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Bygg- och miljönämnden 

 

    

 Sammanträdesdatum tisdagen den 26 april 2022   

 Paragrafer §§ 49-55  

 Plats och tid Faxepark, konferensrum Europa, kl. 09:00  

  

 Beslutande Se närvarolista, s. 2  

    

    

    

 Justeringsdag fredagen den 29 april 2022  

 Tid för anslag 2022-04-29 – 2022-05-23  

      

 Magnus Ludvigsson(L), ordförande Teija Åhlin, sekreterare  

      

 Peter Myrasch Regnell (C), justerare   

      

    

 Detta protokoll är digitalt signerat och saknar därför underskrifter.  
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Närvarolista och omröstningsprotokoll 
LEDAMÖTER NÄRVARO OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
      
 TJG EJ TJG         
Magnus Ludvigsson (L) 
 

X          

Peter Myrasch Regnell (C) 
 

X          

Per-Yngve Velander (M) 
 

X          

Lillemor Svensson (S) 
 

X          

Catherine Maxdotter (S) 
 

X          

Christer Wannberg (S) 
 

X          

Kennet Johansson (SD) 
 

X          

 

ERSÄTTARE           

Helena Torstensson (C) 
 

 X         

Alvar Magnusson (C) 
 

 X         

Jan-Olof Högqvist (M) 
 

 X         

Christina Andersson (S) 
 

 X         

Eric Johansson (S) 
 

          

Azad Faruk Aslan (V)  X         

Jan-Erik Tynong (SD) 
 

 X 
        

Närvaro på plats markeras med X, närvaro på distans markeras med D 
    
ÖVRIGA NÄRVARANDE PARAGRAFER   
Herman Claesson, verksamhetschef §§ 49-55   
Jonas Ryberg, verksamhetschef §§ 49-55   
Teija Åhlin, sekreterare §§ 49-55   
Elin Elfström, planingenjör §§ 51-55   
Sindre Dahlkvist, bygglovshandläggare § 53 Via Teams  
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§ 49   Val av justerare och justeringsdag.  
Dnr 72777 

Beslut  
Peter Myrasch Regnell utses att tillsammans med nämndens ordförande justera 
protokollet fredagen den 29 april 2022. 
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§ 50   Bostadsanpassningsbidrag 
Dnr 2022-00033 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-113 att; 
 

• bevilja bostadsanpassningsbidrag med stöd av lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag.  

 
• bidrag beviljas som kontantbidrag om högst 249 000 kronor. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser bostadsanpassningsbidrag för uppförande av staket runt tomten 
X. Beviljandet beviljas på utlåtande av arbetsterapeut 15 februari 2022. 
 
Offerter har lämnats av HB Bygg AB och Östkustens Bygg & Mureri. Beviljat 
bidraget baseras på offert ifrån HB Bygg AB om 216 250 kronor samt ett påslag om 
maximalt 15 % för eventuella ökade kostnader enligt § 36 Konsumenttjänstlagen. 
Bedömning och motivering 
 

Förutsättningar  
• Beviljat bidragsbelopp är en beräknad skälig kostnad för de 

bidragsberättigade åtgärderna. 
• Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har 

utförts och kostnaderna har redovisats. 
 

Beslutsunderlag 
Enheten för Tillsyn och prövnings tjänsteutlåtande den 20 april 2022 
 

Beslutet skickas till 
Beslut med handlingar: 
Sökanden 
Kopia på beslut: 
Arbetsterapeut  
Fastighetsägare 
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 51   DPL - Planuppdrag ändring av detaljplan I:438, 

Storken  
Dnr 2021-00039 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-215 att; 
 

• uppdra åt enheten för plan, mark och förvaltning att hålla samråd för 
Ändring del av detaljplan I:438. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslöt 2021-04-27 § 32 att påbörja en ändring av 
detaljplanen I:438. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten på fastigheten 
Storken 1 och möjliggöra utbyggnad av vårdcentralen. Detta görs genom att 
ersätta bestämmelsen e2 – Största bruttoarea 400 kvm med största 
byggnadsarea 400 kvm. Nu gällande bestämmelse gör nuvarande byggnad är 
planstridig, vilken inte har varit kommunens syfte utan beror troligtvis på ett 
misstag i hanteringen.    
 
I samband med denna ändring införs varsamhetsbestämmelser och äldre 
bestämmelser ersätts med moderna utifrån Boverkets föreskrifter. 
 
Samråd hålls från 4 maj 2022 till och med 10 juni 2022. 
 

Tidigare beslut  
Bygg- och miljönämnden 2021-04-27 § 32, beslut om planuppdrag.  
 

Återrapportering  
Återrapportering av ärendet sker i samband med beslut om granskning. 
 

Beslutsunderlag 
Enheten för Plan, mark, och förvaltnings tjänsteutlåtande 21 april 2022 
Plankarta, Planbeskrivning 
 

Beslutet skickas till 
Doktorama Söderhamn AB 
Box 162 
826 24 Söderhamn 
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§ 52   DPL - Begäran om planbesked, Närby 2:4  
Dnr 2022-00037 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-29 att; 
 

• lämna positivt planbesked samt planuppdrag åt enheten för plan, mark 
och förvaltningen att upprätta detaljplan för Närby 2:4. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för Närby 2:4. Området ligger i 
Klapparvik och består idag av naturmark med småskalig bebyggelse i närheten.   
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att miljöpåverkan inte kan antas  
bli så betydande att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken  
behöver göras. De påpekar dock att det är kommunens ansvar att pröva  
upphävande av eventuellt strandskyddet inom ramen för detaljplaneprocessen,  
samt att avloppslösningen behöver utredas.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friliggande enbostadshus.  
 

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

Beslutsunderlag 
Enheten för Plan, mark, och förvaltnings tjänsteutlåtande 21 april 2022 
Utredning inför planbesked 
 

Beslutet skickas till 
Per Anders Hansson  
Närby 746 
826 94 Norrala  
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§ 53   Nybyggnad bastu  
Dnr 2022-00040 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2022-78 att: 
 

• delegera till ansvarig handläggare att bevilja bygglov i ärendet.  
 

• Ett eventuellt avslag ska behandlas av miljö- och byggnadsnämnden. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu om 15,2 kvadratmeter 
(byggnadsarea)vara 5.8 kvadratmeter utgör öppenarea inom fastigheten X. 
Byggnaden bedöms inte vara en komplementbyggnad. 
 

Bygg- och miljönämndens yttrande och motivering   
Bakgrund 
Fastigheten X är en jordbruksfastighet med båda åkrar och skog. Etableringen 
sker inom skogsområdet på väster sida om en grävd damm.  
Bygg- och miljönämnden hänvisade sökanden i första skedet till Länsstyrelsen 
Gävleborg, för upphävande/reducering av strandskyddszonen enligt 18§ 7 kapitel 
Miljöbalken. Eftersom särskilda skäl för dispens från strandskyddet enligt 18c § 7 
kapitel Miljöbalken inte kunde åberopas. Länsstyrelsen Gävleborg har svarat 
med att det inte råder strandskydd på platsen eftersom det är frågan om en grävd 
damm.  
 
Enligt ledande domar ska komplementbyggnader vara i anslutning till 
huvudbyggnaden. Från ledande domar framgår att med ” i anslutning till ” är en 
bedömningsfråga från fall till fall, men inte mer än 30 meter. Avståndet till 
huvudbyggnad är i det här fallet cirka 140 meter. 
 
Motivering 
Ansvarig handläggare finner ingen anledning att inte godta Länsstyrelsen 
Gävleborg bedömning beträffande strandskyddet i ett av deras ärenden.  
 
Byggnaden är liten och anspråkslös. Belägen inne i skogen påminner den om en 
riktig liten skogskoja som var vanligare i äldre tider. Placerat på motsatt sida av 
dammen för etablerat turiststig är bedömningen att den inte har någon negativ 
områdespåverkan och tillfredsställer de krav som kan ställas enligt 2 kapitel i 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
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Ansvarig handläggare ber om delegation att bevilja bygglov i ärendet då 
svarstiden för remisser till rågrannar inte löpt ut.   
 

Yttranden 
Remiss skickat till rågrannar med svarfrist 28 april 
 

Lagstöd 
Plan och bygglagen (PBL 2010:900) 31 §    
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik 
1  2022-02-17  Ansökan 
2  2022-02-17  Situationsplan 
3  2022-02-17  Plan- och fasadritning 
 

Förutsättningar  
• Fastigheten omfattas av inte av detaljplan. 
• 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. 
 

Beslutet skickas till 
Ansvarig handläggare 
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§ 54   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

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

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

Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut från föregående månad. 
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§ 55   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 i Gävleborgs län 
Ärende Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Söderhamns 

kommun beslut om strandskyddsdispens för fritidshus och garage. 
 
Diarienr. B-2021-173, B-2020-761 
________________________________________________________________________________ 
Nr 2 
Från Försvarsmakten (FM) 
Ärende FM svar angående provtagning dricksvattenbrunnar F15 
 
Diarienr. M-2022-103 
________________________________________________________________________________ 

Beslutsunderlag 
Beslut och inkommen handling från annan instans. 
 
 


