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Bygg- och miljönämnden 

 

    

 Sammanträdesdatum tisdagen den 30 augusti 2022   

 Paragrafer §§ 85-89  

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

  

 Beslutande Se närvarolista, s. 2  

    

    

    

 Justeringsdag onsdagen den 7 september 2022  

 Tid för anslag 2022-09-07–2022-09-29  

      

 Magnus Ludvigsson(L), ordförande Teija Åhlin, sekreterare  

      

 Catherine Maxdotter (S), 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) 
 

D          

Per-Yngve Velander (M) 
 

X          

Lillemor Svensson (S) 
 

D          

Catherine Maxdotter (S) 
 

D          

Christer Wannberg (S) ersätts av Helena 
Torstensson (C) 
 

____  
        

Kennet Johansson (SD) 
 

D          

 

ERSÄTTARE           

Helena Torstensson (C) ersätter Christer 
Wannberg (S) 
 

D  
        

Alvar Magnusson (C) 
 

          

Jan-Olof Högqvist (M) 
 

 D         

Christina Andersson (S) 
 

          

Eric Johansson (S) 
 

          

Azad Faruk Aslan (V)           

Jan-Erik Tynong (SD) 
 

 D 
        

Närvaro på plats markeras med X, närvaro på distans markeras med D 
    
ÖVRIGA NÄRVARANDE PARAGRAFER   
Herman Claesson, verksamhetschef §§ 85-89   
Jonas Ryberg, verksamhetschef §§ 85-89 Via Teams  
Teija Åhlin, sekreterare §§ 85-89   
Hilkka Gilljam Mustonen Handläggare 
bostadsanpassning 

§§ 86   

Magnus Andersson bygglovshandläggare §§ 87 Via Teams  
    
    



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 3 (11) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  

  
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Innehållsförteckning 
§ 85   Val av justerare och justeringsdag. .................................................................... 4 

§ 86   Bostadsanpassningsbidrag ................................................................................. 5 

§ 87   Nybyggnad fritidshus .......................................................................................... 6 

§ 88   Delegationsbeslut 2022 ...................................................................................... 10 

§ 89   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 2022 ............................................ 11 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 4 (11) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-08-30  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

§ 85   Val av justerare och justeringsdag.  

Beslut  
Catherine Maxdotter (S) utses att tillsammans med ordförande justera 
protokollet onsdagen den 7 september 2022. 
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§ 86   Bostadsanpassningsbidrag  
Dnr 2022-00059 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden (BMN) beslutar i ärende B-2022-274 att; 
 
med stöd av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag bevilja 
bostadsanpassningsbidrag med 235 750 kr inkl. moms. För installation av B-hiss. 
Varav 4 500:- är bygganmälan. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinna född 1930 med svårigheter att gå på grund av kraftig yrsel. Använder 
rullator.  Lägenheten är anpassad med borttagna trösklar samt en duschplats sen 
tidigare ej bostadsanpassning. I dagsläget behövs två personer som hjälper 
henne ner för trappan. Att kunna ta sig ut själv på ett säkert sätt. 
Ärendet avser anpassning av entrétrappan som är ca 3,9 meter hög. Anpassas en 
B-hiss. 
Inkommit tre offerter. Styrkt med utlåtande från arbetsterapeuten. 
 
Enligt 5 § lag (2018:222) Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och 
komplettera fast funktioner och i anslutning till en bostad. 
 

Beslutsunderlag 
Enheten för tillsyn och prövnings tjänsteutlåtande 5 augusti 2022 

 

Skickas till 
Sökande 

 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 87   Nybyggnad fritidshus  
Dnr 2022-00049 

Beslut  
Med hänvisning till Sektor samhällsservice yttrande och motivering beslutar 
bygg- och miljönämnden (BMN) i ärende B-2022-215 att;  
 

• med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja bygglov för 
nybyggnad av ett fritidshus, 

 
• med stöd av 10 kap. 23–24 §§ PBL bevilja startbesked, 

 
• fastställa kontrollplanen (handling 8), 

 
• med stöd av 10 kap 4 § PBL byggnaden får börja användas innan beslut 

om slutbesked meddelats, 
 

• verifierad fastställd kontrollplan lämnas in som underlag för slutbesked 
samt 

 
• med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 8 060 kronor.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus om 26 m2 (BYA) med loft 
inom fastigheten X.  

Sektor samhällsservice yttrande och motivering  
Allmänhetens intresse av att använda platsen för rörligt friluftsliv bedöms vara 
lågt på grund av den omedelbara närheten till befintlig intilliggande enskild väg. 
Inga enskilda eller allmänna intressen som skulle stå i konflikt med sökt 
bebyggelse bedöms finnas.  
Då naturtypen är av allmän karaktär bedöms livsvillkoren för djur- och 
växtarter inte få en väsentlig negativ påverkan vid byggnation enligt ansökan. 
Då sökt åtgärd utgör en komplettering intill befintlig bebyggelse intill en enskild 
väg bedöms åtgärden inte strida mot översiktsplanens rekommendationer att 
landskapskaraktärerna (i det här fallet småkuperat skogslandskap) ska 
vidmakthållas. 
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Beskrivning 
Platsen för byggnation är belägen X och X. 
Planerad byggnad förläggs på höjdnivån ca +105 (RH 2000) vilket är ca 7 meter 
över intilliggande väg samt ca X.  
I närområdet finns en bebyggd fritidhustomt. 
VA och el kommer inte installeras. 
Parkering kommer att ske vid befintlig skogsbilväg. Endast stig anläggs genom 
att låta det mesta av körvägen för byggnationen växa igen. 
Byggnad och tomtplats placeras utanför X som utgör området inom 100 meter 
från strandlinjen.  
 
Området består enligt naturvärdesbedömningen av skogsmark av frisk till torr 
typ med ungskog med växlande täthet. Marken sluttar påtagligt nedanför och 
ovanför, men har betydligt mindre lutning på den planerade ytan för fritidshuset. 
Trädskiktet domineras av tall med inslag av björk och gran. Fältskiktet 
domineras av blåbärsris med inslag av ljung och lingon. 

 

Förutsättningar 
Detaljplan eller områdesbestämmelser saknas. 
Platsen ingår i område Småkuperat skogslandskap enligt gällande översiktsplan. 
Sakägare har underrättats enligt 9 kap 25 § PBL. 
Inget yttrande från sakägarna har kommit in. 
Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 7 kap. 5 § 
plan- och byggförordningen (PBF). 

 

Information  
När får jag börja bygga? 
Enligt bestämmelser i plan och bygglagen får arbetena påbörjas fyra veckor efter 
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om 
beslutet inte vunnit laga kraft (9 kap. 41 a och 42 a §§ PBL). 
 
Tekniskt samråd 
Tekniskt samråd bedöms som obehövligt med hänvisning till byggnadens enkla 
utförande, ringa storlek samt avsaknad av installationer. Om byggherren kräver 
ett tekniskt samråd ska ett sådant hållas. Byggherren ombeds i så fall kontakta 
handläggaren för bestämmande av lämplig tidpunkt för ett tekniskt samråd.  
Tekniskt samråd med tillhörande arbetsplatsbesök samt slutsamråd debiteras 
separat och ingår inte i beslutad avgift enligt ovan. 
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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 bygglovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk.   
Vad ska jag göra när jag byggt klart? 
När du byggt färdigt ska du ansöka om slutbesked. Det gör du genom att skicka 
in de handlingar som krävs för att bygg- och miljönämnden ska kunna utfärda ett 
slutbesked. Vilka handlingar som krävs finns nämnda under beslut. 

 

Upplysning 
Bygg- och miljönämnden är inte förhindrad att meddela startbesked innan 
beslutet om bygglov vunnit laga kraft.  
 
Avgift 
Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov mm antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206 daterat 2021-06-14. 
Avgiften har reducerats enligt 12 kap 8 a PBL med 15 240 kronor eftersom 
tidsfristen enligt 9 kap 27 § PBL överskridits med tre veckor. 
Avgiften har även reducerats för uteblivet tekniskt samråd, arbetsplatsbesök 
samt slutsamråd. 
Faktura skickas separat. 
 
Giltighetstid 
Enligt 9 kap 43 § PBL skall bygglovet upphöra att gälla, om den åtgärd bygglovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft. 
Startbeskedet slutar att gälla samma dag som beslutet om bygglov upphör (10 
kap. 25 § PBL). 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1   2022-05-06 Ansökan  
2  2022-05-06 Översiktskarta  
3  2022-05-06 Situationsplan orto 
4  2022-05-06 Plan- och fasadritning  
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8  2022-06-07 Förslag till kontrollplan  
9  2022-06-07 Plan- och fasadritning  
10 2022-06-07 Plan- och fasadritning eldstad och rökkanal  
11 2022-06-07 Tomtkarta 
12 2022-06-07 Tomtkarta orto  
13 2022-06-08 Internremiss naturvärdesbedömning 
14 2022-06-13 Underrättelse till sakägare  
15 2022-06-20 Naturvärdesbedömning 
 
Enheten för tillsyn och prövnings tjänsteutlåtande 19 augusti 2022 

 

Skickas till 
Beslut 
Sökanden 
Kungörelse av beslut 
Post- och inrikes tidningar 
Meddelande om kungörelse 
Meddelande om kungörelse skickas ut enligt 9 kap 41 b § PBL. 
Sändlista lämnas ut på begäran. 
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 88   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 
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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§ 89   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 

2022  
Dnr 2022-00003 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar 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 Trafikverket, Gävle 
Ärende Trafikverkets underrättelse angående avvikelse av kemisk 

ogräsbekämpning inom tre restriktionsytor 
 
Diarienr. M-2022-566 
________________________________________________________________________________ 

Beslutsunderlag 
Inkommen underrättelse från Trafikverket. 


