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§ 71   Val av justerare och justeringsdag
Dnr 72777 

Beslut  
Lillemor Svensson utses att tillsammans med nämndens ordförande justera 
protokollet tisdagen den 28 juni. 
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§ 72   Månadsrapport maj månad
Dnr 2022-00005 

Beslut  
Bygg-och miljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för maj månad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport för maj månad redovisar ekonomi med utfall utifrån budget, 
prognos samt personalförhållanden. Rapporten finns i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport för maj 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 73   Beslut om dataskyddsombud
Dnr 2022-00035 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att; 

• utse Boel Burman, Kommunalförbundet Hälsingland, som nämndens
dataskyddsombud.

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

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, ska kommunens nämnder utse 
dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 
informationsinsatser. Nämndens tidigare beslut om dataskyddsombud upphör 
därmed att gälla. Datainspektionen kommer att meddelas efter nämndens 
sammanträde, vem som är utsedd till nämndens ombud. 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande 3 juni 2022 
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§ 74   Utökad grundbemanning för miljö- och

hälsoskyddstillsyn
Dnr 2022-00054 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende M-2022-871 att: 

• inom befintlig budgetram utöka grundbemanningen inom
miljö- och hälsoskyddstillsynen med en tillsvidareanställning.

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

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden är i behov av att öka grundbemanningen med en 
utökad tillsvidareanställning inom miljö- och hälsoskyddstillsynen för att kunna 
klara av den tillsyn som åligger nämnden enligt Miljöbalken. En utökad 
grundbemanning skulle också innebära ett ökat medborgarfokus då mer tillsyn 
och kontroller då kan utföras för kommunens medborgares miljö och hälsa.  

Den utökad tillsvidareanställningen inom miljö- och hälsoskydd kommer att 
vara självförsörjande utifrån att riktade tillsyn görs på specifika tillsynsområden. 

En anställning är möjlig redan under 2022 även om anställningen inte helt är 
självfinansierad från start då medel finns för miljö- och hälsoskyddstillsyn 2022 
på grund av vakanser. 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande 7 juni 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 75   Värmepumpsanläggning
Dnr 2022-00051 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende M-2022-791 att; 

• förelägga X att;

• snarast efter färdigställande av värmepumpsanläggningen lämna in
kopia av borrprotokoll till:

o Bygg- och miljönämnden
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

• samt att vid inrättandet följa nedanstående försiktighetsmått:

1. Om inget annat följer av övriga försiktighetsmått ska inrättandet av
värmepumpsanläggningen ske i enlighet med inlämnade handlingar
när det gäller placering, utförande och produktval.

2. Säkerställ att det blir minst 20 m till borrhålet på grannfastigheten X.

3. Om någon slags ändring behöver ske under inrättandet, till exempel
att borrhål behöver flyttas, skall kontakt tas med bygg- och
miljöförvaltningen innan eventuell ändring får ske. Om bygg- och
miljönämnden gör bedömningen att ändring kan ske, kan tidigare
inlämnade handlingar behöva revideras och skickas in.

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 3 §, 26 kap 9 § och med hänvisning till 26 kap 
21 §, miljöbalken (1998:808) samt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (1998:899). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om installation av bergvärme på fastigheten X, enligt 17 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, inkom till  
bygg- och miljönämnden (BMN) 9 maj 2022. 
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Enligt anmälan ska värmepumpsanläggningen bestå av fabrikatet CTC samt 
energibrunn med djupet 171 meter. I värmepumpen finns 1,9 kilo köldmedium av 
typen R407C. Köldbäraren består av vatten och bioetanolen Thermol. 

I grannyttrande från fastigheten X som inkom till BMN 25 maj 2022 framgår att 
berörd fastighetsägare inte har något att erinra. 
I grannyttrande från fastigheten X som inkom till BMN 3 juni 2022 framgår att 
berörd fastighet har följande synpunkter: Vill bara påpeka att skyddsavståndet 
enligt rekommendationer på 20 meter upprätthålls för att undvika problem för 
oss och grannen. 

Fastighetsägare av X har märkt ut vart deras borrhål är placerat. Efter mätning 
kan konstateras att rekommenderat skyddsavstånd på 20 meter erhålls med viss 
marginal. Avståndet mellan planerat borrhål på X och befintligt borrhål på X 
uppgår till drygt 26 meter. 

Enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering 
Motivering 
Avstånd dricksvatten, avlopp och befintliga energibrunnar 
Alla fastigheter i området är kopplade till det kommunala VA-nätet. Vi gör 
bedömningen att placeringen av borrhålet följer Sveriges Geologiska 
Undersöknings (SGU) rekommendationer, se bifogad broschyr Normbrunn - 16 
Vägledning för att borra brunn. 

Köldmedium och köldbärarvätska 
Köldmediet och köldbärarvätskan som angivits i anmälan är i nuläget 
godtagbara ur miljösynpunkt. 

Bygg- och miljönämnden har granskat inkommen anmälan och gör 
bedömningen att inrättande av värmepumpsanläggning på fastigheten X, 
tillsammans med föreskrivna försiktighetsmått, är förenlig med de allmänna 
hänsynsreglerna och miljöbalkens mål. 

Information 
Om inrättande av värmepumpsanläggning sker inom strandskyddat område kan 
det krävas en ansökan om strandskyddsdispens. Ansökan ska ske på särskild 
blankett till bygg- och miljönämnden. 

Vid ägarbyte bör den nya ägaren underrättas om detta beslut. 

Ändring av anläggningen ska anmälas till bygg- och miljönämnden. 
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Fastighetsägaren ansvarar för att borrvattnet med stenmjöl (så kallat borrkax) 
hanteras på rätt sätt så att inte närliggande vattendrag, dagvattenbrunnar, 
naturmark eller väg förorenas. 

Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen är det fastighetsägaren som 
ansvarar för att sanering av påverkat område genomförs eller att felet åtgärdas. 
Om marken förorenas ska anmälan göras till bygg- och miljönämnden. 

Innan grävning och borrning är det viktigt att Du kontrollerar närhet till 
dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. 

Se till att Du får borrprotokoll och protokoll från kollektorns provtryckning samt 
överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner för 
värmepumpsanläggningen av borrentreprenören/värmepumpsinstallatören. 

En värmepump som innehåller köldmedia motsvararande 5 ton CO2-
ekvivalenter eller mer omfattas av krav på periodisk läckagekontroll. En 
värmepump som är hermetiskt sluten och märkt med det, omfattas av krav på 
periodisk läckagekontroll om den innehåller köldmedia motsvarande 10 ton CO2-
ekvivalenter eller mer. Läckagekontroll ska genomföras av certifierad person. 

Avgift 
För handläggning debiteras an avgift på 2 232 kronor, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2021-02-22, § 67. Räkningen skickas separat. 

Lagstöd 
Enligt 2 kap. 3 § Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa och miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått 
skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
följas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 
Föreläggande och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i 
ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1§. 
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Enligt 26 kap. 21 § Miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter 
från sådan verksamhet. 

Enligt 17 § Förordningen 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska fodras tillstånd av nämnden 
för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av 
denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Första stycket 
ska inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver tillstånd eller anmälan 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Berörd granne (X) 

Kopia av beslut 
Iggesunds rör - iggesundsror@hotmail.com 
Lelles Brunnsborrning AB - lelles.brunnsborrning@telia.se 

Bilagor 
Kopia av anmälan 
Besvärshänvisning 
Delgivningskvitto 
Följande information: "Vägledning för att borra brunn", Har du 

legionellabakterier i dina vattenledningar" och tips om ventilation. 
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§ 76   Bostadsanpassningsbidrag
Dnr 2022-00050 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-172 att; 

• avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag, ej bidragsberättigat i
ärendet.

5§, Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. 

8§, Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver 
utföras av följande orsaker, eftersatt underhåll. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
X. 
Sökande söker för säng, robotdammsugare och målning av väggar. Har pratat 
med sökande i telefon, 27 april 2022 och berättat att det inte är bidragsberättigat, 
inte fasta funktioner och underhåll. Sökande ville ha ett nämndbeslut på ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tillsyn och prövnings tjänsteutlåtande 3 juni 2022 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 77   Påbörjat utan startbesked, sanktionsavgift,  
Dnr 2022-00055 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2019-482 att: 
 

• med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 12 §  
8 p Plan- och byggförordningen (2011:338), påföra fastighetsägare  
X en byggsanktionsavgift om 3 864 kronor samt, 
 

• avgiften ska betalas till Söderhamns kommun inom två månader från det 
att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 § PBL. 

 
Faktura skickas separat. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ett plank som uppförts på en altan utan bygglov eller startbesked 
inom fastigheten X med adressplats X. 
 

Tidigare beslut  
BMN § 64/20220524, Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för 
plank inom fastigheten X. 
 

Yttranden 
Kommunicering av beslut har skickats 2 juni 2022. 
 

Enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering 
Bakgrund 
Ärendet upprättades först som en anonym anmälan 23 augusti 2019 och gällde en 
altan med ett plank som uppförts i nära anslutning till granne. 22 juni 2020 
inkom ett samtal gällande samma ärende, denna gång från boende på 
grannfastigheten. En första kommunicering skickades ut till fastighetsägare för X 
i december 2020, fastighetsägare ville då söka om bygglov i efterhand för planket. 
24 maj 2021 inkom en ansökan om bygglov i efterhand för planket samt övriga 
åtgärder. Bygglov utan startbesked beviljades 24 maj 2022.  
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Motivering 
I bygglovsärendet har bedömningen gjorts att altanen inte är en bygglovspliktig 
altan, men planket kräver bygglov. Sanktionsavgiften berör därmed endast 
planket. Plankets utformning och höjd utgör ett bygglovspliktigt plank som 
kräver bygglov och startbesked. Då det uppförts utan startbesked ska en 
sanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. Några skäl för att inte ta ut eller sätta 
ned avgiften finns inte. 
 

Lagstöd 
6 kap 1 § 7 p PBF 
I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank.  
 
10 kap. 3 § PBL 
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 §. 
 
11 kap. 51 § PBL  
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller 
mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
12 §. 
 
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. 
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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. Lag (2013:307). 
 
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 § 8 p PBF    
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 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5 plan- och 
bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg 
av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank. 
Förordning (2021:786). 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 

Bilagor 
Beräkningsunderlag för sanktionsavgift 
Besvärshänvisning  
Delgivningskvitto  
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§ 78   Påbörjat utan startbesked, Sanktionsavgift 
Dnr 2022-00056 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-555 att: 
 

• med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900), påföra  
X, ägare och boende på fastigheten, att solidariskt betala en 
sanktionsavgift, 
 

• med stöd av 9 kap. 12 § 8 p plan- och byggförordningen (2011:338) samt   
11 kap. 53 a § PBL sätta ned sanktionsavgiften till en fjärdedel och 
bestämma avgiften till 3 658 kronor samt, 

 
• avgiften ska betalas till Söderhamns kommun inom två månader från det 

att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § PBL. 
 
Faktura skickas separat. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en stödmur med en längd på 27,8 löpmeter som uppförts utan 
bygglov eller startbesked inom fastigheten X med adressplats X. 
 

Tidigare beslut  
BMN § 59/ 2022-05-24: Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov med 
startbesked i efterhand för stödmur inom fastigheten X. 
 

Yttranden 
Kommunicering av förslag till beslut har skickats 3 juni 2022. Yttrande inkom  
13 juni 2022, där man motsätter sig en sanktionsavgift.  
 

Enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering 
Bakgrund 
23 september 2019 inkom en anmälan gällande en markuppfyllnad, stödmur och 
staket som uppförts utan lov i anslutning till anmälarens fastighet. Ett 
tillsynsärende lades upp med diarienummer B-2019-549. En kommunicering 
gjordes 24 november 2020 med fastighetsägare och boende på fastigheten X, där 
man sade att åtgärder skulle göras till våren. I januari 2021 valde man i stället att 
ansökan om bygglov i efterhand för stödmuren. För att kunna pröva det ärendet 
var man tvungen att ta ett beslut i tillsynsärendet gällande markuppfyllanden, då 
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detta är en förutsättning för att ha en stödmur. Tillsynsärendet avslutades utan 
ytterligare åtgärder gällande markuppfyllnaden och staketet, man lade då upp 
detta ärende för att hantera frågan om stödmuren.  
 
Motivering 
Bedömningen har gjorts att stödmuren har en sådan utformning att det är en 
bygglovspliktig åtgärd. Bygglov med startbesked har beviljats i efterhand, men 
det innebär inte att en rättelse gjorts och en byggsanktionsavgift ska därmed tas 
ut. Det bedöms inte finnas några skäl att inte ta ut eller sätta ner 
sanktionsavgiften. Bedömningen har gjorts att fastighetsägaren tillsammans 
med boende gemensamt gjort överträdelsen samt haft vinning av den, därför blir 
dessa solidariskt ansvariga för betalningen. 
 

Lagstöd 
6 kap 1 § 7 p PBF 
I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank.  
 
10 kap. 3 § PBL 
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 §. 
 
11 kap. 51 § PBL 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller 
mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
12 §. 
 
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. 
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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. Lag (2013:307). 
 
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. 
 
11 kap. 60 § PBL 
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är det solidariskt 
ansvariga för betalningen. 
 
9 kap. 12 § 8 p PBF 
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 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5 plan- och 
bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg 
av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank. 
Förordning (2021:786). 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
 

Bilaga 
Beräkningsunderlag för sanktionsavgift 
Situationsplan med mätning 
Besvärshänvisning  
Delgivningskvitto  
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§ 79   Planbesked för Björnänge 5:1  
Dnr 2022-00052 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-159 att; 
 

• lämna positivt planbesked samt planuppdrag åt  
enheten för plan, mark- och förvaltning att upprätta ny detaljplan för 
Björnänge 5:1 samt, 

 
• beslutar att ett planavtal mellan Fastpartner AB och  

Söderhamns kommun ska tecknas. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Fastpartner AB har ansökt om planbesked för fastigheten Björnänge 5:1. 
 
Syftet med ansökan är att ändra befintlig detaljplan och att säkerställa en flexibel 
markanvändning.  
 

Beslutet skickas till 
Fastpartner AB 
Skolgången 17 
80257, Gävle 
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§ 80   Antagande av detaljplan - upphävande del av 

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

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-61 att; 
 

• upphäva delar av detaljplanerna för I:279, I:306 och I:447. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Utredningar inom Centrum-Projektet har påvisat att den befintliga kajen längs 
Söderhamnsån måste renoveras. De åtgärder som krävs för att renovera kajen 
strider mot gällande detaljplaner. Därmed måsta delar av tre detaljplaner 
upphävas. 
 
Planområdet inkluderar delar av tre fastigheter: Humlegården 2:2 och 2:3, samt 
Köpmanstaden 2:2. Samtliga fastigheter ägs av kommunen.  
 
Planförslaget syftar till att upphäva delar av tre detaljplaner. 
 
Samråd har hållits under perioden 5 april 2022 till 6 maj 2022, yttranden finns 
sammanställda i den bifogade samrådsredogörelsen. I enlighet med PBL 5 kap.  
38 b § handläggs ärendet med ett förenklat förfarande och ingen granskning 
behöver hållas. 
 

Tidigare beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge planuppdrag 2022-02-22 § 16.  
Bygg- och miljönämnden beslutar om samråd 2022-03-29 § 38. 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta, samrådsredogörelse och planbeskrivning. 
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§ 81   Antagande av detaljplan - kvarteret Melonen 1 

med flera  
Dnr 2021-00085 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-575 att; 
 

• låta anta ny detaljplan för kvarteret Melonen 1 med flera. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg-och miljönämnden beslöt 2021-11-23§ 89 att uppdra åt dåvarande 
bygg-och miljöförvaltningen att påbörja arbetet med ny detaljplan för kvarteret 
Melonen 1 med flera. Syftet med detaljplan är att utöka byggrätten på fastigheten 
Melonen1 för att i första hand möjliggöra tillkomst av tillbyggnader på befintlig 
huskropp men även möjliggöra för ytterligare komplementbyggnader. 
Detaljplanen prövar möjligheten att möjliggöra plats för ytterligare ett antal 
parkeringsplatser. 
 
Detta görs genom att planlägga mark som idag utgör allmän plats till 
kvartersmark vilken fastighetsägaren till Melonen 1 avser att förvärva och 
därmed reglera in i sin befintliga fastighet samt genom att häva befintliga 
bestämmelser om ”prickmark”. 
 
I samband med ärendet justeras och klargörs ägo-och ansvarsförhållanden 
gällande skötsel av den grusade gångvägen samt den intilliggande gräsytan. 
 
Detaljplanen har ställts ut på samråd mellan 28 februari 2022 och 18 mars 2022. 
Under samrådet har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen Gävleborg och 
Lantmäteriet vilka har föranlett ändringar i plankartan. En fullständig 
redogörelse av genomförda ändringar finns att läsa i den till detaljplanen 
tillhörande samrådsredogörelsen. 
 
Detaljplanen har enligt PBL 5 kap 18 § ställts ut för granskning under perioden  
25 maj 2022 och 10 juni 2022. Under granskningen har fyra (4) yttranden 
inkommit.  
 
Endast mindre justeringar av plankartan har genomförts, i övrigt har inga av de  
inkomna yttrandena under granskningen har föranlett någon ändring i den  
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detaljplaneförslag som ställts ut för granskning. Inkomna yttranden och 
hantering av dessa redovisas i de bifogade handlingarna, se 
granskningsutlåtandet. 

Tidigare beslut  
Beslut om planuppdrag 2021-11-29 § 89 
Beslut om samråd 2022-02-22 § 15 
Beslut om granskning 2022-05-24 §63 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtand 
 

Beslutet skickas till 
Bostadsrättsföreningen Liljan i Söderhamn 
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§ 82   Samråd för detaljplan- Faxe västra, del av 

Broberg 3:1   
Dnr 2019-00050 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2019-406 att; 
 

• uppdra åt enheten för plan, mark och förvaltning att hålla samråd för 
detaljplan Faxe västra,  

 
• samråd kommer att hållas under perioden 1 juli 2022 till 31 augusti 2022. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden uppdrag 2019-09-23 § 55 dåvarande  
plan- och byggavdelningen att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten  
Broberg 3:1 Söderhamns kommun avser att bygga ett nytt  
vård- och omsorgsboende på området. För detta krävs en ny detaljplan. 
 
Enheten för plan, mark och förvaltning har tagit fram ett förslag på  
detaljplan som medger användningen vård med sammanlagd  
byggnadsyta om 5000 kvadratmeter i två våningar. Detaljplanen reglerar  
också utformning genom att sadeltak krävs samt att fasadmaterial ska  
vara trä eller tegel. Till planen finns utredningar om hantering av  
dagvatten, trafikbuller, markföroreningar samt geoteknik. 
 

Tidigare beslut 
Beslut om planuppdrag, Bygg- och miljönämnden, 2019-03-23 
 

Återrapportering 
Ärendet återrapporteras i samband med beslut om granskning i oktober  
2022. 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta, samrådshandling 
Planbeskrivning, samrådshandling 
Dagvattenutredning 
Markteknisk undersökningsrapport 
Miljöteknisk markunderssökningsrappor 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 83   Planuppdrag, Västra Tullgatan 
Dnr 2022-00053 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-267 att; 
 

• uppdra åt enheten för plan, mark och förvaltning att påbörja 
planuppdrag för Västra Tullgatan. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet innebär att enheten för plan, mark och förvaltning inleder ett arbete 
med att ta fram ny detaljplan för Västra Tullgatan, söder om gamla järnvägen, 
samt längs med promenaden. Ungefärligt planområde visas på kartbilaga. 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 9 juni 2022 
Kartbilaga, den 9 juni 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 84   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. 
 
 
 


