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Bygg- och miljönämnden 

 

    

 Sammanträdesdatum tisdagen den 15 mars 2022   

 Paragrafer §§ 27-28  

 Plats och tid Digitalt möte, kl. 09:00  

  

 Beslutande Se närvarolista, s. 2  

    

    

    

 Justeringsdag den 15 mars, omedelbar justering  

 Tid för anslag 2022-03-15–2022-04-06  

      

 Peter Myrasch Regnell (C), ordförande Lena Lemrin, sekreterare  

      

 Kennet Johansson (SD), 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) 
Ersätts av Alvar Magnusson (C) 

----          

Peter Myrasch Regnell (C) 
 

X          

Per-Yngve Velander (M) 
Ersätts av Jan-Olof Högqvist (M) 

----          

Lillemor Svensson (S) 
 

D          

Catherine Maxdotter (S) 
 

D          

Christer Wannberg (S) 
 

D          

Kennet Johansson (SD) 
 

D          

 

ERSÄTTARE           

Helena Torstensson (C) 
 

          

Alvar Magnusson (C) 
Ersätter Magnus Ludvigsson (L) 

D          

Jan-Olof Högqvist (M) 
Ersätter Per-Yngve Velander (M) 

D          

Christina Andersson (S) 
 

          

Eric Johansson (S) 
 

          

Azad Faruk Aslan (V)  D         

Jan-Erik Tynong (SD) 
 

 D 
        

Närvaro på plats markeras med X, närvaro på distans markeras med D 
    
ÖVRIGA NÄRVARANDE PARAGRAFER   
Jonas Ryberg, verksamhetschef §§ 27-28   
Lena Lemrin, sekreterare §§ 27-28   
Sindre Dahlkvist bygglovshandläggare §§ 28   
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§ 27   Val av justerare och justeringsdag. 

Beslut  
Kennet Johansson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
tisdagen den 15 mars 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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§ 28   Tidsbegränsat bygglov flytande restaurang, 

Faxeholmen 2:2 
Dnr 2022-00022 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B- 2021-591 
att: 
 

 bevilja tidsbegränsad bygglov till och med 2027-02-14 med stöd av plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900) 
 

 godta byggherrens förslag till kontrollansvarig: Björn Johnson samt 
 

 bestämma bygglovsavgiften till avgiften till 18 400 kronor och 
planavgiften till 3 300 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PBL 

 
Paragrafen justeras direkt på mötet. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tidsbegränsat bygglov flytande restaurang 
med däck för uteservering om totalt 223 kvadratmeter (bruttoarea) inom 
fastigheten Faxeholmen 2:2.  
 

Bygg- och miljönämndens yttrande och motivering 
Bakgrund 
Gällande detaljplan I 423 laga kraft 2012-09-24, och anger 
”Söderhamnsån avses som allmänt vattenområde i gällande detaljplan. 
Område betecknat med W blir öppet det vill säga allmänt tillgängligt för 
båttrafik, fiske, etcetera WV1-området t tillgänglig avses för en mindre 
småbåtshamn. Längs kajskoningen uppförs en brygga som är allmänt 
tillgänglig(x1). Boende i området ges möjlighet till upplåtelse av båtplatser inom 
område för småbåtshamn.” 
Ansökta åtgärd ligger inom det som betecknas som WV1-område, samt x1- 
området. Bryggan för allmän gångtrafik inom x1- området är inte utförd. 
 
Motivering 
Bygg- och miljönämnden bedömer att den ändrade användningen inte är en liten 
avvikelse och att åtgärden inte heller är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Med hänvisning till det bedöms ett permanent bygglov inte kunna meddelas 
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utan en föregående ändring av detaljplanen. Genomförandetiden på gällande 
detaljplan går ut först 2027.  
Det finns ingen detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad 
eller mark som innebär att ett tidsbegränsat bygglov ska ges.  
 
Mot bakgrund av planstridigheten har sökanden valt att ansöka om ett 
tidsbegränsat bygglov. Sökanden har angett att verksamheten ska flyttas ifall 
restaurangen inte kan permanentas med en detaljplaneändring under den tid det 
tidsbegränsade bygglovet och en eventuell förlängning pågår. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov bedöms kunna ges då användningen enligt 9 kap 31 c 
PBL punkt 2 bedöms utgöra ett lämpligt komplement till stadsmiljön mot 
bakgrund av att restaurangverksamheten förläggs till största delen inom 
vattenområde som inte är planerad som fritt vattenområde. Den del som förläggs 
på område för brygga, får i praktiken ingen åverkan, då bryggan inte har kommit 
i stånd. Markägare har lämnad sitt godkännande. På så vis erbjuds allmänheten 
en närhet till vattnet dom timmar restaurangen är öppen, om än en annan en vad 
planen anger. 
 
Lokalen får full tillgänglighet för den del som är tillgänglig för gäster. Att 
passagemått i vissa delar av personaldelen är i underkant får godtas mot 
bakgrund av att åtgärden är tillfällig.  
 

Lagrum 
9 kap 33 § PBL 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 9 kap 30-32 a §§ PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär 
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, 
om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark. 
 

Yttranden 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik 
32 2022-02-11  Yttrande från granne 
33 2022-02-14  Yttrande från Söderhamn nära 
34 2022-02-16  Yttrande från markägare 
35 2022-02-20  Yttrande från Föreningen för M/S Moa 
36 2022-02-21  Yttrande från Virgincoast Company AB 
37 2022-02-22  Yttrande från granne 
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Bedömning av yttranden 
Yttrande löpnummer 32 framför att hen inte är emot placeringen av restaurangen 
såframt hens önskemål om åtgärder tas hänsyn till. Dessa är att området under 
hens balkong stängs av så att inte problem med urinering eller ljud från berusade 
gäster som lämnar restaurangen uppstår. 
Från det görs bedömningen att det inte är oväsen från själva 
restaurangverksamheten som fruktas, men beteendet till människor som rör sig i 
den offentliga miljön efter restaurangbesök.  Det är en civilrättslig fråga, som inte 
restaurangverksamheten bär ansvar i.  Bygg- och miljönämndens bedömning är 
att det i sammanhanget är orimligt att stänga av område för lokalgata för att 
föregå eventuella lagbrott. Oväsen från gästar som lämnar restaurangen bedöms 
förekomma mycket tillfälligt och oregelbundet och inte övergå det buller en kan 
förvänta komma från en lokalgata i en centrumsmiljö. 
 
I yttrande löpnummer 33 framför Söderhamn Nära att det ställs krav på 
fettavskiljare. Frågan ska hanteras inför startbesked. Vidare uppges el, vatten, 
avlopp och fiber är möjligt att utföra, samt att plan för sophantering saknas. 
Sökanden har i efterhand gjort upp avtal kring avfallshanteringen som förläggs i 
anslutning till Kraftkonsults sophantering på Faxeholmsgatan 3. 
 
I yttrande löpnummer 34 framför markägare ingen erinran. 
 
I yttrande löpnummer 35 framför Föreningen för M/S Moa att M/S Moa kan få 
problem att vända. Frågan är löst genom att M/S Moa flyttas.  
 
Yttrande löpnummer 36 har 4 punkter i sitt yttrande. 

1. Påtalar fördelarna med att samla all verksamhet som riktar sig åt 
besöksnäringen på samma ställe. 

 
Vattenområdet på södra sidan där besöksnäring är etablerad, är i all huvudsak 
planerad som fritt vatten, där hinder inte får förekomma. Byggnadsnämnden 
måste pröva den placering som angetts i ansökan. 
 

2. Påtalar att det finns förorenat mark i närområdet.  
 
Förekomsten av förorenat mark i närområdet anses inte ha påverkan på 
restaurangverksamheten.  
 

3. Påtalar att utsikten till det utpekade kulturhistoriskt värdefulla Tullhuset 
försämras.  

 
Remiss har skickats till Länsmuseet Gävleborg beträffande påverkan på 
intilliggande kulturhistoriska värdefulla byggnader. Länsmuseet har inte svarat 
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skriftig inom tiden. Samråd har hållits per telefon. Länsmuseet ansåg att 
etableringen inte hade någon områdespåverkan som var till skada för utpekade 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. Bygg- och miljönämnden delar denna 
åsikt. 
 

4. Påtalar att den nuvarande placering riskerar att påverka tillgängligheten 
för båttrafiken och göra det svårt att manövrera för större båtar och 
segelfartyg. 

 
Området för etableringen är planerad med det syfte att utgöra förtöjningsplatser. 
Det vill säga att hinder i vattenområde får förekomma med stöd i gällande 
detaljplan. Båtar som inte kan manövrera innanför det avsedda området för fritt 
vatten, samt eventuellt utrymme som inte är ianspråktagit, ska inte färdas i ån. 
 
I yttrande löpnummer 37 framförs synpunkter på parkeringssituationen. 
Reserverade platser för verksamheten föreslås och bilder av rådande läge är 
inlämnat. 
Bygg-och miljönämnden konstaterar att parkeringsplatser finns inom området. 
Det bedöms rimligt att verksamheten, lik andra centrumsverksamheter, får 
förlita sig på offentliga platser som finns tillgängliga. Särskilda uppmärkta 
parkeringsplatser för verksamheten kan missbrukas av allmänheten, lik som 
parkeringsplatser misstänks missbrukas i dag. Särskild uppmärkta 
parkeringsplatser tycks därför inte avhjälpa problemet med felparkeringar. 
Behovet av trafikövervakare är en fråga för annan myndighet. 
 

Yrkanden och förslag till beslut på sammanträdet 
Kennet Johansson (SD) föreslår att bygg- och nämnden lämnar ett tidsbegränsat 
bygglov på 5 år till och med 2027-02-14. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kennet Johanssons (SD) förslag till beslut att bevilja 
tidsbegränsat bygglov på 5 år till och med 2027-02-14 mot förvaltningens förslag 
att bevilja ett tidsbegränsat bygglov på 10 år till och med 2032-02-14 och finner 
att nämnden beslutar enligt Kennet Johanssons (SD) förslag till beslut. 
Omröstning begärs och genomförs. 
Ja – Förvaltningens förslag till beslut på tidsbegränsat bygglov 10 år.  
Christer Wannberg (S) 
Nej- Kennet Johanssons (SD) förslag till beslut tidsbegränsat bygglov på 5 år. 
Peter Myrasch Regnell (C), Jan-Olof Högqvist (M), Lillemor Svensson (S), 
Catherine Maxdotter (S), Alvar Magnusson (C), Kennet Johansson (SD) 
Ordförande ställer frågan till nämnden om den kan bevilja tidsbegränsat bygglov 
i 5 år till och med 2027-02-14. 
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Ja – bevilja tidsbegränsat bygglov på 5 år  
Peter Myrasch Regnell (C), Jan-Olof Högqvist (M), Lillemor Svensson (S), 
Catherine Maxdotter (S), Alvar Magnusson (C), Kennet Johansson (SD), Christer 
Wannberg (S) 
Nej - avslå tidsbegränsat bygglov på 5 år.  
--- 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar  
• Fastigheten omfattas av detaljplan I 423. 
• Genomförandetiden för detaljplanen upphör 2027-09-24 
• Sakägare har underrättats om ansökan enligt 9 kap 25§ och 5 kap 35§ PBL. 
• Användningen restaurangverksamhet strider mot detaljplanens 

användningsbestämmelsebrygga för allmänt tillgänglig brygga och 
småbåtshamn. 

• Kontrollansvarig krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 
7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF). 
• Björn Johnson, certifierad kontrollansvarig behörighetsnivå K, har anmälts som 

kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik 
1  2021-11-18  Ansökan 
19 2022-02-03  Situationsplan 
20 2022-02-03  Planritning 
21 2022-02-03  Fasadritning 
22 2022-02-03  Fasadritning Öster o Väster 
23 2022-02-03  Takplanritning 
24 2022-02-03  Utvändiga materialval 
25 2022-02-04  Anmälan om kontrollansvarig 
26 2022-02-03  Sektionsritning 
32 2022-02-11  Yttrande från granne 
33 2022-02-14  Yttrande från Söderhamn nära 
34 2022-02-16  Yttrande från markägare 
35 2022-02-20  Yttrande från Föreningen för M/S Moa 
36 2022-02-21  Yttrande från Virgincoast Company AB 
37 2022-02-22  Yttrande från granne 
40 2022-03-01  Svar till yttranden om Eats bolivar 
41 2022-03-01  Sophantering 
42 2022-03-03  Situationsplan sopsortering 
43 2022-03-09  Information svar på yttrande 
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Information                     
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). Startbeskedet kan först skrivas 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 att få startbesked? 
 (med reservation att ytterligare kompletterande handlingar kan krävas in under 

handläggningstiden) 
 Förslag till kontrollplan  
 Konstruktionshandlingar 
 Energibalansberäkning  
 Brandskyddsbeskrivning  
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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. 
Om möjlig kommer tekniska samrådet hållas per telefon. 
 
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. 
 
När kungörs beslutet? 
Publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar sker normalt två vardagar efter 
beslutsdatumet. 
 
När vinner beslutet laga kraft? 
Det sker i regel fyra veckor efter att beslutet blev publicerat i Post- och inrikes 
tidningar och om ingen överklagan kommit in.  
Lämnas en överklagan in kan en överinstans ändra lovbeslutet. Det kan då 
beslutas om att påbörjade åtgärder ska återställas. Alla åtgärder som utförs 
innan lovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk.   
 
Avgift  
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov med mera antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 206, daterat 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). 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Kopia på beslut  
Kontrollansvarig  
Virgincoast Company AB 
Föreningen för M/S Moa 
Söderhamn Nära 
Personer bakom yttranden löpnummer 32 och 37 
Kungörelse av beslut 
Beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 41 a § PBL. 
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Meddelande om kungörelse skickas ut enligt 9 kap 41 b § PBL. Sändlista lämnas 
ut på begäran. 

 

Bilagor 
Besvärshänvisning 
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