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§ 101   Val av justerare och justeringsdag 
Dnr 72777 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att utse Kennet Johansson (SD) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet tisdagen den 1 november 2022. 
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§ 102   Bygglov - Nybyggnad komplementbyggnad 

garage (B-2022-368)  
Dnr 2022-00068 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att, med stöd av 9 kap 28 § plan- och 
bygglagen, bevilja anstånd och därmed vilandeförklara ansökan om bygglov. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom 
fastigheten X med adressplats X. 

Bygg- och miljönämndens motivering 
Bygg- och miljönämnden bedömer att sökta åtgärder strider mot gällande 
detaljplan och gör därmed bedömningen att ärendet ska vilandeförklaras i 
väntan på ny detaljplan. Arbetet med den nya planen pågår. Den 23 november 
2021 beslutande bygg- och miljönämnden om positivt planbesked och gav ett 
planuppdrag till bygg- och miljöförvaltningen. Då planarbetet är pågående finns 
det skäl till att besluta om anstånd och vilandeförklara ärendet med stöd av 9 kap 
28§ PBL.  
 
Den nya detaljplanen, som är under bearbetning, är tänkt att resultera i en ökad 
byggrätt. Denna plan kommer skickas på samråd och granskning av flera parter. 
Det finns en potentiell risk att det då inkommer synpunkter som pekar på att det 
inte är lämpligt att utöka byggrätten. Att då handlägga ett bygglovsärende under 
denna process kan leda till att en åtgärd som inte är lämpligt beviljas och det kan 
i förlängningen försvåra detaljplanearbetet.  
 
I de fall kommunen beviljar ett bygglov med en avvikelse mot gällande 
detaljplan, riskerar kommunen att behöva betala skadestånd till den sökande om 
det i en efterföljande prövning i högre instans framkommer att avvikelsen inte är 
liten. Det är därför säkrast både för den enskilde och kommunen att avvakta med 
ärendet till dess att den nya planen har antagits. Att andra ärenden med 
likvärdiga avvikelser har prövats och beviljats inom planområdet tidigare 
bedöms inte påverka denna bedömning, då förutsättningar är annorlunda nu 
med tanken på det pågående planarbetet. 

Förutsättningar  

• Fastigheten omfattas av detaljplan. 
• Den sökta åtgärden avviker från gällande detaljplan både vad gäller 

placering och storlek. 
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Förutsättningar för vilandeförklaring enligt 9 kap 28 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett 
påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller 
förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har 
avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 
planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked 
kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

Giltighetstid 
Enligt 9 kap 28 § PBL gäller att om kommunen inte har avslutat planarbetet inom 
två år från det att ansökningen om lov kom in till bygg- och miljönämnden, ska 
ärendet avgöras utan dröjsmål. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 10 oktober 2022. 
Planritning den 21 augusti 2022. 
Fasadritning den 21 augusti 2022. 
Situationsplan den 21 augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
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§ 103   Förhandsbesked - Fritidshus samt garage (B-

2022-388)  
Dnr 2022-00072 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja förhandsbesked 
för sökta byggnader samt 

2. med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 13 400 kronor. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för fritidshus om ca 100 kvadratmeter 
samt komplementbyggnad 40-60 kvadratmeter, inom fastigheten X. 
Tomtensplanerade storlek är 3000 kvadratmeter. 
 
Bygglovhandläggare Sindre Dahlkvist föredrar ärendet. 
 

Bygg- och miljönämndens motivering  
Allmänhetens intresse av att använda platsen för rörligt friluftsliv bedöms vara 
lågt på grund av den omedelbara närheten till väg, befintlig bebyggelse och 
omgivande jordbruksmark. 
 
Inga enskilda eller allmänna intressen som skulle stå i konflikt med sökt 
bebyggelse bedöms finnas.  
 
Förutsättningar för en enskild avloppsanläggning bedöms finnas på platsen.  
Då sökt åtgärd utgör en komplettering i befintlig bebyggelse intill en enskild väg 
bedöms åtgärden inte strida mot översiktsplanens rekommendationer. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer i övrigt att förutsättningar för ett 
efterföljande bygglov som följer 9 kap 31 § plan- och bygglagen finns och att 
bygg- och miljönämnden därmed kan ge ett förhandsbesked. 

Beskrivning 

Platsen för byggnation och avstyckning är belägen i byn X nära intill fastigheten 
X, med adressen X.  
 
Del av planerad avstyckning är redovisad inom strandskyddsområde i Geosecma. 
Platsbesök med undersökning av vattendrag som utlöser strandskyddsområdet 
visade att vattendraget var ett grävt skogsdike. Bedömningen är därför att 
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strandskydd inte råder på platsen. Föreslagen etablering är i en skogsdunge 
bestående av blandskog och sly, mellan befintlig byväg och hästhage/åkermark. 
Vatten- och avlopp utförs som enskild anläggning.  

Förutsättningar  

Detaljplan eller områdesbestämmelser saknas. 
Platsen ingår i område Småkuperat skogslandskap och Öppet odlingslandskap i 
dalgångarna enligt gällande översiktsplan. 
Sakägare har underrättats enligt 9 kap 25 § PBL. 
Sakägare har till den 21 oktober 2022 att lämna åsikter. 

Information 
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206, daterat den 14 juni 2021.  
Faktura skickas separat. 
 
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.  
Enligt 9 kap 39 § PBL gäller förhandsbeskedet endast om bygglov för åtgärderna 
söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
 
Yttre utformning av byggnad med mera prövas i ett efterkommande 
bygglovsärende.  
 
Förhandsbeskedet omfattar inte något ställningstagande till den planerade 
fastighetens slutliga storlek, exakt placering av anslutningsväg samt eventuell 
påverkan på strandskyddsområdet (byggnaden placeras utanför 
strandskyddsområdet). Dessa frågor behandlas i Lantmäteriets förrättning. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 14 oktober 2022. 
Översiktskarta den 14 oktober 2022. 
Situationsplan den 1 september 2022. 
Komplettering den 1 september 2022. 
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Beslutet skickas till 
Sökande 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
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§ 104   Tillsyn - Sanktionsavgift, åtgärd påbörjad 

utan startbesked (B-2021-641)  
Dnr 2022-00071 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. ta ut en sanktionsavgift av X, enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen,  
2. sätta ner sanktionsavgiften till en fjärdedel med stöd av 11 kap. 53 a § PBL, 
3. bestämma sanktionsavgiften till 1207 kronor med stöd av 9 kap. 13 § 1 st 2 

p plan- och byggförordningen och 11 kap. 53 a § PBL samt att 
4. avgiften ska betalas till kommunen inom två månader efter det att 

beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 § PBL. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en eldstad som installerats utan startbesked inom fastigheten X 
med adressplats X. 
 
Tillsynshandläggare Sofi Salmi föredrar ärendet. 

Tidigare beslut  
Eldstaden har fått ett beviljat start- och slutbesked i efterhand i ärende B-2021-
637. Beslutet innehöll information om att byggnadsnämnden funnit skäl att 
ingripa och att ett tillsynsärende lades upp. 

Yttranden 
Kommunicering har skickats 2022-10-03. 

Sektor samhällsservice yttrande  

Bakgrund 

Ärendet upprättades genom att fastighetsägare kontaktade tillsynshandläggare 
med information om att man installerat en ny spiskassett. Man hade då själv 
upptäckt att anmälan skulle lämnats in innan installationen och inte efter. 
Anmälan om installation har skickats in i efterhand och start- och slutbesked har 
beviljats, men med upplysning om att byggnadsnämnden funnit skäl att ingripa. 

Motivering 

Fastighetsägare har missuppfattat ordningen i ärendets process. Man har gjort 
”rätt” men i fel ordning. Kassetten har endast installerats, och när man upptäckte 
att anmälan krävdes innan så har man lämnat in en sådan. Efter beviljat 
startbesked har man gjort en godkänd installationsbesiktning. Man har uppfyllt 
det materiella kravet men missat det formella. 
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Förslag till beslut 

Alternativ 1 
Åtgärden anses vara av mindre allvarlig art och ha en sådan förmildrande 
omständighet som medger en nedsättning av sanktionsavgiften till hälften. 
Alternativ 2 
Åtgärden anses vara av mindre allvarlig art och ha en sådan förmildrande 
omständighet som medger en nedsättning av sanktionsavgiften till en fjärdedel. 

Lagstöd 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver 
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §. 
 
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en sanktionsavgift tas ut även om en överträdelse inte 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 
 
Enligt 9 kap. 13 § 1 st 2 p PBF är byggsanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp för att 
utan startbesked ha påbörjat en sådan åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 
§ 4 p. 

Avgift 
Byggsanktionsavgiften är beräknad utifrån bifogade beräkningsunderlag från 
boverket. Faktura skickas separat. 

Yrkanden och förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Wannberg (S) föreslår att besluta enligt sektor samhällsservice förslag 
till beslut, alternativ 2. Per-Yngve Velander (M) bifaller Christer Wannbergs (S) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram sektor samhällsservice förslag till beslut, alternativ 2 
för beslut och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 3 oktober 2022. 
Beräkningsunderlag 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 

Bilagor 

Besvärshänvisning  
Beräkningsunderlag 
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§ 105   Tillsyn - Sanktionsavgift, åtgärd påbörjad 

utan startbesked (B-2022-404)  
Dnr 2022-00070 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. ta ut en sanktionsavgift av X, enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen,  
2. sätta ner sanktionsavgiften till en fjärdedel med stöd av 11 kap. 53 a § PBL, 
3. bestämma sanktionsavgiften till 1207 kronor med stöd av 9 kap. 13 § 1 st 2 

p plan- och byggförordningen och 11 kap. 53 a § PBL, samt att  
4. avgiften ska betalas till kommunen inom två månader efter det att 

beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 § PBL. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en eldstad som installerats utan startbesked inom fastigheten X 
med adressplats X. Ärendet upprättades genom att fastighetsägare ringde och 
berättade att installation utförts. 
 
Tillsynshandläggare Sofi Salmi föredrar ärendet. 

Tidigare beslut  
Eldstaden har fått ett beviljat start- och slutbesked i efterhand i ärende B-2022-
393. Beslutet innehöll information om att byggnadsnämnden funnit skäl att 
ingripa och ett beslut om sanktionsavgift ska tas.  

Yttranden 
Förslag till beslut skickades 2022-10-03 och ett yttrande inkom 2022-10-04. 

Sektor samhällsservice yttrande  
Bakgrund 

Fastighetsägare ringde själv in och berättade om att man installerat sin eldstad. 
Han berättar att anmälningsblanketten har missuppfattats vid fältet ”datum för 
installation”. Detta har tolkats som att installationen ska utföras innan anmälan 
skickas in. Anmälan om installation har skickats in i efterhand och start- och 
slutbesked har beviljats, men med upplysning om att byggnadsnämnden funnit 
skäl att ingripa.  

Motivering 

Fastighetsägare har missuppfattat blanketten för anmälan om installation av 
eldstad med att installationen ska genomföras innan blanketten skickas in. På 
blanketten finns ingen information om att ett startbesked krävs för att påbörja 
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åtgärden. Man har haft sotare på plats både före och efter installation och en 
godkänd installationsbesiktning har utförts. Man har således uppfyllt de 
materiella kraven med missat det formella.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1 
Åtgärden anses inte ha gjorts uppsåtligen och är inte av allvarlig art, varpå 
sanktionsavgiften ska sättas ner till en fjärdedel. 
Alternativ 2 
En byggsanktionsavgift ses som oskälig med hänsyn till vad den avgiftsskyldige 
gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. Man har följt blanketten 
och tolkat den som att installationen görs innan blanketten skickas in, vilket kan 
ses som missledande information från vår sida.  

Lagstöd 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett 
ett startbesked, om åtgärden kräver 
1.bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §. 
 
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en sanktionsavgift tas ut även om en överträdelse inte 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 
inträffa. 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 
 
Enligt 9 kap. 13 § 1 st 2 p PBF är byggsanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp för att 
utan startbesked ha påbörjat en sådan åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 
§ 4 p.  
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Avgift 
Byggsanktionsavgiften är beräknad utifrån bifogat beräkningsunderlag från 
boverket. Faktura skickas separat.  

Yrkanden och förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Wannberg (S) föreslår att besluta enligt sektor samhällsservice förslag 
till beslut, alternativ 1. Per-Yngve Velander (M) bifaller Christer Wannbergs (S) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram sektor samhällsservice förslag till beslut, alternativ 1 för 
beslut och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 28 september 2022. 
Beräkningsunderlag 
Svar på kommunicering om sanktionsavgift den 4 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
Beräkningsunderlag 
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§ 106   Bostadsanpassningsbidrag (B-2022-232)  
Dnr 2022-00066 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att, med stöd av Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag, bevilja bostadsanpassningsbidrag med 246 893: - 
inkl. moms, för ombyggnation av badrum. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande är en kvinna född 1937 boende i villa med sin make. Hon har bestående 
ryggbesvär och svårigheter med att lyfta benen. Idag har de ett badrum med 
badkar samt att tvättmaskinen och torktumlaren står i källaren. Badrummet 
behöver göras större för en duschplats samt plats för tvättmaskinen och 
torktumlaren.  
En vägg behöver flyttas fram för att tillgodose tillgängligheten. 
 
Åtgärderna är styrkta av arbetsterapeuten.  
 
Offerter har inkommit. 
 
Enligt 5§ Lag (2018-222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidraget för att 
anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 5 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
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§ 107   Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 

bostadshus (M-2021-993)  
Dnr 2022-00067 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. förbjuda X och X att påbörja inrättande av avloppsanläggning för bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT) på fastigheten X.  
Förbudet gäller tills sökande antingen inkommer med ett nytt förslag på 
vilken efterpolering som ska användas, alternativt inkommer med 
uppgifter som visar att den så kallade stenkistan fungerar som 
efterpolering och inte bara kvittblivning av avloppsvatten, 

2. förbjuda var för sig X och X som ägare till fastigheten X att släppa ut 
spillvatten från BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen som idag 
finns på fastigheten.  
Förbudet gäller från och med 2023-10-25 och till dess att en ny 
avloppsanläggning färdigställts. 

 
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.  
 
Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 26 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken (1998:808). 
 
Detta beslut kan överklagas. 
 
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 den 9 september 2020 den enskilda 
avloppsanläggningen på fastigheten X. Inför inventeringen inkom 
fastighetsägarna med uppgifter om anläggningen, enligt dem leds bad-, disk- 
och tvättvatten (BDT) till en stenkista och vatten från WC till en sluten tank. Vid 
inspektionen hittade nämnden en brunn som fastighetsägarna hävdar är 
stenkistan samt en sluten tank. Nämnden har inte kunnat hitta något beslut eller 
tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning på fastigheten. 
Fastighetsägarna har inte heller kunnat uppvisa något beslut eller tillstånd.  
 
Utifrån det som framkommit vid inventeringen gjorde nämnden bedömningen 
att nuvarande lösning för hantering av BDT-vatten på fastigheten inte uppfyller 
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dagens krav på rening. Detta meddelades till fastighetsägarna via en skrivelse 
den 29 oktober 2020. I skrivelsen framgick även att åtgärder var nödvändiga och 
att en anmälan eller ansökan behövde komma in till nämnden senast den 31 
augusti 2021.  
 
En anmälan om inrättande av avloppsanläggning för BDT inkom den 6 augusti 
2021. Enligt anmälan vill fastighetsägarna installera ett gråvattenfilter, märke 
och modell Matala BIOFILTER 20, med utsläpp till det som fastighetsägarna 
säger är en stenkista som idag finns på fastigheten.  
 
I produktbeskrivningen till Matala BIOFILTER går det att läsa: 
Vi rekommenderar att man alltid lägger till en mindre efterpolering typ HS infiltration 
efter alla typer av gråvattenfilter som slutrening för att infiltrera ner vattnet i marken.  
 
Avloppscenter har genomfört tester av reningsgraden hos Matala BIOFILTER 
tillsammans med en efterpolering, i detta fall HS infiltration.  
Inga tester har gjorts på vatten som enbart renats genom Matala BIOFILTER.  
Dessa tester visar att den typen av anläggning (Matala BIOFILTER tillsammans 
med en HS infiltration) klarar reningskraven i Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 
2016:17).  
 
För att nämnden ska kunna göra en bedömning om det är okej eller inte att leda 
vattnet från Matala BIOFILTER, till det som fastighetsägarna säger är en 
stenkista har nämnden vid flertalet tillfällen begärt in uppgifter kring den så 
kallade stenkistan. Fastighetsägarna har inte kunnat redogjort hur den så kallade 
stenkistan är uppbyggd mer än att det är en grop som är 1 – 1,7 meter djup. De 
tror att gropen är fylld med material med kornstorlek i dm skala till mm skala. 
Det har inte inkommit några uppgifter om hur stor andel av respektive 
kornstorlek som kan finnas i gropen. Fastighetsägarna har inte heller velat göra 
ytterligare undersökningar för att utreda hur den så kallade stenkistan är 
uppbyggd.  
 
Utifrån de få uppgifter som inkommit har nämnden inte kunnat göra en 
bedömning om det kan vara en godkänd form av efterpolering att leda vattnet 
från Matala BIOFILTER till den så kallade stenkistan. Utifrån detta har 
fastighetsägarna ombetts inkomma med ett nytt förslag till efterpolering men 
fastighetsägarna håller fast att de vill leda vattnet till den så kallade stenkistan.  
 
Miljöinspektörerna Ida Hägg och Katarina Ljusberg föredrar ärendet. 
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Sektor samhällsservice yttrande 

Motivering 

Förbud 1 
I produktbeskrivningen till Matala BIOFILTER går det att läsa: 
Vi rekommenderar att man alltid lägger till en mindre efterpolering typ HS 
infiltration efter alla typer av gråvattenfilter som slutrening för att infiltrera ner 
vattnet i marken.  
 
Då inga tester gjorts på vatten som enbart passerat Matala BIOFILTER vet vi inte 
hur stor reningen i enbart filtret är. De tester som gjorts visar att vatten som 
passerar Matala BIOFILTER tillsammans med en HS infiltration klarar 
reningskraven i HVMFS 2016:17. Sektor samhällsservice anser därför att det krävs 
någon slags efterpolering, vilket även tillverkaren säger.  
 
Generellt när man pratar om stenkistor menar man en grop, fylld med stenar i 
olika storlekar, som används för kvittblivning av vatten. Enligt havs- och 
vattenmyndigheten är stenkista inte är ett tillräckligt väl definierat begrepp med 
känt utförande och funktion för att kunna utgöra ett efterpoleringssteg. I detta 
ärende vill fastighetsägarna leda vattnet från Matala BIOFILTER till något som de 
kallar stenkista. Fastighetsägarna har inte kunnat redogöra för uppbyggnaden av 
denna samt hur den kan fungera som efterpolering av avloppsvattnet och inte 
bara fungera som kvittblivning.  
 
Utifrån ovanstående anser sektor samhällsservice därför inte att denna lösning 
kan godkännas. Fastighetsägarna behöver därför antingen komma in med ett 
nytt förslag på vilken efterpolering som ska användas, alternativt inkomma med 
uppgifter som visar att den så kallade stenkistan fungerar som efterpolering och 
inte bara kvittblivning av avloppsvatten.  
 
Förbud 2 
BDT -vattnet som släpps ut från fastigheten X leds idag enbart till en, enligt 
fastighetsägarna, stenkista.  
 
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 
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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.   
 
Det sker idag ingen rening av BDT-vattnet och hanteringen av avloppsvattnet 
uppfyller därför inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken. Sektor 
samhällsservice bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd 
att förbjuda fortsatt utsläpp av BDT-vatten på det sätt som sker idag. 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.  
 
För att fastighetsägarna ska ha möjlighet att hinna planera, få beslut och åtgärda 
fastighetens avlopp ska förbudet börja gälla först från och med 2023-10-25. 

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, 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.  
 
Miljöbalken anger i 26 kap. 26 § att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess 
beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
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. 
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Avgift 
För handläggningen debiteras en timavgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 3 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
Delgivningskvitto 
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§ 108   Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter 

(M-2022-1271)  
Dnr 2022-00069 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. tillstyrka bilagt förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön samt 

2. föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade föreskrifterna, med 
ikraftträdande från och med den 1 mars 2023 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Söderhamn kommun är beslutade i november 2014 (KF § 188/141124). Det finns 
behov av revidering av föreskrifterna 
 
Förslag till nya föreskrifter redovisas i bilaga. 
 
Föreskrifterna överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
Kommunen ska därefter enligt 44§ förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd skyndsamt underrätta länsstyrelsen om 
föreskrifterna.  
 
Föreskrifterna ska kungöras enligt kommunallagen (2017:725) 8 kapitel 13§. 

Sektor samhällsservice yttrande 
De paragrafer som ändrats är 3, 6, 7 och 10 samt en ny paragraf har införts och 
bygg- och miljönämnden har bytts ut till samhällsservicesnämnden.  
 
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 
ska kommunerna bland annat anordna erforderligt skydd för allmänna och 
enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för 
vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller där vattentäktens uttag är 
mer än 10 m³ per dygn. 
 
Vattentäkterna för Jonfjärd och Sikfjärd omfattas av detta. Enheten för tillsyn och 
prövning har bedömt att det för närvarande är tillräckligt att, med stöd av 
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, meddela föreskrifter 
(hälsoskyddsföreskrifter) till skydd för enskild grundvattentäkt. 
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Hälsoskyddsföreskrifter får inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller 
annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Hälsoskyddsföreskrifter som 
meddelas med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
kan inte bryta ett tillstånds rättskraft och är heller inte ersättningsgrundande. 
Det skiljer sig således från föreskrifter för vattenskyddsområden som fastställs 
med stöd av miljöbalken. De utgör dock inget hinder för att i framtiden kunna 
fastställa ett vattenskyddsområde för Jonskär eller Sikfjärd. Enligt förslaget 
kommer det i hälsoskyddsföreskrifterna vara anmälningspliktigt att, enligt ett 
område på en kartbilaga, anordna upplag som innehåller exempelvis olja, 
lösningsmedel och vägsalt. 
 
Förslag till ny paragraf har skickats på remiss till Jonskär och Sikfjärds 
vattenproducenter vilka har meddelat att de inte har några synpunkter. 
 
De revideringar som har förslagits är i 3§ att det inte krävs tillstånd för hållande 
av fem hönor eller färre samt i 6§ är det borttaget att det krävs anmälan för att 
anordna gödselstad inom område med hög skyddsnivå enligt kartbilaga.  
I den 7§ och i den nuvarande 10§ har formuleringen ändrats men innebörden är 
densamma. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 6 oktober 2022. 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 110   Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus (B-2020-200)  
Dnr 2022-00076 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att utfärda interimistiskt slutbesked i enlighet 
med Plan- och bygglagen 10 kap. 36 §. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser beslut om interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus om 73 kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten X med 
adressplats X. 
 
På grund av jäv har ärendet handlagts av Bollnäs kommun. 
 
Enhetschef Jonas Ryberg föredrar ärendet. 

Tidigare beslut  
Beslut om bygglov, BMN § 39/200623. 
Delegationsbeslut från nämndsordförande om startbesked den 17 juli 2020. 
Delegationsbeslut interimistiskt startbesked den 29 januari 2021. 

Bollnäs kommuns yttrande 
Bollnäs kommun föreslår att bevilja interimistiskt slutbesked för tillbyggnaden. 

Sektor samhällsservice yttrande  
Bakgrund 
Bygglov har beviljats för tillbyggnad av enbostadshus. Ett interimistiskt 
slutbesked utfärdades på delegation av Bygg- och miljönämndens ordförande 
den 9 januari, med giltighetstid till den 1 januari 2022. 

Motivering 

Ett interimistiskt slutbesked ska utfärdas om det finns brister som inte är 
försumbara och behöver avhjälpas genom ytterligare kontroll i senare skede. 
Samtliga krav enligt lovet, kontrollplanen eller startbeskedet är inte uppfyllda. 
Slutbesked kan därför inte utfärdas. 
 
I ärendet gäller det att loft inte är iordningställt samt att kamin inte är 
installerad. Bristernas ska åtgärdas och kontroll ska ha genomförts senast den 1 
augusti 2025 för att slutbesked ska kunna utfärdas. 
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Lagstöd 

Plan- och bygglagen 10 kap. 36 §.   

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 lämnas 
ut på begäran. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 11 oktober 2022. 
Interimistiskt slutbesked från Bollnäs kommun den 3 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
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§ 111   Investering ny mätutrustning  
Dnr 2022-00075 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att bifalla förslaget om att nyttja 302 tkr av 
nämndens investeringsbudget för inköp av ny mätutrustning 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kart- och mätverksamheten använder mätutrustning för att genomföra 
inmätningar. Utrustningens livslängd är cirka 4–5 år innan det är lämpligt att 
byta. Senaste investering var 2017. Avskrivningstiden på nuvarande utrustning 
har löpt ut. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 13 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 112   Tidsbegränsat bygglov - Serveringstält, 

Hällåsen 2:12 (B-2022-465)  
Dnr 2022-00081 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. bevilja tidsbegränsat säsongsbygglov med stöd av 9 kap 33 § PBL, att gälla 
årligen från och med den 1 oktober till och med den 31 mars,  

2. med stöd av 3 § Boverkets föreskrift 2022:4(EKS 12) bevilja avsteg från 
dimensionerande snölaster i samma föreskrift, 

3. att fastställa kontrollplanen, 
4. med stöd av 10 kap 23 och 34 §§ PBL utfärda startbesked samt 
5. bestämma avgiften till 6 916 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PBL 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär för ett 
serveringstält om 180 kvadratmeter (BTA) inom fastigheten HÄLLÅSEN 2:12 
Söderhamns kommun. Tältet avses används i samband med bandymatcher.  
Tältet är idag uppsatt som ett tillfälligt evenemangstält av ej varaktig karaktär. 
Föreningen vill använda tältet under en mer varaktig period och söker därmed 
ett tidsbegränsat säsongsbygglov.  
 
Bygglovshandläggare Lisa Olsson föredrar ärendet. 

Sektor samhällsservice yttrande  
Sektor samhällsservice bedömer att föreslagen åtgärd följer detaljplan och 
uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Tidsbegränsat bygglov av 
säsongskaraktär kan därmed ges med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 
 
Enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden med ett 
startbesked godkänna att åtgärden får påbörjas om åtgärden bland annat kan 
antas uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter 
som har meddelats med stöd av plan- och bygglagen. 
BFS 2022:4 EKS 12 (konstruktionsregler) är en sådan föreskrift som gäller för 
åtgärden. 
I det fall nämnden beviljar avsteg från BFS 2022:4, EKS 12 gällande 
dimensionerande snölaster bedöms att startbesked kan ges. I det fall nämnden 
inte beviljar avsteg och vägrar byggherren startbesked bedöms att komplettering 
i form av konstruktionshandlingar som visar att byggnaden klarar 
dimensionerande snölaster behövs lämnas in, för att beslut om startbesked ska 
kunna ges.  



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 28 (33) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-10-25  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

 
Avsteg från Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) BFS 2022:4, EKS 12 gällande 
dimensionerande snölaster. 
För ett växthus eller annan enkel hallbyggnad (typ väderskydd) placerat 
exempelvis på ett inhägnat industriområde eller inhägnad trädgårdsanläggning 
med personal som känner till förutsättningarna och har en ständig tillsyn borde 
förutsättningar för avsteg från konstruktionsreglerna finnas.   
 
Att göra avsteg från gällande konstruktionsregler med avseende på snölaster 
bedöms i detta ärende utgöra en sådan mindre avvikelse som avses i  
3 § BFS 2022:4, EKS 12. 
Motivet till bedömningen är mot bakgrund av serveringstältet är placerat på en 
idrottsanläggning med anställd personal. Det finns en upprättad skötselplan och 
tältet kommer endast att användas under begränsade tillfällen knutna till 
föreningens hemmamatcher. Under alla övrig tid kommer tältet vara låst.     

Förutsättningar  

• Fastigheten omfattas av detaljplan I:342. 
• Kontrollansvarig krävs inte 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. 

 

Information                           

När får vi börja bygga? 

Enligt bestämmelser i plan och bygglagen får byggarbetena påbörjas fyra veckor 
efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om 
beslutet inte vunnit laga kraft (9 kap. 41 a och 42 a §§ PBL). 

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 bygglovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk.   
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Vad ska vi göra när vi byggt klart? 

När ni byggt färdigt ska ni ansöka om slutbesked. Det gör ni genom att skicka in 
den verifierade kontrollplanen till bygg- och miljöförvaltningen. 

Upplysning 

Bygg- och miljönämnden är inte förhindrad att meddela startbesked innan 
beslutet om bygglov vunnit laga kraft.  

Avgift  

Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206, daterat den 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). 

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 lämnas 
ut på begäran. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt sektor samhällsservice förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 24 oktober 2022 
Illustrationsbild handtag den 17 oktober 2022. 
Brandritning den 17 oktober 2022. 
Brandskyddsbeskrivning den 17 oktober 2022. 
Planritning den 17 oktober 2022. 
Skötselplan för snö den 10 oktober 2022. 
Teknisk beskrivning och sektionsritning 
Fasadritning den 10 oktober 2022. 
Planritning den 10 oktober 2022. 
Nyttjanderättsavtal den 10 oktober 2022. 
Förslag till kontrollplan den 10 oktober 2022. 
Situationsplan den 10 oktober 2022. 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov den 10 oktober 2022. 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare 

Bilagor 

Besvärshänvisning 
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§ 113   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta att godkänna och lägga förteckningen 
över delegationsbeslut från september 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 
Tjänsteutlåtande den 4 oktober 2022. 
Delegationsbeslutslistor september 2022. 
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§ 114   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 

2022  
Dnr 2022-00003 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta godkänna och lägga förteckningen 
över inkomna meddelanden från föregående sammanträde till handlingarna. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av inkomna meddelanden till bygg- och miljönämnden sedan 
föregående sammanträde. 
 
Nr 1 
Från Mark- och miljödomstolen i Östersund 
Ärende Dom, Mål nr. M 1735-22. Överklagande av länsstyrelsens beslut om 

strandskyddsdispens för fritidshus. 
Diarienr. B-2020-761, B-2021-173 
 
Nr 2 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut, dnr 1386-2022. Överklagande av beslut om att avsluta 

ärende om olovlig tillbyggnad utan åtgärd. 
Diarienr. B-2022-79, B-2021-15 
 
Nr 3 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut 2022-08-19, dnr 7491-2021. Överklagande av beslut om 

rättelseföreläggande med vite 
Diarienr. B-2021-466, B-2020-692, 2021-00044 
 
Nr 4 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut 2022-09-06, dnr 7272-2022. Överklagande av beslut om 

föreläggande. 
Diarienr. B-2021-466, B-2020-692, 2021-00044 
 
Nr 5 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut 2022-09-27, 1827-2022. Överklagande av beslut om avslut av 

ärende om klagomål angående garage, utan åtgärd. 
Diarienr. B-2022-90, B-2021-459 
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Nr 6 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut 2022-09-27, dnr 1831-2022. Överklagande av beslut om 

avslut av ärende om klagomål angående garage, utan åtgärd. 
Diarienr. B-2022-91, B-2021-460 
 
Nr 7 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut 2022-09-09, dnr 5638-2022. Överklagande av beslut att 

bevilja bygglov för plank och altan samt fasadändring. 
Diarienr. B-2022-347, B-2021-308 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 4 oktober 2022. 
Beslut från överinstans. 
 


