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§ 115   Val av justerare och justeringsdag 
Dnr 72777 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att utse Per-Yngve Velander (M) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet måndagen den 28 november 
2022. 
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§ 116   Tertialredovisning (Månadsredovisning 2022)  
Dnr 2022-00005 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för oktober 
månad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för oktober månad redovisar ekonomi med utfall utifrån budget, 
prognos samt personalförhållanden. Rapporten finns i bilaga. 
 
Verksamhetsekonom Stefan Granlund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, månadsrapport oktober, den 8 november 2022. 
Månadsrapport oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 117   Indexuppräkning timtaxa kart- och mät  
Dnr 2022-00094 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, för kart- och mättjänster, motsvarande 3,7 %.  
 
Ny timtaxa blir 869 kronor och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
För att handläggningskostnaden per timme (timtaxa) ska följa kommunens 
kostnadsutveckling föreslås indexuppräkning enligt Söderhamns kommuns taxa 
för kart- och mättjänster. I taxan framgår att handläggningskostnaden per 
timme räknas upp enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, vid varje 
årsskifte. Höjningen motsvarar den procentsats som anges för det innevarande 
kalenderåret i den version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges kommuner och Regioner (SKR):s hemsida i oktober 
månad. SKR anger att indexuppräkningen för 2023 motsvarar 3,7%. 
 
Nuvarande handläggningskostnad är 838 kronor per timme och efter 
indexuppräkning blir den 869 kronor. Ny handläggningskostnad föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, indexuppräkning timtaxa kart- och mättjänster, den 6 
november 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Författningssamling 
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§ 118   Indexuppräkning timtaxa plan- och 
bygglagen  
Dnr 2022-00093 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, för ärenden som handläggs enligt plan- och 
bygglagen, motsvarande 3,7 %.  
 
Ny timtaxa blir 1 025 kronor och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
För att handläggningskostnaden per timme (timtaxa) ska följa kommunens 
kostnadsutveckling föreslås indexuppräkning enligt Söderhamns kommuns taxa 
för bygglov, bygganmälan mm. I taxan framgår att handläggningskostnaden per 
timme räknas upp enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, vid varje 
årsskifte. Höjningen motsvarar den procentsats som anges för det innevarande 
kalenderåret i den version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges kommuner och Regioner (SKR):s hemsida i oktober 
månad. SKR anger att indexuppräkningen för 2023 motsvarar 3,7%. 
 
Nuvarande handläggningskostnad är 988 kronor per timme och efter 
indexuppräkning blir den 1 025 kronor. Ny handläggningskostnad föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, indexuppräkning timtaxa plan- och bygglagen, den 6 
november 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Författningssamling 
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§ 119   Indexuppräkning timtaxa livsmedelslagen  
Dnr 2022-00092 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, för ärenden som handläggs enligt 
livsmedelslagen, motsvarande 3,7 %.  
 
Ny timtaxa blir 1 221 kronor och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
För att handläggningskostnaden per timme (timtaxa) ska följa kommunens 
kostnadsutveckling föreslås indexuppräkning enligt Söderhamns kommuns taxa 
för livsmedelslagen. I taxan anges att bygg- och miljönämnden får, för varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att höja handläggningskostnaden per timme med 
den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR):s hemsida i oktober månad. SKR anger att 
indexuppräkningen för 2023 motsvarar 3,7%.  
 
Nuvarande handläggningskostnad är 1 177 kronor per timme och efter 
indexuppräkning blir den 1 221 kronor. Ny handläggningskostnad föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, indexuppräkning timtaxa plan- och bygglagen, den 6 
november 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Författningssamling 
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§ 120   Indexuppräkning timtaxa miljöbalken  
Dnr 2022-00091 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, för ärenden som handläggs enligt 
miljöbalken, motsvarande 3,7 %.  
 
Ny timtaxa blir 1 157 kronor och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
För att handläggningskostnaden per timme (timtaxa) ska följa kommunens 
kostnadsutveckling föreslås indexuppräkning enligt Söderhamns kommuns taxa 
för miljöbalken. I taxan anges att bygg- och miljönämnden får, för varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att höja handläggningskostnaden per timme med 
den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR):s hemsida i oktober månad. SKR anger att 
indexuppräkningen för 2023 motsvarar 3,7%.  
 
Nuvarande handläggningskostnad är 1 116 kronor per timme och efter 
indexuppräkning blir den 1 157 kronor. Ny handläggningskostnad föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, indexuppräkning timtaxa miljöbalken, den 6 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Författningssamling 
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§ 121   Bygglov - Nybyggnad affärslokal, Söderala-
Sund 1:35 (B-2022-425)  
Dnr 2022-00082 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja bygglov, 
2. fastställa X som kontrollansvarig samt 
3. med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 70 800 kronor. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad affärslokaler om 4 960 
kvadratmeter (bruttoarea) varav 473 kvadratmeter utgör skärmtak inom 
fastigheten Söderala-Sund 1:35.  
 
Med hänvisning till lägets exponering mot E4 och Rv50 anger planbeskrivningen 
(dock ej en planbestämmelse) att fasadmaterial som ger ett stadsmässigt intryck 
som tegel, puts eller andra stenmaterial bör användas på fasaderna. Enligt 
ansökan kommer fasaderna bestå av släta plåtelement typ Paroc i kulören RAL 
9006 (silver) på en betongsockel. Fronter vid entréer på respektive affärslokal 
har kulören RAL 5001 (blå) respektive RAL 3000 (röd) som följer respektive 
hyresgästs kulörkoncept. Byggsystemet är vanligt förekommande för yt- och 
volymstora byggnader och har samma utförande som bandyhallen och 
padelhallen på Hällåsens idrottsområde och pågående affärsbyggnad för Willys 
vid Söderhamnsporten.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att sökta byggnader med fasader av 
plåtelement inte kommer att påverka stads- och landskapsbilden på aktuell plats 
på ett sätt så att bygglov inte skulle kunna medges. I den bedömningen har även 
beaktats att planbeskrivningens gestaltningsråd med fasadmaterial av tegel etc. 
inte är en tvingande planbestämmelse.      
 
Bygglovshandläggare Magnus Andersson föredrar ärendet. 

Förutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan I:399. 
X är anmäld som kontrollansvarig. 
Sökta åtgärder följer gällande planbestämmelser. 
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Avgift 
Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206 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). 

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. 

Information till sökande 
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). Beslut om startbesked kan tas först 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 prövningen av ett startbesked? 
(med reservation att ytterligare kompletterande handlingar kan krävas in under 
handläggningstiden) 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Energiberäkning 
- Konstruktionshandlingar 
- Intyg från företrädare (skyddsombud e. d.) för arbetstagarna som kommer att 
ha de färdigställda lokalerna som sin arbetsplats 
 
Tekniskt samråd 
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. 
Under det tekniska samrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen, 
planeringen för byggprojektet 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. 
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När kungörs beslutet? 
Publiceringen sker normalt två vardagar efter att bygg- och miljönämndens 
protokoll är justerat. 
 
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. 

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

Beslutsunderlag 
Löpnr Datum Rubrik 

18 2022-11-10 Anmälan kontrollansvarig 

17 2022-11-09 Situationsplan rev B 

13 2022-09-20 Sektionsritning 

12 2022-09-20 Fasadritning del 2 

11 2022-09-20 Fasadritning del 1 

10 2022-09-20 Fasadritning  

9 2022-09-20 Planritning del 4 

8 2022-09-20 Planritning del 3 

7 2022-09-20 Planritning del 2 

6 2022-09-20 Planritning del 1 

5 2022-09-20 Planritning  

1 2022-09-20 Ansökan  
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Kontrollansvarig 

Bilagor 
Besvärshänvisning 
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§ 122   Tillsyn - Byggsanktionsavgift för åtgärd 
påbörjad utan bygglov och starbesked, 
Köpmanstaden 2:2 (B-2022-468)  
Dnr 2022-00086 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. påföra byggherren Söderhamn Elnät AB (556205-9997) Box 94 82622 
Söderhamn, en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen, 

2. bestämma sanktionsavgiften till 51 560 kronor med stöd av 9 kap. 12 § 1 st 
9 p plan-och byggförordningen, 

3. avgiften ska betalas till kommunen inom två månader från det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 § PBL, samt 

4. efter uttagande av byggsanktionsavgift avsluta ärendet utan ytterligare 
åtgärder. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en transformatorstation om 22,7 kvadratmeter uppförd utan 
bygglov och startbesked inom fastigheten KÖPMANSTADEN 2:2 med närmsta 
adressplats Norra Hamngatan 5. Ärendet upprättades den 12 oktober 2022 då det 
kom till bygg- och miljönämndens kännedom att två transformatorstationer i 
bygglovsärende B-2022-307 och B-2022-304 redan var uppförda, trots att bygglov 
eller startbesked inte hade beviljats. Aktuell transformatorstation handläggs i 
bygglovsärende B-2022-304 och beviljades bygglov med startbesked den 25 
oktober 2022.  
 
Tillsynshandläggare Sofi Salmi föredrar ärendet. 

Tidigare beslut  
Delegationsbeslut om bygglov med startbesked beviljat i efterhand, den 25 
oktober 2022 (B-2022-304). 

Yttranden 
En första kommunicering med information om upplagt tillsynsärende skickades 
ut den 14 oktober 2022 till fastighetsägare samt till byggherren. Svar på 
kommuniceringen inkom från byggherren den 21 oktober 2022.  
En kommunicering inför nämnd med förslag till beslut skickades den 7 november 
2022. Inga skriftliga synpunkter har inkommit, men den 8 november 2022 inkom 
synpunkter via ett telefonsamtal med en tjänsteman hos Söderhamn Elnät AB.  
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Kommunförvaltningens yttrande  

Bakgrund 
En bygglovsansökan från Söderhamn Elnät AB inkom till bygg- och 
miljönämnden den 27 juni 2022 gällande en ny transformatorstation. En notering 
gjordes att en ny kontrollplan krävdes och byggherren informerades via mejl den 
21 september 2022 om vilka handlingar som saknades.  Handläggare har sedan 
kontakt igen med byggherre via telefon där byggherren informerar att 
transformatorstationen skulle komma den 28 september 2022. Handläggaren 
upplyste om ärende för tillsyn och sanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan 
bygglov och startbesked.  
 
När tillsynshandläggare den 12 oktober befann sig i centrum så kunde det 
uppmärksammas att transformatorstationen redan stod på plats. Och efter 
kommunicering meddelas det att den placerades där den 29 september 2022.  
 
Byggherren informerades om att ett tillsynsärende lagts upp gällande åtgärder 
påbörjade utan startbesked samt information om sanktionsavgift och hur man 
kan undgå detta. Man meddelade då att man tänker låta transformatorstationen 
stå kvar då det innebär stora kostnader att flytta den. 
 
Motivering 
I bygglovsärendet har transformatorstationen beviljats bygglov och startbesked i 
efterhand, vilket inte ses som en rättelse. En byggsanktionsavgift ska därför tas 
ut. I detta fall är byggherren och fastighetsägaren inte densamma, men med 
anledning av bygglovsansökan framgår det att Söderhamn Elnät AB är den 
sökande och därmed även byggherre, varpå det bedöms vara byggherren som 
begått överträdelsen och som byggsanktionsavgiften ska tas ut av.  
 
Byggherren har i sitt yttrande den 21 oktober 2022 motsatt sig en 
byggsanktionsavgift då man anser att en överenskommelse i en projektgrupp 
tillsammans med tjänstemän från kommunen betraktats som ett startbesked. I 
yttrandet finns en bifogad fil som anges som underlag till projektets styrgrupp, i 
denna finns information om transformatorstationens placering. Det går ej att 
utläsa att detta innebär något ställningstagande gällande bygglovshanteringen. 
Genom ett telefonsamtal den 8 november 2022 inkom ytterligare synpunkter, där 
man tycker att det är orättvist att drabbas av en byggsanktionsavgift. 
 
Vid en ansökan om bygglov så är det den sökande (om inte annat anges) som är 
byggherre och därmed även har ansvaret att alla tillstånd och krav är uppfyllda. 
Det är därmed byggherren som blir ansvarig vid en överträdelse och i detta fall 
som byggsanktionsavgiften riktas mot. 
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Med denna bakgrund bedöms en byggsanktionsavgift inte vara oskälig på ett 
sådant sätt att skäl för avgiftsbefrielse föreligger. 
 
Överträdelsen bedöms inte heller vara av sådan mindre allvarlig art att skäl för 
nedsättning av avgiften finns. Särskilt med anledning av att byggherren har och 
har haft många bygglovsärenden hos bygg- och miljönämnden gällande 
transformatorstationer och därmed bedöms veta hur processen går till. 
 
Lagstöd 
10 kap. 3 § Plan- och bygglag (2010:900)  
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 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 §. 
 
10 kap. 5 § PBL 
Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren 
utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden 
enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den 
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i 
startbeskedet. 
 
11 kap. 53 § PBL 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 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. 

11 kap. 53 a § PBL 
En byggsanktionsavgift får 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. 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/
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11 kap. 57 § PBL 
En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
9 kap. 12 § Plan- och byggförordning (2011:338) 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 6 kap. 1 § innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked som omfattar åtgärden är 
   9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens 
area när det gäller en transformatorstation. 

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

Beslutsunderlag 
Löpnr Datum Rubrik 

1 2022-10-12 Påbörjat utan starbesked (foton) 
2 2022-10-14 Information om upplagt tillsynsärende 

Beräkningsunderlag 
3 2022-10-21 Yttrande från Söderhamn Nära 

Bilaga till yttrande 

 2022-10-26 Tjänsteutlåtande 

4 2022-11-07 Kommunicering inför nämnd 

5 2022-11-08 Yttrande från Söderhamn Elnät AB 
 

Beslutet skickas till 
Byggherre 
Fastighetsägare 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
Beräkningsunderlag sanktionsavgift 
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§ 123   Tillsyn - Byggsanktionsavgift för åtgärd 
påbörjad utan bygglov och starbesked, Söderala-
Sund 1:20 (B-2022-469)  
Dnr 2022-00087 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. påföra byggherren Söderhamn Elnät AB (556205-9997) Box 94 82622 
Söderhamn, en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen, 

2. bestämma sanktionsavgiften till 48 179 kronor med stöd av 9 kap. 12 § 1 st 
9 p plan-och byggförordningen, 

3. avgiften ska betalas till kommunen inom två månader från det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 § PBL, samt 

4. efter uttagande av byggsanktionsavgift avsluta ärendet utan ytterligare 
åtgärder. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en transformatorstation om 19,9 kvadratmeter uppförd utan 
bygglov och startbesked inom fastigheten SÖDERALA-SUND 1:20 i anslutning till 
Söderhamnsporten. Ärendet upprättades den 12 oktober 2022 då det kom till 
bygg- och miljönämndens kännedom att två transformatorstationer i 
bygglovsärende B-2022-307 och B-2022-304 redan var uppförda, trots att bygglov 
eller startbesked inte hade beviljats. Aktuell transformatorstation handläggs i 
bygglovsärende B-2022-307 och beviljades bygglov med startbesked den 26 
oktober 2022. 
 
Tillsynshandläggare Sofi Salmi föredrar ärendet. 

Tidigare beslut  
Delegationsbeslut om bygglov med startbesked beviljat i efterhand, den 26 
oktober 2022 (B-2022-307). 

Yttranden 
En första kommunicering med information om upplagt tillsynsärende skickades 
ut den 14 oktober 2022 till fastighetsägare samt till byggherren. Svar på 
kommuniceringen inkom från byggherren den 21 oktober 2022.  
En kommunicering inför nämnd med förslag till beslut skickades den 7 november 
2022. Inga skriftliga synpunkter har inkommit, men den 8 november 2022 inkom 
synpunkter via ett telefonsamtal med en tjänsteman hos Söderhamn Elnät AB.  
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Kommunförvaltningen yttrande  

Bakgrund 
En bygglovsansökan från Söderhamn Elnät AB inkom till bygg- och 
miljönämnden den 29 juni 2022 gällande en ny transformatorstation. 
Handläggaren i ärendet tog kontakt med byggherren via telefon den 22 augusti 
och informerade om vad som saknades för att handlägga ärendet. Den 26 
september 2022 skickades en underrättelse ut gällande transformatorstationen, 
och i ett yttrande som inkom den 30 september 2022 framkom det att 
transformatorstationen redan stod på plats. Och efter kommunicering meddelas 
det att den placerades där den 29 september 2022. Byggherren informerades om 
att ett tillsynsärende lagts upp gällande åtgärder påbörjade utan startbesked 
samt information om sanktionsavgift och hur man kan undgå detta. Man 
meddelade då att man tänker låta transformatorstationen stå kvar då det innebär 
stora kostnader att flytta den. 

Motivering 
I bygglovsärendet har transformatorstationen beviljats bygglov och startbesked i 
efterhand, vilket inte ses som en rättelse. En byggsanktionsavgift ska därför tas 
ut. I detta fall är byggherren och fastighetsägaren inte densamma, men med 
anledning av bygglovsansökan framgår det att Söderhamn Elnät AB är den 
sökande och därmed även byggherre, varpå det bedöms vara byggherren som 
begått överträdelsen och som byggsanktionsavgiften ska tas ut av.  
 
Byggherren har i sitt yttrande den 21 oktober 2022 motsatt sig en 
byggsanktionsavgift då man anser att i en projektgrupp med tjänstemän från 
kommunen, har placeringen fastställts. Man anser att detta är att betrakta som 
ett startbesked. Någon skriftlig dokumentation gällande detta har ej inkommit. 
Genom ett telefonsamtal den 8 november 2022 inkom ytterligare synpunkter, där 
man tycker att det är orättvist att drabbas av en byggsanktionsavgift. 
 
Vid en ansökan om bygglov så är det den sökande (om inte annat anges) som är 
byggherre och därmed även har ansvaret att alla tillstånd och krav är uppfyllda. 
Det är därmed byggherren som blir ansvarig vid en överträdelse och i detta fall 
som byggsanktionsavgiften riktas mot.  
 
Med denna bakgrund bedöms en byggsanktionsavgift inte vara oskälig på ett 
sådant sätt att skäl för avgiftsbefrielse föreligger. 
 
Överträdelsen bedöms inte heller vara av sådan mindre allvarlig art att skäl för 
nedsättning av avgiften finns. Särskilt med anledning av att byggherren har 
haft/har många bygglovsärenden hos bygg- och miljönämnden gällande 
transformatorstationer och därmed bedöms veta hur processen går till.  
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Lagstöd 
10 kap. 3 § Plan- och bygglag (2010:900)  
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 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 §. 
 
10 kap. 5 § PBL 
Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren 
utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden 
enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den 
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i 
startbeskedet. 
 
11 kap. 53 § PBL 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 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. 

11 kap. 53 a § PBL 
En byggsanktionsavgift får 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. 

11 kap. 57 § PBL 
En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
9 kap. 12 § Plan- och byggförordning (2011:338) 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 6 kap. 1 § innan byggnadsnämnden har gett ett 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/
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startbesked som omfattar åtgärden är 
   9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens 
area när det gäller en transformatorstation. 

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

Beslutsunderlag 
Löpnr Datum Rubrik 

2 2022-10-14 Information om upplagt tillsynsärende 
Beräkningsunderlag 

3 2022-10-21 Yttrande från Söderhamn Nära 

 2022-11-01 Tjänsteutlåtande 

4 2022-11-07 Kommunicering inför nämnd 

5 2022-11-08 Yttrande från Söderhamn Elnät AB 
 

Beslutet skickas till 
Byggherre 
Fastighetsägare 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
Beräkningsunderlag sanktionsavgift 
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§ 124   Bostadsanpassningsbidrag (B-2022-439)  
Dnr 2022-00089 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag bevilja bostadsanpassningsbidrag med 235 625 
kronor inkl. moms för ombyggnation till ett mer tillgängligt badrum. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande är en kvinna född 1967 som är dubbelamputerad under knäna. Hon bor i 
ett hus med källare och övervåning.  
 
Badrummet behöver göras större eftersom det behövs plats för att ta sig in med 
rullstolen till duschen och där göra överföring till duschstol på ett säkert sätt. 
Tvättmaskin och torktumlare behöver flyttas upp från källaren då det är en brant 
trappa ner till källaren och sökande har svårigheter att ta något med sig i famnen. 
En vägg kommer att flyttas och platsen för utökning av badrummet tas av 
nuvarande kapprum. Badrumsdörren kommer att breddas. 
 
Inga tidigare ansökningar är gjorda. Två offerter har inkommit. 
Behovet är styrkt med utlåtande från arbetsterapeuten. 
 
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 kommunförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, bostadsanpassningsbidrag, den 10 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 125   Förbud om utsläpp av avloppsvatten (M-
2022-624)  
Dnr 2022-00079 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda X, personnummer X som ägare till 
fastigheten X att släppa ut spillvatten från BDT till den bristfälliga 
avloppsanläggningen på fastigheten. 
 
Förbudet gäller från och med den 22 november 2023 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.  
 
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 2020 den enskilda avloppsanläggningen 
på fastigheten X.  
 
I samband med inventeringen fick nämnden uppgift från fastighetsägaren Linda 
Eriksson att det är vatten från diskbänk, dusch och tvättställ som leds till 
avloppsanläggningen, dvs ingen toalett var påkopplad vid inventeringstillfället.  
 
Vid inventeringen kunde det konstateras att anläggningen består av en brunn, 
enligt uppgift tvåkammarbrunn, men då brunnen var överfull gick det vid 
inventeringstillfället inte att se någon/några mellanväggar. Enligt uppgift från 
fastighetsägaren leds vattnet från brunnen via ett rör ut till mark/stenröse utan 
någon rening.  
 
Nämnden har inte kunnat hitta något beslut eller tillstånd för anläggningen.  
 
Med anledning av ovanstående gjorde nämnden bedömningen att anläggningen 
inte uppfyller gällande lagkrav och därför behöver åtgärdas. Detta meddelades 
via en skrivelse som skickade ut till fastighetsägaren den 28 oktober 2020 (dnr 
M-2020-100-6), i skrivelsen framgick även att nämnden önskade få in en 
anmälan senast den 31 oktober 2021.  
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Då ingen anmälan inkom valde nämnden att förelägga fastighetsägaren den 19 
april 2022 (dnr M-2022-624-1). I föreläggandet framgick att nämnden önskade få 
in en anmälan/ansökan senast den 31 oktober 2022. Vidare framgick att om ingen 
anmälan/ansökan inkommit efter detta datum kan nämnden komma att fatta 
beslut om förbud mot utsläpp.  
 
Ingen anmälan/ansökan har fram till idag inkommit.  

Tidigare beslut 
Delegationsbeslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, den 19 april 
2022 (M-2022-624-1). 

Kommunförvaltningens yttrande 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten X har enbart genomgått 
slamavskiljning.  
 
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.  
 
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.  
 
För att du ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på annat sätt och följa 
beslutet ska förbudet börja gälla först från och med den 22 november 2023.  
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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.  
 
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 till fastighetsägare 
Om du fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 
den 22 november 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen 
komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Du bör därför 
snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt 
ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Kontakta sektor samhällsservice 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.   

http://www.havochvatten.se/
http://www.avloppsguiden.se/


SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 26 (40) 
Bygg- och miljönämnden  
Sammanträdesdatum  

2022-11-22  
  

 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

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

Beslutsunderlag 
Föreläggande avlopp, den 19 april 2022. 
Tjänsteutlåtande avlopp, den 31 oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Besvärshänvisning 
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§ 126   Förbud om utsläpp av avloppsvatten (M-
2021-30)  
Dnr 2022-00085 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda, var för sig, X, personnummer X, 
och X, personnummer 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 den 22 november 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.  
 
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 sommaren 2018 fastigheten X. Vid 
inventeringen framkom att det på fastigheten finns en avloppsanläggning som är 
gemensam för de två husen på fastigheten med adresserna X  
 
Vid inventeringen kunde det konstateras att avloppsanläggningen först bestod 
av en brunn, vid inventeringen var det dock mycket slam i brunnen så det gick 
inte att avgöra hur många kammare den består av. Vidare kunde det konstateras 
att anläggningen bestod av någon slags pumpbrunn samt en fördelningsbrunn 
med 4 utlopp, det är dock oklart om alla utlopp används. Vid inventeringen var 
det klart vatten i dessa brunnar. 
 
Enligt uppgift från fastighetsägare ska den efterföljande rening bestå av en 
infiltration med osäker storlek. Anläggningen ska enligt uppgift vara utförd 1985 
med renovering år 2000. Bygg- och miljönämnden har varken kunnat hitta något 
tillstånd för anläggningen eller något beslut från renoveringen.  
 
Bygg- och miljönämnden skickade den 22 januari 2019 ut en skrivelse (dnr M-
2018-313-9 och M-2018-313-10) till fastighetsägarna X och X med bedömning från 
inventeringen. I skrivelsen framgick att bygg- och miljönämnden gjorde 
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bedömningen att den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten X inte 
uppfyller gällande lagkrav. 
Vidare framgick att bygg- och miljönämnden önskade få in en ansökan senast 
den 31 december 2020.  
 
Då ingen ansökan inkom beslutade bygg- och miljönämnden att den 25 februari 
2021 förelägga fastighetsägarna att senast den 14 maj 2021 inkomma med en 
ansökan. Vidare framgick i föreläggandet att om det efter detta datum saknas en 
ansökan kan bygg- och miljönämnden komma fatta beslut som förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten.  
 
Ingen ansökan har till dagens datum inkommit.  

Tidigare beslut 
Delegationsbeslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, den 25 
februari 2021 (M-2021-30-1). 

Kommunförvaltningens yttrande 

Motivering 
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.  
 
Det är oklart om det sker någon rening av avloppsvattnet och om rening i så fall 
är tillräcklig, 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 ni ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på annat sätt och följa 
beslutet ska förbudet börja gälla först från och med den 22 november 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, 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 § 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 till fastighetsägare 
Om ni fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 
den 22 november 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen 
komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Ni bör därför 
snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt 
ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Kontakta sektor samhällsservice 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.havochvatten.se/
http://www.avloppsguiden.se/
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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 kommunförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande avlopp, den 25 februari 2021. 
Tjänsteutlåtande avlopp, den 1 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Besvärshänvisning 
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§ 127   Avvisande av ansökan samt förbud om 
utsläpp av avloppsvatten, (M-2022-524)  
Dnr 2022-00083 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. avvisa ofullständig ansökan om inrättande om enskild 
avloppsanläggning på fastigheten X (dnr M-2020-1258) samt  

2. förbjuda X, personnummer 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 den 22 november 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.  
 
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 genomförde under sommaren 2019 en inventering av 
enskilda avlopp. Inför inventeringen fick alla berörda fastigheter ett 
informationsbrev med tillhörande enkät. I enkäten kunde fastighetsägare, som 
visste att deras anläggningen inte uppfyllde kravet på rening, välja att istället 
åtgärda avloppet frivilligt och på så sätt slippa inventeringen och kostnaden för 
denna. En ansökan/anmälan om ny anläggning skulle i sådana fall ha skickats in 
till bygg- och miljönämnden senast den 27 september 2019.  
 
Fastighetsägare X angav i enkätsvar att han skulle komma in med en 
ansökan/anmälan i stället för att inventeras då det inte fanns någon rening av 
avloppsvattnet från berörd fastighet. Då ingen ansökan/anmälan hade inkommit 
skickade nämnden ut påminnelse om detta den 16 oktober 2019 samt den 25 
januari 2021.  
 
Trots påminnelser kom ingen ansökan/anmälan in och nämnden valde då att 
förelägga fastighetsägaren den 29 mars 2021 att inkomma med en ansökan. Efter 
det föreläggande fick nämnden in en situationsplan samt en ofullständig 
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ansökan. Nämnden begärde då att få in kompletteringar på det som saknades i 
ansökan.  
 
Då inga kompletteringar inkom valde nämnden att den 30 mars 2022 förelägga 
fastighetsägaren (dnr M-2022-524-1) om att inkomma med en komplett ansökan 
senast den 1 juni 2022. Vidare framgick i föreläggandet att om det efter detta 
datum saknas en komplett ansökan hos nämnden kan nämnden komma besluta 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.  
 
Ingen ansökan har tills idag inkommit.  

Tidigare beslut 
Delegationsbeslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, den 29 mars 
2021 (M-2020-1258-8).  
Delegationsbeslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, den 30 mars 
2022 (M-2022-524-1).  

Kommunförvaltningens yttrande 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten X saknar 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. 
 
För att kunna handlägga en inkommen ansökan om inrättande av enskild 
avloppsanläggning och göra en bedömning om tillstånd kan beviljas behöver 
sökande inkomma med ett antal uppgifter. I detta fall har inte tillräckligt med 
uppgifter inkommit för att kunna göra en bedömning i ärendet, därför anser 
kommunförvaltningen att ansökan ska avvisas.   
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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.  
 
För att du ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på annat sätt och följa 
beslutet ska förbudet börja gälla först från och med den 23 november 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, 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 § 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 till fastighetsägare 
Om du fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 
den 23 november 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 34 (40) 
Bygg- och miljönämnden  
Sammanträdesdatum  

2022-11-22  
  

 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Du bör därför 
snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt 
ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Kontakta sektor samhällsservice 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.   

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

Beslutsunderlag 
Föreläggande avlopp, den 30 mars 2022. 
Tjänsteutlåtande avlopp, den 1 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare  
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Besvärshänvisning 

http://www.havochvatten.se/
http://www.avloppsguiden.se/
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§ 128   Avvisande av ansökan samt förbud om 
utsläpp av avloppsvatten (M-2022-523)  
Dnr 2022-00084 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. avvisa ofullständig ansökan om inrättande om enskild 
avloppsanläggning på fastigheten X (dnr M-2020-1258) samt 

2. förbjuda X, personnummer 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 den 22 november 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.  
 
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 genomförde under sommaren 2019 en inventering av 
enskilda avlopp. Inför inventeringen fick alla berörda fastigheter ett 
informationsbrev med tillhörande enkät. I enkäten kunde fastighetsägare, som 
visste att deras anläggningen inte uppfyllde kravet på rening, välja att istället 
åtgärda avloppet frivilligt och på så sätt slippa inventeringen och kostnaden för 
denna. En ansökan/anmälan om ny anläggning skulle i sådana fall ha skickats in 
till bygg- och miljönämnden senast den 27 september 2019.  
 
Fastighetsägare X angav i enkätsvar att han skulle komma in med en 
ansökan/anmälan i stället för att inventeras då det inte fanns någon rening av 
avloppsvattnet från berörd fastighet. Då ingen ansökan/anmälan hade inkommit 
skickade nämnden ut påminnelse om detta den 16 oktober 2019 samt den 25 
januari 2021.  
 
Trots påminnelser kom ingen ansökan/anmälan in och nämnden valde då att 
förelägga fastighetsägaren den 29 mars 2021 att inkomma med en ansökan. Efter 
det föreläggande fick nämnden in en situationsplan samt en ofullständig 
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ansökan. Nämnden begärde då att få in kompletteringar på det som saknades i 
ansökan.  
 
Då inga kompletteringar inkom valde nämnden att den 30 mars 2022 förelägga 
fastighetsägaren (dnr M-2022-523-1) om att inkomma med en komplett ansökan 
senast den 1 juni 2022. Vidare framgick i föreläggandet att om det efter detta 
datum saknas en komplett ansökan hos nämnden kan nämnden komma besluta 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.  
 
Ingen ansökan har tills idag inkommit. 

Tidigare beslut 
Delegationsbeslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, den 29 mars 
2021 (M-2020-1258-8).  
Delegationsbeslut om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, den 30 mars 
2022 (M-2022-523-1). 

Kommunförvaltningens yttrande 

Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten X saknar 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.  
 
För att kunna handlägga en inkommen ansökan om inrättande av enskild 
avloppsanläggning och göra en bedömning om tillstånd kan beviljas behöver 
sökande inkomma med ett antal uppgifter. I detta fall har inte tillräckligt med 
uppgifter inkommit för att kunna göra en bedömning i ärendet, därför anser 
kommunförvaltningen att ansökan ska avvisas.   
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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.  
 
För att du ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på annat sätt och följa 
beslutet ska förbudet börja gälla först från och med den 22 november 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, 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 § 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 till fastighetsägare 
Om du fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 
den 22 november 2023. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen 
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komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Du bör därför 
snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning alternativt 
ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Kontakta sektor samhällsservice 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.   

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

Beslutsunderlag 
Föreläggande avlopp, den 30 mars 2022. 
Tjänsteutlåtande avlopp, den 1 november 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Besvärshänvisning 

http://www.havochvatten.se/
http://www.avloppsguiden.se/
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§ 129   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över 
delegationsbeslut från oktober 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 Kommunalförbundet Hälsingland, polisen, länsstyrelsen, 

kommunstyrelsen med mera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, delegationsbeslut oktober, den 4 november 2022. 
Delegationsbeslutslistor oktober 2022. 
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§ 130   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 
2022  
Dnr 2022-00003 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att 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 Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut den 17 oktober 2022, dnr 9364-2022. Överklagande av beslut 
att avslå överklagande av beviljat bygglov.  
Diarienr. B-2021-308, B-2022-347 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, meddelanden till bygg- och miljönämnden, den 4 november 
2022. 
Beslut från överinstans. 
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