Nu gällande detaljplaner för sträckan, I:279, I:306 och  
I:447, anger öppet vatten för berört område. Det är därmed inte möjligt att  
bevilja tillstånd eller dispens i nuläget. Detaljplanerna behöver därför upphävas  
eller göras om för att tillåta utfyllnad. 
 

Tidigare beslut  
Ange tidigare beslut i ärendet eller i angränsande ärenden som har relevans för 
ärendets behandling i detta skede. Återge hela eller delar av beslutet, beroende 
på situation. Ex. KS § 123/201023: Kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet för att utreda ytterligare konsekvenser. (Om du inte skriver något här tar 
du bort rubriken)  
 
Enheten för plan, mark- och trafiks yttrande  
Renoveringen av den norra kajen längs med Söderhamnsån har en hög prioritet i  
Söderhamns kommuns arbete och utifrån kajens dåliga skick finns det ett behov  
av att inom närtid renovera denna. I normalfall förordar enheten att en ny 
detaljplan tas fram för området. Detta för  
att pröva de föreslagna åtgärderna inom ramen för en detaljplan. På grund av det  
pressade tidsschemat och stora behovet av åtgärder är det dock lämpligt att  
minska tidsåtgången för detaljplaneprocessen. 
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Enheten föreslår därför att detaljplanerna upphävs för ett område på 1,5 meter  
längs med hela den aktuella sträckan. Om upphävandet vinner laga kraft så  
strider inte åtgärderna mot gällande detaljplan och det är möjligt att ansöka om  
strandskyddsdispens och anmäla vattenverksamhet. 
Åtgärdens lämplighet utifrån Miljöbalken prövas inte i upphävandet, utan detta  
görs i två separata processer. Dels genom anmälan om vattenverksamhet till  
Länsstyrelsen och genom ansökan om strandskyddsdispens, denna prövas av  
enheten för Tillstånd och tillsyn. Samma enhet ges även tillfälle att yttra sig i  
Länsstyrelsens granskning av anmälan om vattenverksamhet. 
 

Återrapportering 
Återrapportering av ärendet sker i samband med beslut om samråd av 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Sektor samhällsservice, Projektkontoret 
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§ 17   Tillsyn - Åtgärdsföreläggande ovårdad tomt  
Dnr 2022-00016 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2019-181 
att: 
 

• med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen förelägga fastighetsägaren, 
X, till fastigheten X att senast 30 maj 2022 vidta följande åtgärder: 

 
o Bortforsla samtliga brandrester och riva återstående rester av 

nedbrunnen byggnad (se fotodokumentation från tillsynsbesök 
16 april 2022) inom fastigheten x på ett sådant sätt att tomten 
försätts i ett vårdat skick. 

 
Om föreläggandet inte följs kan bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 
ska ske. 
 
Detta beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte 
vunnit laga kraft. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ett tillsynsärende gällande en ovårdad tomt inom fastigheten X i X. 
Huset brann i mars 2019 ner till grunden och brandrester har sedan dess legat 
kvar på fastigheten.  Ärendet upprättades 
27 mars 2019 genom inkommit samtal om oljelukt från fastigheten. Sen 
byggnaden brann ner så ses fastigheten som obebyggd.  
 
Kommunicering gällande tillsynsärendet har gjorts via telefon 1 oktober 2019 där 
fastighetsägaren var beredd att sälja fastigheten till kommunen för en symbolisk 
summa, något som inte fullföljts. Kommunicering har även skett via post till 
fastighetsägare 26 april 2021 samt 25 januari 2022 med bedömning över vilka 
åtgärder som behöver vidtas. Fastighetsägaren har inte svarat på denna 
kommunicering.  
 

Kommunförvaltningens yttrande  
Bakgrund 
Byggnaden inom fastigheten X brann ner till grunden i mars 2019. 
Kommunicering har skett med fastighetsägare med information om vad som 
måste åtgärdas för att undvika påföljder, men inga åtgärder har vidtagits. Ett 
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tillsynsbesök gjordes 16 februari 2022, där det kunde konstateras att brandrester 
ligger kvar där ursprunglig byggnad stod, samt utspritt på fastigheten. 
 
Ortofoto med numrering över vart foton från tillsynsbesök den 16 februari 2022 
är tagna. 
 
X 
 
Motivering 
Fastigheten uppfyller inte kravet på att en tomt ska hållas i vårdat skick och 
skötas så att olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 
och trafiken inte uppkommer. Brandrester sedan 2019 ligger kvar vid 
tillsynsbesök 16 februari 2022 och överensstämmer till stor del med 
fotodokumentation utförd av miljöinspektör 2 april 2019. Detta visar på att 
fastighetsägaren underlåtit sig från att uppfylla kravet enligt 8 kap. 15 § PBL om 
att hålla en tomt i vårdat skick, trots tidigare kommunicering och upplysning om 
vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 
Lagstöd 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa om en påföljd så snart det finns anledning att anta att 
någon inte följt en bestämmelse i PBL m.m. 
 
Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, 
sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och 
därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL 
förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
 
Enligt 11 kap. 27 § får byggnadsnämnden, om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 
23 eller 24 § inte följs, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske. 
 
Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken 
inte uppkommer. 
 
Enligt 11 kap. 38 § får byggnadsnämnden bestämma att åtgärden som 
föreläggandet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte 
vunnit laga kraft. 
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Beslut skickas till 
Fastighetsägare – Med REK 
Inskrivningsmyndigheten - Mejl 
 
Kopia av beslut 
Klagande 
 

Bilagor 
Protokoll från tillsynsbesök med fotodokumentation och ortofoto med 
markering vart foto är taget 
Besvärshänvisning  
Delgivningskvitto 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 22 (41) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-02-22  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

§ 18   Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 

bostadshus 
Dnr 2022-00017 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2009-716 
att: 
 

• förbjuda X som ägare till fastigheten X att släppa ut spillvatten från WC 
och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten.  
 

• Förbudet gäller från och med 22 februari 2023 och till dess att en ny 
avloppsanläggning med tillstånd färdigställts. 

 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9§, 9 kap.7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  

 
Detta beslut kan överklagas, se information.  
 
Bygg- och miljönämnden sänder beslutet om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel, enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden inventerade 2009 den enskilda avloppsanläggningen 
på fastigheten X. Vid inventeringen framkom att anläggningen består av en 
trekammarbrunn med osäker efterbehandling. Nämnden har inte kunnat hitta 
något tillstånd.  
 
Fastighetsägaren X fick 15 februari 2013 ett föreläggande om att avloppet skulle 
ha åtgärdats före 1 oktober 2015. Enligt nämndens register har det inte inkommit 
någon ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning på fastigheten.  
 
Nämnden skickade därför ut en skrivelse 14 februari 2019 där uppgifter om 
avloppsanläggningen efterfrågades. Det framgick även i skrivelsen att om inga 
åtgärder gjorts skulle en ansökan inkomma senast 16 augusti 2019. Nämnden fick 
varken in några uppgifter eller en ansökan.  
 
Nämnden beslutade därför 27 september 2019 att förelägga fastighetsägaren om 
att åtgärda avloppsanläggningen på fastigheten och därför komma in med en 
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ansökan om detta senast 30 april 2020. I föreläggandet fick fastighetsägaren 
upplysning om att om avloppet inte åtgärdats inom föreskriven tid kunde 
nämnden komma besluta om förbud mot utsläppande av avloppsvatten. 
Nämnden har 3 februari 2022 ännu inte mottagit någon ansökan eller fått uppgift 
om att anläggningen åtgärdats.  
 

Tidigare beslut 
2013-02-15, Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, fastigheten X,  
Dnr: M-2009-716-4 
 
2019-09-27, Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, fastigheten X, 
Söderhamns kommun, Dnr: M-2019-716-8 
 

Kommunförvaltningens yttrande 
Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten X leds till en anläggning som 
saknar tillstånd och med osäker efterbehandling.  
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning 
vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.  
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 
koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Ingen övergödning  
• God bebyggd miljö 
 
I Söderhamns kommun pågår sedan början av 2000-talet ett aktivt arbete med 
åtgärder för att nå god status i kommunens vattendrag. Dit hör bland annat 
tillsyn över små avloppsanläggningar. Fastigheten ligger inom ett område som är 
klassat av kommunförvaltningen med hög skyddsnivå på grund av den höga 
belastningen av övergödande ämnen som tillförs avrinningsområdet till Florsjön. 
Sjön har klassats med den ekologiska statusen måttlig av Vattenmyndigheten.  
 
Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därför inte kraven på 
rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken och utsläppet strider även mot förbudet mot 
utsläpp i vattenområde enligt 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Kommunförvaltningen bedömer att det är skäligt och inte en alltför 
ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga 
anläggningen. Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt 
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att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en 
rimlig kostnad.  
 
För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på 
annat sätt och följa beslutet ska förbudet börja gälla först från och med 22 
februari 2023. 
 
Lagstöd 
Bygg- och miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.  
I 9 kap. 7 § MB föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, till 
exempel. släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för 
att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § 
samma kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  
Enligt 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om 
avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.  
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud 
som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i fastighetsregistrets in-skrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller 
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. 
 

Information 
Om fastighetsägaren fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara 
färdigställd senast  
22 februari 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen 
komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Fastighetsägaren 
bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning 
alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Kontakta kommunförvaltningen i god tid innan några 
åtgärder vidtas. Gällande reningskrav kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning 
vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatserna: 
www.havochvatten.se och www.avloppsguiden.se. 
 

http://www.avloppsguiden.se/
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Avgift   
För handläggningen debiteras en timavgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   
 

Beslutet skickas till 
X 
 
Inskrivningsmyndigheten - Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
761 80 Norrtälje 
  

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Överklagandehänvisning 
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§ 19   Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 

bostadshus 
Dnr 2022-00018 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2011-590 
att: 
 

• förbjuda X som ägare till fastigheten X att släppa ut spillvatten från WC 
och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten.  
 

• Förbudet gäller från och med 22 februari 2023 och till dess att en ny 
avloppsanläggning med tillstånd färdigställts. 

 
• Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9§, 9 kap.7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 

miljöbalken (1998:808) samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  

 
Detta beslut kan överklagas, se information.  
 
Bygg- och miljönämnden sänder beslutet om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel, enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt våra uppgifter består avloppet av en tvåkammarbrunn utan efterföljande 
rening. År 2000 förelades tidigare ägare om att avloppet skulle åtgärdas.  
 
Nuvarande fastighetsägare X förelades 18 augusti 2011 om att avloppet skulle ha 
åtgärdats före 1 september 2012.  
Då ingen ansökan inkommit skickade nämnden 13 februari 2019 ut en förfrågan 
huruvida avloppet åtgärdats eller inte. I förfrågan ville nämnden få in en ansökan 
senast 16 augusti 2019. Nämnden fick inte något svar på detta och valde därför att 
3 oktober 2019 att förelägga fastighetsägaren om att inkomma med en ansökan 
senast 30 april 2020. Nämnden fick inte in något delgivningskvitto för detta 
föreläggande och ett nytt föreläggande skrevs därför16 april 2021. Enligt det 
föreläggandet, som skickades med REK, skulle avloppet vara åtgärdat senast 31 
augusti 2021. I detta föreläggande framgick att nämnden kunde komma att 
besluta om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från anläggningen på 
fastigheten. X. Bygg- och miljönämnden har 3 februari 2022 ännu inte fått in 
någon ansökan. 
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Tidigare beslut 
2011-08-18, Föreläggande angående bristfälligt avlopp, Dnr M-2011-590-3 
 
2019-10-03, Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, fastigheten X, 
Söderhamns kommun, Dnr M-2011-590-6 
 
2021-04-16, Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, fastigheten X, 
Söderhamns kommun. Dnr M-2011-590-7 
 

Kommunförvaltningens yttrande 
Motivering 
Fastigheten X ligger inom X vattenskyddsområde.  
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten har enbart genomgått 
slamavskiljning via en tvåkammarbrunn utan någon efterföljande rening. 
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning 
vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.  
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 
koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Ingen övergödning  
• God bebyggd miljö 
 
I Söderhamns kommun pågår sedan början av 2000-talet ett aktivt arbete med 
åtgärder för att nå god status i kommunens vattendrag. Dit hör bland annat 
tillsyn över små avloppsanläggningar. Förutom att fastigheten ligger inom 
kommunalt vattenskyddsområde ligger fastigheten även inom ett område som är 
klassat av kommunförvaltningen med hög skyddsnivå på grund av den höga 
belastningen av övergödande ämnen som tillförs avrinningsområdet till X. 
Vattendraget har klassats med statusen måttlig av Vattenmyndigheten.  
 
Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därför inte kraven på 
rening enligt  
9 kap. 7 § i miljöbalken och utsläppet strider även mot förbudet mot utsläpp i 
vattenområde enligt 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Kommunförvaltningen bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande 
åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga anläggningen. Det finns 
inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny 
avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad.  
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För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på 
annat sätt och följa beslutet ska förbudet börja gälla först från och med 
22 februari 2023. 
 
Lagstöd 
Bygg- och miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.  
I 9 kap. 7 § MB föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, till 
exempel släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för 
att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § 
samma kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  
Enligt 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om 
avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.  
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud 
som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i fastighetsregistrets in-skrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller 
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. 
 

Information 
Om fastighetsägaren fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara 
färdigställd senast 22 februari 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan 
kommunförvaltningen komma att förena beslutet om förbud med 
vitesföreläggande. Fastighetsägaren bör därför snarast planera för en ny 
avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den 
befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta 
kommunförvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas. Gällande 
reningskrav kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning vid val av 
avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatserna: 
www.havochvatten.se och www.avloppsguiden.se. 
 
 
 

http://www.avloppsguiden.se/
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Avgift   
För handläggningen debiteras en timavgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   
 

Beslutet skickas till 
X 
 
Inskrivningsmyndigheten - Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
761 80 Norrtälje 
  

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Överklagandehänvisning 
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§ 20   Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 

bostadshus 
Dnr 2022-00019 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2018-1150 
att: 
 

• avisa inkommen ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning på 
fastigheten X på grund av bristande beslutsunderlag.  

 
• förbjuda X, som ägare till fastigheten X att släppa ut spillvatten från WC 

och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten.  
 

• Förbudet gäller från och med 22 februari 2023 och till dess att en 
avloppsanläggning med tillstånd finns på fastigheten.  

 
• Avvisandet och förbudet meddelas med stöd av 19 kap. 15 §, 22 kap. 2 § 

stycke 2, 26 kap. 9§, 9 kap.7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 
samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  

 
Detta beslut kan överklagas, se information.  
 
Bygg- och miljönämnden sänder beslutet om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel, enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden mottog 18 september 2018 ansökan om tillstånd för 
enskild avloppsanläggning med WC påkopplat på fastigheten X. Efter granskning 
av ansökan gjorde nämnden bedömningen att den behövde kompletteras, 
begäran om komplettering skickades därför ut 26 september 2018, komplettering 
inkom 15 november 2018. 
 
Vid granskning av den inkomna kompletteringen fann nämnden att alla 
efterfrågade uppgifter inte inkommit, nämnden skickade därför ut en ny begäran 
om komplettering 23 november 2018. Vid telefonsamtal med X  7 december 2018 
framkom det att anläggningen redan var gjord och att den gjordes under hösten 
2018. 
 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 31 (41) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-02-22  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Intyg över utförd avloppsanläggning samt foton från anläggandet inkom till 
nämnden 28 september 2019 samt 22 oktober 2019. 
 
Efter granskning av det inkomna intyget och fotodokumentationen skickade 
nämnden 31 oktober 2019 ut en begäran om att få in uppgifter för att kunna göra 
en bedömning av anläggningen och eventuellt kunna ge tillstånd i efterhand. 
 
Nämnden mottog 19 december 2019 komplettering med en av de efterfrågade 
uppgifterna. Men då endast en av de två efterfrågade uppgifterna inkommit 
skickade nämnden 8 maj 2020 ut en påminnelse om att inkomma med den andra 
uppgiften. I denna påminnelse framgick att nämnden önskade få in uppgiften 
senast 29 maj 2020. Då den efterfrågade uppgiften inte inkom förelade nämnden 
fastighetsägaren X 10 juni 2020 om att inkomma med uppgiften senast 14 augusti 
2020. 
 
Då varken delgivningskvitto eller den efterfrågade uppgiften inkom till nämnden 
förelades fastighetsägaren igen om att inkomma med den saknade uppgiften 
senast 31 augusti 2021. I föreläggandet framgick också att om uppgiften inte 
inkommit efter detta datum kan nämnden komma att avvisa (avslå) ansökan 
samt förbjuda utsläpp till avloppsanläggningen.  
 

Tidigare beslut 
2020-06-10, Föreläggande att inkomma med uppgifter, fastigheten X, 
Söderhamns kommun, Dnr M-2018-1150-15 
 
2021-04-16, Föreläggande att inkomma med uppgifter, fastigheten X, 
Söderhamns kommun, Dnr M-2018-1150-17 
 

Kommunförvaltningens yttrande 
Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten X leds till en anläggning utan 
tillstånd. Bygg- och miljönämnden har inte fått in tillräckligt med uppgifter för 
att kunna göra en bedömning huruvida anläggningen kan fungera 
ändamålsenligt.  
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning 
vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.  
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 
koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Levande sjöar och vattendrag  
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• Ingen övergödning  
• God bebyggd miljö 
 
Då det saknas beslutsunderlag kan inte nämnden göra en bedömning om varken 
om den rening som sker är tillräcklig enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken eller om 
utsläppet strider mot förbudet mot utsläpp i vattenområde enligt 12 § förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Kommunförvaltningen bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande 
åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från avloppsanläggningen som anlagts utan 
tillstånd. Det finns inga omständigheter som talar för att det skulle vara svårt att 
anlägga en avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig 
kostnad.  
 
För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på 
annat sätt och följa beslutet ska förbudet börja gälla först från och med 22 
februari 2023.  
 
Lagstöd 
Enligt 19 kap. 5 § miljöbalken ska en kommunal nämnd tillämpa bestämmelserna 
i 22 kap 2 § miljöbalken.  
Enligt 22 kap 2 § stycke 2 miljöbalken får nämnden besluta att avvisa ansökan om 
bristerna i denna är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning 
av ärendet.  
Bygg- och miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.  
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller 
tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar 
eller andra inrättningar utföras.  
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. 
släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att 
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma 
kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som 
ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  
Enligt 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om 
avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.  
Enligt 26 kap 15 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och 
förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för 
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anteckning i fastighetsregistrets in-skrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller 
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. 
 

Information 
Om fastighetsägaren fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC 
och BDT måste fastigheten ha en avloppsanläggning med tillstånd senast 22 
februari 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen komma 
att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Fastighetsägaren bör 
därför snarast planera för en ny avloppslösning alternativt inkomma med en ny 
ansökan med fullständigt beslutsunderlag för den befintliga. En ny 
avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som 
är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta kommunförvaltningen i god tid 
innan några åtgärder vidtas. Gällande reningskrav kan uppnås på flera olika sätt. 
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatserna: 
www.havochvatten.se och www.avloppsguiden.se. 
 
Avgift   
För handläggningen debiteras en timavgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   
 

Beslutet skickas till 
X 
  

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Överklagandehänvisning 
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§ 21   Avgränsningssamråd vindkraftspark 

Fyrskeppet, (M-2022-105)  
Dnr 2022-00023 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2022-105 
att: 
 
inte ha några synpunkter på vindkraftsparken Fyrskeppet förutom att 
vindkraftsparkens påverkan på Natura 2000-området som ligger i direkt 
anslutning måste utredas. Området är skyddat enligt art- och habitatdirektivet 
(SCI). Det har en artrik fisksammansättning och det är även utpekat som 
lekområde. Det är där för viktigt att utreda hur området påverkas av 
vindkraftsparken under anläggnings-, drifts- och avvecklingsfas för att undvika 
negativa effekter. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
WPD har skickat ett samrådsunderlag angående vindkraftsparken Fyrskeppet. Vi 
har möjlighet att yttra oss angående utformningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 

Kommunförvaltningens yttrande 
Bakgrund 
Vindkraftsparken Fyrskeppet ligger ca 50 km utanför kusten i den ekonomiska 
zonen. Parken planeras ha en yta på 534 km2. Sammanlagt planeras 215 
vindkraftverk men en totalhöjd av 350 meter. 
 
Motivering 
Parken ligger inte i vår kommun och vi kommer inte att påverkas av den. Det är 
dock viktigt att utreda vilka konsekvenser vindkraftsparken får på Natura 2000-
området som ligger i direkt anslutning till vindkraftsparken. Natura 2000-
området är ett grundområde som är skyddade enligt art- och habitatdirektivet 
(SCI). Området har en artrik fisksammansättning och det är även utpekat som 
lekområde. Det är där för viktigt att utreda hur området påverkas under  
anläggnings-, drifts- och avvecklingsfas för att undvika negativa effekter. 

Beslutsunderlag 
Yttrande skickas till: 
Yttrandet skickas senast 11 mars till: fyrskeppetsamrad@wpd.se 
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§ 22   Internkontrollplan för bygg- och 

miljönämnden 2021  
Dnr 2020-00076 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna genomförd uppföljning av 
internkontrollplan 2021. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört uppföljning av nämndens 
internkontrollplan omfattande år 2021. I bilaga framgår kontrollplanen med 
resultat för respektive kontrollpunkt. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande 10 februari 2022 
Internkontrollplan 2021 med uppföljning. 
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§ 23   Delegationsordning - Behov av ändringar i 

delegationsordning  
Dnr 2021-00015 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget till justeringar av 
delegationsordningen. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-12-21, om ny delegationsordning med 
anledning av kommunens nya förvaltningsorganisation. Utifrån 
livsmedelslagstiftningen behöver några ytterligare justeringar göras i 
delegationsordningens avsnitt 10, vilka framgår längre ner i tjänsteutlåtandet. 
Justeringarna är av redaktionell karaktär och utgår från ett nyligen presenterat 
förslag från SKR. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande 7 februari 2022 
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§ 24   Attestförteckning  
Dnr 2022-00008 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 
godkänna förslaget till beslutsattestanter samt ersättare för nämndens 
ansvarsområden, att gälla från och med 1 mars 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande attest- och utanordningsreglemente skall varje nämnd/styrelse 
utse befattningar med rätt att attestera de ekonomiska transaktioner som 
uppstår i verksamheten. Det har upprättats ett förslag till beslutsattestanter med 
ersättare för bygg- och miljönämnden ansvarsområden i Söderhamns kommuns 
nya sektorsorganisation. Nämndens ansvarsområden återfinns inom sektor 
Samhällsservice. 
 
I attest- och utanordningsreglementet som antagits av kommunfullmäktige 
1996-08-19 § 117 ges riktlinjer för hur styrelser och nämnder skall hantera och 
kontrollera sina ekonomiska transaktioner. Här sägs bland annat att två 
befattningshavare alltid skall attestera den ekonomiska transaktionen varav 
beslutsattesten alltid skall vara den ena. 
 
Beslutsattest innebär att kontroll sker av att beställning har skett, att beslut har 
fattats och att villkoren stämmer överens med överenskommelsen. I 
beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. I ansvaret att vara 
beslutsattestant ligger även ett budgetansvar för den internbudget som 
beslutsattestanten tilldelats för sitt ansvarsområde. 
 
Beslutsattesträtten avser drift- och investeringsbudget samt balansräkning inom 
respektive attestants ansvarsområde. 
 
Leverantörsfakturor, internfakturor, bokföringsorder samt utanordningar: 
Om varken beslutsattestant eller dess ersättare har möjlighet att beslutsattestera 
gäller: 
· Sektorchef/biträdande sektorchef har rätt att beslutsattestera för samtliga 
ansvarsområden inom Bygg- och miljönämnden 
· Verksamhetschef har rätt att beslutsattestera för underställd chef 
· Om ingen utsedd ersättare eller överordnad chef finns tillgänglig för att utföra 
beslutsattest har utsedd verksamhetsekonom rätt att utföra attest för samtliga 
ansvar inom Bygg- och miljönämnden. 
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I de fall beslutsattestanten själv beställt och/eller mottagningsattesterat en 
leverans/prestation gäller attestordning enligt den ledningsstruktur som finns 
inom sektorn för attest av egen beställning. 
 
För bokföringsorder har utsedd verksamhetsekonom rätt att beslutsattestera det 
som avser rättelser av felbokföring, övergripande fördelningar och liknande 
bokföringstransaktioner, för samtliga ansvar inom Bygg- och miljönämnden. 
 

ANSVAR VERKSAMHET    ORDINARIE    ERSÄTTARE 
1700000 8300 Ordförande Vice ordförande 
1710000 8310 Verksamhetschef Sektorchef 

samhällsservice 
 1710 Enhetschef Verksamhetschef 
 8122 Enhetschef Verksamhetschef 
 8124 Enhetschef Verksamhetschef 
    
1711000 0730 Enhetschef Verksamhetschef 
 0760 Enhetschef Verksamhetschef 
 8210 Enhetschef Verksamhetschef 
 8250 Enhetschef Verksamhetschef 
 2871 Enhetschef Verksamhetschef 

 
Ordförande, med vice ordförande som ersättare, beslutsattesterar för 
verksamhetschef. 
 
Förslag till behörig tjänsteman att utföra rättelser och interimsbokningar via 
bokföringsorder. 
 
ANSVAR 
1700000 - 1719999                       Verksamhetsekonom           
 
Förslag till behörig tjänsteman att var för sig upprätta och attestera kundfaktura 
och internfakturor enligt underlag från delegat, reglerad i  
bygg- och miljönämndens delegationsordning. 
 
ANSVAR 
1700000 - 1719999                        Administratör     
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Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande den 10 februari 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 25   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 
godkänna och lägga förteckningen över delegationsbeslut från föregående 
månad till handlingarna. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmäls i form av; 
 
lov och anmälan samt tillsyn utifrån Plan- och bygglagen, 
 
dispens från strandskyddet utifrån Miljöbalken 
 
bidragsbeslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag, 
 
tillstånd och beslut utifrån tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen, 
 
registrering och beslut utifrån livsmedelslagen samt 
 
yttranden till Kommunförbundet Södra Hälsingland, polisen, länsstyrelsen, 
kommunstyrelsen med mera. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut från föregående månad. 
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§ 26   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 

2022  
Dnr 2022-00003 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 
godkänna och lägga förteckningen över inkomna meddelanden från december 
och januari till handlingarna. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av inkomna meddelanden till bygg- och miljönämnden sedan 
föregående sammanträde 
 
Inkom 17 december 
 
Nr 1 
Från Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Ärende Mark- och miljödomstolen beslut angående överklagande av 

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut 2021-04-20 angående 
strandskyddsdispens på fastigheten Malenedal 3:24, Söderhamns 
kommun. 

Ärende B-2020-568, B 2020-272 
 
Inkom 27 december 
 
Nr 2 
Från Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Ärende Mark- och miljödomstolen beslut angående överklagande av 

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut 2021-09-23 angående 
strandskyddsdispens på fastigheten Norrala-Sund 3:81, 
Söderhamns kommun. 

Ärende B-2021-92, B 2020-543 
 
 

Beslutsunderlag 
Inkomna domar och beslut från överinstans. 
 


