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§ 80   Val av justerare  

Beslut  
Per Yngve Velander (M) utses att justera protokollet tillsammans med 
ordförande måndagen den 29 november 2021 
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§ 81   Månadsredovisning 2021  
Dnr 2021-00005 

Beslut  
Bygg-och miljönämnden godkänner månadsrapport för oktober månad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens verksamhet och ekonomi omfattande oktober månad, ska redovisas i 
form av en månadsrapport. Förvaltningen har sammanställt rapporten som 
redovisas i bilaga. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 82   Mål- och resursplan med budget för bygg- och 

miljönämnden 2022  
Dnr 2021-00014 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna mål- och resursplan för 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Inför kommande verksamhetsår har bilagd mål- och resursplan tagits fram. 
Planens innehåll är i huvudsak detsamma som 2021 års mål- och resursplan. 
Vissa justeringar har gjorts utifrån vad som framkommit i diskussioner med 
nämnd och förvaltning. Exempelvis kommenteras den nya 
förvaltningsorganisationen, tillägg har gjorts gällande bostadsanpassning och 
tillsyn enligt PBL samt har nämndens tidigare prioriteringar gällande 
verksamhetsutveckling slagits samman, under rubriken Frigörande av 
handläggartid. 
 
Planen utgör ramverket för nämndens verksamhet kommande år och ligger till 
grund för förvaltningens planering av konkreta aktiviteter och projekt. I planen 
framgår fokusområden, KF-uppdrag, andra prioriteringar och 
utvecklingssatsningar med indikatorer samt budget för det kommande året. 
 
Tidigare beslut om mål- och resursplan för gemensam samhällsplanering, KS, 
KUS och BMN gäller även 2022. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens mål och resursplan 2022 enligt bilaga. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 83   Kostråd för fisk, Ålsjön, Östansjö s:26,   
Dnr 2021-00075 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2021-1222 
att: 
 

• tillfälligt kostråd till allmänheten ska upprättas gällande fisk fångad i 
Ålsjön.  
 

• kostråden upprättas på grund av förhöjda halter PFAS som kan ge 
negativa hälsoeffekter vid längre tids exponering. 

 
• det tillfälliga kostrådet ska innehålla följande rekommendationer: Fisk 

från Ålsjön bör inte ätas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
I Ålsjön finns bland annat abborre och gädda. Fiske förekommer i Ålsjön. 
Provtagning på fisk i Ålsjön har gjorts. Förhöjda halter av PFAS i fisken har 
framkommit vilket gör att ett tillfälligt kostråd bör upprättas.  
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande och motivering 
Bakgrund 
Prover visar på förhöjda halter av PFAS i både vatten och fisk i Ålsjön. Prover 
presenterades 2019 men det är först nu när EFSA (europeiska livsmedels-
säkerhetsmyndigheten) publicerat nya hälsoriskbaserade riktvärden som 
bedömning gjorts att det är aktuellt med lokala kostrekommendationer.  
 
Motivering 
PFAS är en grupp miljögifter som kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig 
exponering. Risken med PFAS är inte akut. Det man bör undvika är att äta fisk 
med höga halter vid upprepade tillfällen under lång tid.  
 
Förhöjda halter av PFAS har upptäckts vid analys av fisk fångad i Ålsjön och 
därför bör ett tillfälligt kostråd upprättas.  
 
Utifrån analyserna bör det tillfälliga kostrådet vara att fisken inte bör ätas alls 
och omfatta alla sorters fisk i Ålsjön. 
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Genom att kostråd upprättas ges kommuninvånarna möjlighet att vidta 
försiktighetsåtgärder som innebär att exponeringen för PFAS-ämnen kan 
minskas.  
 
Kostrådet bör vara tillfälligt. Utifrån mer fakta och kunskap om PFAS i fisk eller 
nya provtagningar kan det bli aktuellt att ändra rekommendationen.  

 

Underlag 
Söderhamns kommun fattar detta beslut med stöd av länsstyrelsen i Gävleborgs 
län och Livsmedelsverket. Samråd har skett med Försvarsmaktens 
miljöprövningsenhet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö samt 
Jordbruksverket. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen Söderhamn 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, gavleborg@lansstyrelsen.se 
Livsmedelsverket, livsmedelsverket@slv.se 
Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, exp-ledr@mil.se 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se   
 
 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 10 (37) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2021-11-23  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

§ 84   Bostadsanpassningsbidrag  
Dnr 2021-00080 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-445 att: 
 
med stöd av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag bevilja 
bostadsanpassningsbidrag som kontantbidrag med högst 329 025 :- inkl. moms 
för installation av rullstolshiss modell Handi-Lift utomhus och utbyggnad av 
toalett till hygienrum. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande har bestående funktionsnedsättning samt progredierande på grund av 
Kol fas 4 och ledgångsreumatism. Hon bor tillsammans med sin make i ett 
tvåvåningshus. 
Upp till entrén är det fyra trappsteg. Entréplan kök, vardagsrum, toalett och 
tvättstuga. På övreplan sovrum, allrum och badrum. Sökande säng är nedflyttad 
på entréplan, skärmat av en del av vardagsrummet. Använder rullstol 
Anpassningen bedöms nödvändig för att bostaden i sin helhet ska kunna nyttjas 
på ett ändamålsriktigt sätt.  
 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning och motivering 
Enligt 5 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för att 
anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till bostad. Bidrag 
lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökande. Sökande har funktionsnedsättning som har styrkts 
av arbetsterapeuten enligt utlåtande. 
 
Enligt 16 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag med ett 
belopp(kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärden. 
 
Kostnadssammanställning: 
1. Hiss 170 000:- inkl. moms 
2. Hygienrum 154 625:- inkl. moms 
3. Bygganmälan 4 400:- 
 
Sökande har begärt in offerter från företag som gemensamt kunnat redovisa en 
ändamålsenlig lösning. Kostanden bedöms vara skälig 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 85   Nybyggnad fritidshus   
Dnr 2021-00087 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2021-469 
att: 
 

• bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, 
 

• godta byggherrens förslag till kontrollansvarig: Karl Erik Persson , 
 

• bestämma avgiften 22 700 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PBL. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för Nybyggnad fritidshus om 92 kvadratmeter 
(bruttoarea)och gästhus om 31 kvadratmeter (bruttoarea) samt carport med 
förråd om 33 kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten X med adressplats X. 
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande  
Bakgrund/Tidigare beslut  
Förhandsbesked för fem enbostadshus enligt bygg- och miljönämndens beslut  
§ 73 daterat 2015-06-16 i ärende B-2015-237.  
Förhandsbeskedet motiverades med att det var en komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp och att det rörliga friluftslivet inte påverkades. Efter det att 
förhandsbeskedet beviljades har fem fastigheter för bebyggelse styckats av varav 
Svartvik 1:55 är en av dem. Ingen fastighet är bebyggd med stöd av 
förhandsbeskedet.  
Förhandsbeskedet har upphört att gälla.  
 

Motivering  
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL särskilt mot bakgrund av meddelat 
förhandsbesked år 2015 och att förutsättningarna för att bebygga de nu 
avstyckade fastigheterna inte ändrats sedan förhandsbeskedet meddelades. 
Bygglov kan därmed ges med stöd av 9 kap. 31 § PBL.  
 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
Tekniskt samråd ska hållas, enligt 10 kap. 14 § PBL.  
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Kontrollansvarig krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 7 kap. 5 § 
plan- och byggförordningen (PBF). 
Kända sakägare har underrättats enligt 9 kap. 25 § PBL. 
 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1 2021-09-10 Ansökan  
2 2021-09-10 Anmälan om kontrollansvarig  
3 2021-09-10 Teknisk beskrivning  
4 2021-09-10 Situationsplan  
5 2021-09-10 Plan-och sektionsritning 
6 2021-09-10 Fasadritning  
7 2021-09-10 Plan, fasad- och sektionsritning gästhus 
8 2021-09-10 Plan, fasad- och sektionsritning carport 
11 2021-10-14 Situationsplan med höjder 
   

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  
• Bevis på att färdigställandeskydd är tecknat alt. ansökan om befrielse. 
• Konstruktionshandlingar 

 
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, behovet av färdigställandeskydd samt när bygg- 
och miljönämnden ska genomföra arbetsplatsbesök och om det behövs andra 
tillsynsåtgärder. Byggherren får även reda på om det är fler kompletterande 
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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. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Kopia på beslut  
Kontrollansvarig  
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. 
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 87   DPL - Begäran om planbesked, Närby 1:72,  
Dnr 2021-00076 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-461 att: 
 

• lämna positivt planbesked samt planuppdrag åt bygg- och 
miljöförvaltningen att upprätta ny detaljplan för Närby 1:72 samt 

 
• planavtal mellan Midsommarfjärdens Samfällighetsförening och 

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

Sammanfattning av ärendet 
Midsommarfjärdens samfällighetsförening har ansökt om planbesked. Området 
inkluderar fastigheten Närby 1:72 med flera.  
 
Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten för att utöka byggrätterna till 
cirka 220 m2 per fastighet inom Midsommarfjärdens samfällighetsförening.  
 
Gällande detaljplan medger en största sammanlagd byggnadsarea på 80 m2 per 
fastighet, varav högst en huvudbyggnad får uppföras. 
 
Beslutet skickas till 
Midsommarfjärdens samfällighetsförening 
X 
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§ 88   DPL - Holmsveden skola del av Sg12,  

Härnebo 2:90  
Dnr 2017-00548 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2017-548 att: 
 
uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att hålla granskning av detaljplan 
Härnebo 2:90 mellan 6 december 2021 och 14 januari 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål 
(A) till bostadsändamål (B) och centrumändamål (C). Gällande detaljplan 
medger allmänt ändamål. 
 
Detaljplanen har ställts ut på samråd mellan 31 maj 2021 och 28 juni 2021. 
Detaljplanen ska enligt PBL 5 kap 18 § ställas ut på granskning och inför 
granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens 
anslagstavla. 
 

Tidigare beslut  
Beslut om planuppdrag 2017-10-31 § 124 
Beslut om samråd 2021-05-25 § 43 
 

Beslutsunderlag  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
 

Beslutet skickas till  
X 
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§ 89   DPL - Planuppdrag Melonen 1 med flera  
Dnr 2021-00085 

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

• ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
kvarteret Melonen 1 med flera. samt  

 
• för ändamålet upprätta planavtal med berörda parter. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bostadsrättsföreningen Liljan i Söderhamn har i ett tidigare bygglovsärende 
(Dnr: B-2021-350) fått avslag på del av ansökan gällande tillbyggnad av inglasade 
balkonger mot Norrtullskolan. För att möjliggöra lov för sökt tillbyggnad behöver 
områdets planrättsliga förutsättningar ändras. 
 
Området berör fastigheterna Melonen 1, Liljan 6 samt del av fastigheten 
Villastaden 3:1. Markanvändningen regleras i dag av Stadsplan KV Melonen, 
Västra delen, upprättad 1977 samt Stadsplan för del av Norra stadsdelen inom 
Söderhamns stad, upprättad 1944. 
 
Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig markanvändning för att möjliggöra 
tillbyggnad på befintlig huskropp. 
 

Beslutet skickas till 
Bostadsrättsföreningen Liljan i Söderhamn 
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§ 90   Tillsyn - ovårdad byggnad, 

rivningsföreläggande 
Dnr 2021-00053 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2016-428 
att: 
 

• med stöd av 11 kap. 12 och 37 §§ plan- och bygglagen, X fastighetsägare till 
Ljusne 29:70 att senast inom 6 månader från att ha delgivits detta beslut 
riva före detta Ljusne värdshus, se bifogad situationsplan med markerad 
byggnad, 

 
• om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § 

PBL besluta att rivningen ska genomföras på den försumliges bekostnad 
och hur det ska ske. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ett tillsynsärende gällande ovårdad byggnad inom fastigheten 
Ljusne 29:70, Kättingvägen 6, Ljusne. Fastigheten har tidigare haft 
tillsynsärenden upplagda gällande bristande underhåll, men som avslutats utan 
åtgärder. 
 
Ett tillsynsärende upprättades 29 juni 2016 genom inkommen anmälan.  
Den 1 september 2021 besöktes fastigheten av tillsynshandläggare tillsammans 
med utsedd sakkunnig från AFRY för underhållsutredning. Det kunde 
konstateras att byggnaden är i mycket dåligt skick och utgör en fara för 
människor som vistas i och kring byggnaden. Byggnadsnämnden har 
kommunicerat sitt protokoll samt AFRY´s rapport från statusbesiktning. 
Fastighetsägaren har inte svarat.  
 

Tidigare beslut  
BMN § 50 2021-06-22: Bygg- och miljönämnden beslutar föreläggande om 
underhållsutredning för att utreda byggnadens skick. Utredningen görs på 
fastighetsägarens bekostnad. 
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande 
Bakgrund 
Byggnaden inom fastigheten Ljusne 29:70 har vid flera tillfällen fått in klagomål 
gällande bristande underhåll.  
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Tidigare tillsynsärenden har lagts ner då man bedömt att byggnaden inte varit i 
så dåligt skick att åtgärder krävts. Byggnaden har stått tom en längre tid och har 
blivit ett objekt för så kallad ”urban exploring” där människor besöker övergivna 
hus, ofta utan tillstånd från fastighetsägare. Samtal med polis håller med om 
detta då polisen ofta får in samtal att människor befinner sig i byggnaden.  
 

Motivering 
Vid tillsynsbesöket som gjordes 1 september 2021 syntes det att byggnaden är i ett 
mycket dåligt skick och underhållet har varit kraftigt eftersatt i många år. 
Fasadputsen har på många ställen släppt på grund av fuktskador. På flera ställen 
har taket rasat in och orsakat stora fuktskador invändigt.  
 
Sedan tillsynsärende upprättades har byggnaden inte satts i stånd och i 
jämförelse med foton från 2016 och 2021 kan det ej påvisas att några 
underhållsåtgärder utförts. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det före detta värdshuset på 
fastigheten Ljusne 29:70 inte uppfyller gällande krav på byggnadsverk. Åtgärder 
anses ej vara rimligt ur praktisk och ekonomisk synpunkt. Byggnaden är i så 
dåligt skick och skadat i väsentlig omfattning, vilket kan innebära fara för 
människors liv och hälsa, att rivning ska ske. 
 

Yttranden/Utredningar 
Brev med förfrågan om åtgärder har skickats till fastighetsägare 22 augusti 2016 
och 10 februari 2020, inget svar har inkommit. 
Kommunicering gällande förslag till beslut om rivningsföreläggande har skickats 
4 november 2021 med REK till fastighetsägare. Brevet har inte hämtats ut dags 
dato 16 november 2021. 
 
I rapporten från AFRY´s underhållsutredning har man sammanfattat 
byggnadens skick och bedömt att vistelse i och kring byggnaden på grund av 
byggnadens skick är förenat med risk för personskador.  
 

Lagstöd  
Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är 
väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet/säkerhet i händelse 
av brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö/säkerhet vid 
användning. 
 
Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i 
huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
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byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt.  
 
En tillsynsmyndighet ska enligt 11 kap. 5 § PBL pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det fin anledning att 
anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL. 
 
Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid 
riva byggnadsverket, om det är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning.  
 
Enligt 11 kap. 40 § PBL ska den myndighet som beslutar om ett föreläggande 
enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 33 § genast skicka sitt beslut till 
inskrivningsmyndigheten. 
Beslutsunderlag 
 

Handlingar som tillhör beslut 
Löpnr. Datum Handling  
12 2021-10-14 Protokoll tillsynsbesök 
11 2021-09-08 Statusbesiktning 
4 2018-09-23 Klagomål 
3 2016-08-26 Fotodokumentation 
1 2016-06-29 Anmälan 
   

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare – skickas med REK 
Anmälare – skickas med REK 
Inskrivningsmyndigheten – via mejl 
 

Bilagor 
Situationsplan med markering över byggnad som ska rivas 
Besvärshänvisning  
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§ 91   Tillsyn - tagit i bruk utan slutbesked  
Dnr 2021-00077 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2021-558 
att: 
 

• ta ut en sanktionsavgift av X med adress X, enligt 11 kap. 51 § Plan- och 
bygglagen, 

 
• sätta ner sanktionsavgiften till en fjärdedel med stöd av 11 kap. 53 a § PBL, 

 
• bestämma sanktionsavgiften till 357 kronor med stöd av 9 kap. 24 § 1 st. 

2 p och 2 st. 1 p Plan- och byggförordningen samt 11 kap. 53 a § PBL, 
 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en eldstad med rökkanal som tagits i bruk utan slutbesked inom 
fastigheten X med adressplats X, Söderhamns kommun. 
 
Ärendet upprättades genom brevutskick i ärenden gällande eldstäder där 
startbeskedet löpt ut. I återsänt brev till nämnden har man sagt att eldstaden 
samt rökkanalen redan är tagna i bruk.  
 

Tidigare beslut  
Ett startbesked samt slutbesked för installation av eldstad med rökkanal finns 
med dnr B-2017-718. Slutbeskedet utfärdades efter uppgifter om att eldstaden 
samt rökkanalen redan var tagna i bruk. 
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande  
Bakgrund 
Ett arbete påbörjades med äldre anmälningsärenden genom att skicka ut ett 
informationsbrev till anmälare vars startbesked för installation av eldstad löpt 
ut. Med i brevet fanns en svarsblankett med 3 olika alternativ, varav ett av 
alternativen var att man tagit sin eldstad/eldstad och rökkanal i bruk innan ett 
slutbesked har meddelats samt att man accepterade sanktionsavgiften för detta.  
I detta fall har sotarens protokoll inte inkommit och man har missat att invänta 
ett slutbesked innan man tagit eldstad samt rökkanal i bruk.  
Motivering 
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I startbeskedet var det angivet vad som krävdes för ett slutbesked och även 
information om att eldstaden inte fick tas i bruk innan ett slutbesked hade 
utfärdats.  
 
Fastighetsägaren har uppfyllt allt annat kring installationen men förbisett att 
invänta slutbesked. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl att 
sätta ner avgiften då anmälaren i efterhand inkommit med sotares 
besiktningsprotokoll från godkänd installationsbesiktning.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte skett uppsåtligen och att 
byggsanktionsavgiften inte är står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts. Bygg- och miljöförvaltningen anser därför att sanktionsavgiften ska 
sättas ned till en fjärdedel  
 

Yttranden 
Förslag till beslut är skickat den 1 november 2021, inga ytterligare synpunkter har 
inkommit 
 

Lagstöd 
Enligt 10 kap. 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de delar som omfattas 
av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, om nämnden inte beslutat annat. 
 
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en sanktionsavgift tas ut även om en överträdelse inte 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift 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 
 
Enligt 9 kap. 24 § 1 st 2 p PBF är byggsanktionsavgiften 0,02 prisbasbelopp för att 
ha tagit en eldstad i bruk utan slutbesked, och enligt 24 § 2 st 1 p 0,01 
prisbasbelopp för att ha tagit en rökkanal i bruk utan slutbesked. 
 

Information 
Byggsanktionsavgiften är beräknad utifrån bifogade dokument. Faktura skickas 
separat.  
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Beslutsunderlag 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1 2021-10-15 Information 
2 2021-10-15 Protokoll från sotaren  
 

Skickas till 
Fastighetsägare 
 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
Underlag för sanktionsavgift eldstad 
Underlag för sanktionsavgift rökkanal 
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§ 92   Tillsyn - Påbörjat utan startbesked 
Dnr 2021-00078 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2019-549 
att: 
 

• inte ingripa mot fastighetsägaren till X med stöd av 11 kap. 5 § plan- och 
bygglagen samt 

 
• avsluta tillsynsärendet utan ytterligare åtgärder. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 september 2019 fick bygg- och miljönämnden in en anmälan gällande 
åtgärder som påbörjats utan startbesked. Anmälan gäller markuppfyllnad samt 
uppförande av en stödmur samt staket inom fastigheten X. Bygglov har sökts i 
efterhand för stödmuren och tillsynsärendet gällande detta har lagts upp i ett 
separat ärende, B-2021-555. Detta ärende behandlar endast markuppfyllanden 
och innebär inget ställningstagande i den stenmur som uppförts och behandlas i 
separat ärende. 
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande  
Bakgrund 
Ett tillsynsärende lades upp för fastigheten X men anledning av inkommen 
anmälan. Tillsynsärendet har senare delats upp i två separata ärenden då en del 
gäller den markuppfyllnad som gjorts och en del gäller en stödmur som uppförts 
utan lov. Detta tillsynsärende behandlar endast den markuppfyllnad som gjorts 
inom fastigheten X.  
 
Det som framförts i anmälan är att markuppfyllnaden inte passar in i 
landskapsbilden, att diken för dagvatten är överfyllda och att detta kommer 
orsaka ett högre vattentryck på den klagandes fastighet. Anmälan innehåller 
även synpunkter på den stödmur som uppförts samt ett staket placerat intill 
fastighetsgräns.  
 
Motivering 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och saknar 
områdesbestämmelser. Utanför ett sådant område krävs inte marklov för 
schaktning eller fyllning. Ingen lovpliktig åtgärd har därmed utförts.  
När det gäller utfyllnaden så ska kriterierna för en betydande olägenhet uppfyllas 
för att omfattas av tillsyn enligt PBL.   
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Att fyllnaden medfört stora höjdskillnader mellan fastigheterna och att detta inte 
skulle passa in i landskapsbilden ses ej som en sådan betydande olägenhet. 
 
Placering av stödmuren samt murens tekniska egenskaper behandlas separat i 
bygglovsärende B-2021-37. 
 
Gällande vattenavrinning och diken för dagvatten så är fastigheterna X samt X 
sedan tidigare väldigt kuperade. Höjdskillnaderna mellan de två bostadshusen 
har sedan tidigare legat på cirka  
3 meter. Den markuppfyllnad som gjorts bör därmed inte innebära en ökning av 
avrinning till intilliggande fastighet.  
 
Av förarbeten (Prop. 1985/86, s.517.) framgår bl.a. att bedömningen av vad som 
är betydande olägenhet måste göras med urskiljning, med hänsyn till bl.a. de 
förhållanden som råder på platsen. I kraftigt sluttande terräng är det t.ex. 
naturligt att dagvatten från en högre tomt i viss utsträckning rinner ner över 
lägre belägna tomter.  
 

Yttranden 
Förslag till beslut har skickats till fastighetsägare samt anmälare 8 november 
2021, inga ytterligare synpunkter som kan ha betydelse för ärendet har inkommit. 
 

Lagstöd 
Enligt 9 kap. 11 § PBL krävs marklov för schaktning eller fyllning inom ett område 
med detaljplan om åtgärden avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt. 
 
Enligt 8 kap 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken 
inte uppkommer. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnr   Datum Handling 
5  2020-11-24 Tjänsteanteckning  
3  2020-06-08 Inmätning och bilder 
2  2019-10-07 Komplettering 
1  2019-09-23 Anmälan 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare – Skickas med REK 
Anmälare 2 st. – Skickas med REK 
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Bilagor 
Besvärshänvisning  
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§ 93   Rivning av komplementbyggnad 
Dnr 2021-00079 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2021-175 
att: 
 

• bevilja rivningslovlov med stöd av 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL), 
 

• rivningsarbeten får inte påbörjas innan ett skriftligt startbesked har 
utfärdats av bygg- och miljönämnden. (läs mer under information) samt 

 
• bestämma avgiften till 4 400 kronor med stöd av 12 kap. 8–11 §§ PBL. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad 
(gårdsbyggnad) om 60 kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten X med 
adressplats X. 
 

Yttranden och remissvar 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att frågan om rivningslov är en fråga 
som kommunen ska besluta om länsstyrelsen ska inte uttala sig i det enskilda 
ärendet. Länsstyrelsen kan konstatera att byggnaden är en typisk representant 
för riksintresset och kommunen behöver därför inför rivningslov beakta 
byggnadens värde både som individ och som en del av riksintresset 
kulturmiljövård. Rivning av den aktuella byggnaden kan mot bakgrunden ovan 
konstateras utgöra en skada på riksintresset. Det kommunen ytterst har att ta 
ställning till är om skadan är att betrakta som påtaglig och därmed inte tillåten. 
Om kommunen inte anser sig ha kompetensen eller underlaget som krävs bör 
extern antikvarisk kompetens inhämtas. 
 
HB Byggteknisk besiktning 
Besiktningsutlåtande; Grunden har kraftiga sättningar och man har troligen vid 
flera tillfällen bristfälligt försökt att åtgärda detta. Sättningarna i grunden har 
gjort så att stommen knäckts på flera ställen. Vid tidigare försök till renovering 
har man byggt in brister vilket fått delar av stommen att få fuktskador. Då 
grunden satt sig har marken höjts in i stommen vilket orsakat kraftiga skador på 
del av stommen. 
 
Slutsats; Byggnaden är för kraftigt skadad för att kunna renoveras till 
ursprungligt skick. Vår rekommendation är att riva befintlig byggnad och bygga 
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en ny i tidstypisk stil som uppfyller gällande krav och tar hänsyn till de 
kulturhistoriska värden som gäller för området. 
 
Länsmuseet Gävleborg 
I bifogade handlingar finns ritningar på byggnaden från 1874 och 1922. Det finns 
dock byggnadsdetaljer på nytagna fotografier som antyder att huset kan vara 
äldre än så. Till dessa hör bland annat en taklist, som var vanligt förekommande 
tidigare under 1800-talet. Länsmuseet håller med om att byggnaden är i behov av 
underhåll, men vill förtydliga att ett eftersatt underhåll inte är skäl nog för en 
rivning. Det åligger alla fastighetsägare att underhålla sina fastigheter i enlighet 
med Plan- och bygglagens 8 kap. 14 §. Vidare ser länsmuseet att förändringar har 
skett i huset, men att dessa inte bör var omöjligt att återställa. Länsmuseet anser 
att ett rivningslov inte ska beviljas för aktuell byggnad då den ingår som del i den 
kulturhistoriskt- och bebyggelsehistoriskt värdefulla stadsdelen Öster, som i sin 
tur utgör en viktig del i riksintresset för kulturmiljövården, Söderhamns stad. 
Rivningar av äldre bebyggelse med efterföljande nybyggnationer inom Öster 
kommer ofrånkomligen att påverka såväl Östers som hela riksintressets värden. 
Små förändringar av detaljer, ihop med större förändringar som rivningar och 
nybyggnationer, inom stadsdelen Öster, kommer till sist att innebära att 
knappast några värden kvarstår på Öster. 
 
Antikvarisk förundersökning, Hille Hus o Historia, (antikvarisk sakkunnig 
KUL, Nivå K) 
Byggnadens historia; Historien bakom huset på Strandbacksgatan 3 är inte känd 
men kvarteret Ålen tillhör de delar av Öster som behöll sin äldre 
kvartersindelning när rutnätsplanen genomfördes under 1800-talets andra hälft. 
Allting talar för att huset på Strandbacksgatan 3 uppfördes under 1800-talets 
sista decennier. Konstruktionen, de äldsta tapetresterna och de historiska 
fotografierna ligger till grund för denna bedömning. 
 
Byggnadsbeskrivning och statusbedömning; Grunden består av natursten som 
kompletterats med en pågjutning av betong. Timmerstommen är inte rödfärgad 
sedan tidigare vilket, tillsammans med de slätbilade hörnen, berättar att 
fasaderna varit klädda med panel sedan huset byggdes. Takets underlagsbrädor 
vilar på åsar och sparrar och bär fortfarande spår av en äldre tjärpapp. Huset är 
rent generellt i mycket stort behov av underhåll. Det är länge sedan de utvändiga 
ytskikten förnyades och det har lett till skador på det underliggande träet, såväl 
på väggarna som på fönster och dörrar. Fotbrädan på panelen är rutten och den 
pågjutna betongsockeln har spruckit vilket lett in vatten till bakomliggande 
syllar. Stora delar av panelens nedre delar är likaså rötskadad. Huset lutar 
kraftigt åt flera håll medan murstocken fortfarande tycks stå stadigt. Inga 
sättnings-sprickor är synliga i teglet. Detta tyder på att syllarna är i dåligt skick 
runt om huset. Därtill har den saknade ytterväggen (tillbyggnad riven sedan ett 
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par år sedan) påskyndat förfallet avsevärt då regn och snö kunnat ta sig in i 
huset. Anmärkningsvärt nog har kakelugnen klarat sig utan att frysa sönder. Det 
som räddat huset från fullständigt förfall är att aluminiumplåten på taket 
fortfarande är hel. 
 
Kulturhistoriska värden; Husets högsta kulturhistoriska värden finns utan tvekan 
i dess betydelse för den historiska stads-bilden. Det miljöskapande värdet är högt 
och den enklare gestaltningen kompletterar de mer påkostade äldre 
bostadshusen på ett mycket värdefullt och pedagogiskt sätt. Kulturmiljöns 
läsbarhet ökar med en bevarad skiftande bebyggelse som redovisar allt från 
bostadshus och verksamhetslokaler till bodar och dass, allihop inom den 
välbevarade historiska stadsplan som finns på Öster. De kulturhistoriska värden 
som är kopplade till byggnaden i sig är dock inte lika höga. 
 
Antikvarisk bedömning; Strandbacksgatan 3 har, som nämnts, höga 
miljöskapande värden och stor betydelse för den historiska stadsmiljön. 
Kombinationen av historiska förändringar, rivningen av 1922 års tillbyggnad och 
husets allmänna skick gör det dock svårt att motivera ett bevarande. Det krävs 
omfattande reparationer och kompletteringar av timmerstommen och 
bottenbjälklaget för att säkerställa en framtida funktion. Grunden behöver 
friställas från sin pågjutning och rekonstrueras och stora delar av panelen 
behöver bytas ut och kompletteras till följd av rötskador och tidigare 
förändringar. Resultatet av insatsen handlar då snarare om en komplett 
rekonstruktion än ett bevarande av den faktiska byggnaden. Graden av 
bevarande skulle i praktiken bli litet och koncentrerat till murstocken, delar av 
timmer-stommen samt takkonstruktionen. Resten skulle sannolikt behöva göras 
om. 
Oavsett om Strandbacksgatan 3 rekonstrueras eller ersätts av en likvärdig 
byggnad bör dess miljö-skapande betydelse stå i centrum. Möjligheten finns att 
återskapa ett historiskt mer korrekt utseende med avseende på tiden före 1922. 
Att byggnaden varken blir högre eller ytmässigt större är helt avgörande och bör 
inte tillåtas. Fasadmaterialen, färgsättningen och fönstersättningen bör vara 
densamma som idag liksom enkelheten i fasadernas gestaltning. Med ett 
genomarbetat utförande kan Strandbacksgatan 3 fortsätta att bidra med ett stort 
miljöskapande värde till kulturmiljön på Öster. 
 

Bygg- och miljöförvaltningens yttrande  
Bakgrund 
Sökanden ansöker om att få riva en gårdsbyggnad på sin fastighet. Syftet är att 
riva den här byggnaden och sedan återuppföra en annan byggnad på samma 
plats. Det nya husets grund (platta) kommer att vara i samma storlek av vad det 
befintliga huset torpargrund har. Tanken är sedan att det nya huset ska likna det 
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gamla huset men var något lägre då man inte längre vill ha isolerad vind med 
ståhöjd. 
 
Motivering 
Husets högsta kulturhistoriska värden finns i dess betydelse för den historiska 
stadsbilden. Det miljöskapande värdet är högt och dess enklare utformningen 
kompletterar de mer påkostade äldre bostadshusen på ett viktigt och betydande 
sätt. De kulturhistoriska värden som är kopplade till byggnaden i sig är dock inte 
lika höga. Huset är rent generellt i mycket stort behov av underhåll. Husets 
allmänna skick gör det dock svårt att motivera ett bevarande. Det krävs 
omfattande reparationer och kompletteringar för att säkerställa en framtida 
funktion. Det finns ej så höga kulturvärden så det blir försvarbart att lägga så 
mycket tid, resurser och ekonomi att renovera och återställa huset till skick och 
utseende som dess forna dagar. Möjligheten finns att återskapa en ny byggnad 
med ett historiskt utseende liknande den som huset hade då den uppfördes i 
1800-talet sista decennier. Att ersättningsbyggnaden varken blir högre eller 
ytmässigt större är avgörande och bör inte tillåtas i en bygglovsprövning. 
Fasadmaterialen, färgsättningen och fönstersättningen bör vara densamma som 
idag liksom enkelheten i fasadernas utformning. 
 

Lagstöd 
9 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL). 
 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar  
Fastigheten omfattas av detaljplan I:232 samt I:402. 
Fastigheten Ålen 1 är belagd med bestämmelsen k: Reservat för kulturhistoriskt 
värdefull miljö i detaljplanen. 
Enligt den byggnadsinventering som gjordes inför detaljplanens upprättande 
1974 anges att fastigheten X tillhör en kategori med ”Byggnader med stort 
kulturhistoriskt värde, vilkas bevarande kan anses vara av väsentligt allmänt 
intresse”. 
Fastigheten X ingår i riksintresse för kulturmiljö X603 Söderhamns stad. 
Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 
7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF).  
 
Handlingar som tillhör beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1 2021-03-26 Ansökan 
4 2021-05-10 Fotodokumentation 
5 2021-05-04 Fotodokumentation 
6 2021-06-22 Utlåtande besiktning byggnad 
7 2021-06-24 Yttrande från Länsmuseet 
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9 2021-10-08 Antikvarisk/teknisk undersökning/besiktning 
10 2021-06-04 Yttrande från Länsstyrelsen 
12 2021-11-12 Situationsplan   
 

Information  
När får jag börja riva? 
För att få börja riva ska två saker vara uppfyllda: 
1. Man ska ha fått ett skriftligt startbesked av bygg- och 
miljönämnden. 
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 (rivningsplan) 
 
Verkställande av rivningslov 
Enligt bestämmelser i plan och bygglagen får rivningsarbetena 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). 
 
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 rivningslovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk.   
 
Vad ska jag göra när jag byggt klart? 
När du rivigt 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 2. 
 
Upplysning 
Bygg- och miljönämnden är inte förhindrad att meddela startbesked innan 
beslutet om rivningslov vunnit laga kraft.  
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Avgift  
Avgiften bestäms i enligt ”Taxa för bygglov med mera” antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. 
Faktura skickas separat, efter beslut för lovet. 
 
Giltighetstid 
Rivningslovet 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). 
Startbeskedet slutar att gälla samma dag som beslutet om bygglovet upphör 
(10 kap. 25 § PBL). 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
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 med fastighetsbeteckning på sakägare (grannar, etc.) lämnas ut på 
begäran. 
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 94   Yttrande på Svea Vinds ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivning för havsbaserad 

vindpark, Gretas Klackar 2 
Dnr 2021-00088 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2019-395 
att godkänna yttrandet till Mark- och miljödomstolen angående Svea Vinds 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för Gretas Klackar 2. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Svea Vind har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få 
uppföra en vindkraftpark i norra delen av Söderhamns kommun. BMN har 
beretts möjlighet att yttra sig om denna ansökan med 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 

Skickas till  
Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
 

Bilagor 
Yttrande angående Svea Vinds ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för 
Gretas Klackar 2 
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§ 95   Indexuppräkning timtaxa kart- och mät   
Dnr 2021-00081 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, motsvarande 2,4 %. Ny timtaxa blir 838 kr och 
ska gälla från och med 1 januari 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 2022 motsvarar 2,4%. 
 
Nuvarande handläggningskostnad är 818 kr per timme och efter 
indexuppräkning blir den 838 kr. Ny handläggningskostnad föreslås gälla från 
och med 1 januari 2022. 
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§ 96   Indexuppräkning timtaxa enligt miljöbalken   
Dnr 2021-00082 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, motsvarande 2,4 %. Ny timtaxa blir 1 116 kr 
och ska gälla från och med 1 januari 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
För att handläggningskostnaden per timme (timtaxa) ska följa kommunens 
kostnadsutveckling föreslås indexuppräkning enligt Söderhamns kommuns taxa 
för miljöbalken. I taxan, § 8, 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 2022 motsvarar 2,4%. Nuvarande handläggningskostnad 
är 1 090 kr per timme och efter indexuppräkning blir den 1 090 kr. Ny 
handläggningskostnad föreslås gälla från och med 1 januari 2022. 
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§ 97   Indexuppräkning timtaxa bygglov   
Dnr 2021-00083 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar om indexuppräkning av gällande 
handläggningskostnad per timme, motsvarande 2,4 %. Ny timtaxa blir 988 kr 
och ska gälla från och med 1 januari 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 2022 motsvarar 2,4%. 
 
Nuvarande handläggningskostnad är 965 kr per timme och efter 
indexuppräkning blir den 988 kr. Ny handläggningskostnad föreslås gälla från 
och med 1 januari 2022. 
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§ 98   Redovisning av delegationsbeslut till 

nämnden 2021  
Dnr 2021-00002 

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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§ 99   Redovisning av inkomna meddelanden till 

nämnden 2021  
Dnr 2021-00003 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över 
inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde till handlingarna. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av inkomna meddelanden till bygg- och miljönämnden sedan 
föregående sammanträde 
 
Inkom 15 oktober 
 
Nr 1 
Från KPMG 
Ärende Rapport angående Granskning av arkivhantering i Söderhamns 
kommun 
Ärende BMN 2021-00072 
 


