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§ 90   Val av justerare och justeringsdag  
Dnr 72777 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att utse Christer Wannberg (S) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet måndagen den 3 oktober 2022. 
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§ 91   Delårsrapport 2022  
Dnr 2022-00006 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden 
januari-augusti 2022. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
I bilaga finns bygg- och miljönämndens samlade delårsrapport för perioden 
januari – augusti, 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 
Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 92   Internkontrollplan för bygg- och 
miljönämnden 2022  
Dnr 2021-00106 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna genomförd uppföljning av 
internkontrollplan 2022 gällande delår, perioden januari-augusti. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsservice har genomfört uppföljning av nämndens 
internkontrollplan omfattande perioden januari-augusti. I bilagorna framgår 
kontrollplanen med resultat för respektive kontrollpunkt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Internkontrollplan 2022, uppföljning delår 
Kontrolldokument för uppföljning, internkontroll 2022 
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§ 93   Tillbyggnad flerbostadshus med inglasade 
balkonger, Klossdammen 7:1 (B-2021-552)  
Dnr 2022-00061 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-552 med hänvisning till Sektor 
samhällsservice yttrande och motivering att; 
 
1. med stöd av 9 kap 30 § PBL avslå ansökan om bygglov samt 
 
2. med stöd av 12 kap 8, 8a samt 10 §§ PBL inte ta ut någon avgift. 
 

Reservationer 
Per Yngve Velander (M), Kennet Johansson (SD) och Christina Andersson (S) 
reserverade sig till förmån för Per Yngve Velanders (M) yrkande om att godkänna 
bygglov. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av fem flerbostadshus med 
inglasade balkonger inom fastigheterna Klossdammen 7:1 och Klossdammen 9:1 
med adressplatserna Abraham Bäckgatan 13 A-C, 13 D, 12, 14, 16. Ansökan 
omfattar totalt 96 balkonger om totalt 580 m2 (BTA). Befintliga balkongplattor  
som rivs utgör ca 170 m2 (BTA). 
 

Sektor samhällsservice yttrande och motivering  
Översiktsplanen och kulturmiljöutredningen är inte juridiskt bindande 
dokument utan ger nämnden vägledning inför beslut. 
 
Kulturmiljö 
Med stöd av Kulturlandslagets bedömning gör Sektor samhällsservice samma 
bedömning att sökta tillbyggnader i form av inglasade balkonger inte uppfyller 
kraven i 2 kap 6 § PBL och 8 kap 17 § PBL.  
 
Kvaliteter att ta tillvara enligt kulturmiljöutredningen är ursprunglig 
byggnadsvolym, fasadernas slätputs samt de ursprungliga balkongernas 
utformning. Dessa kvaliteter bedöms gå förlorade i och med den utökade 
volymen av byggnaderna och rivning av befintliga balkonger. De putsade 
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fasaderna finns kvar men kommer till viss del synmässigt försvinna bakom  
stål/plåtkonstruktioner. 
 
Mot det ska sökandens intresse av att utöka komforten genom större balkonger 
och väderskydd med inglasning och utökad tillgänglighet genom borttagning av 
nivåskillnader vägas. Det allmänna kulturhistoriska intresset att bevara 
byggnadernas ursprungliga utförande bedöms dock väga tyngre särskilt mot 
bakgrund kulturmiljöutredningens exempel på inglasningar som är 
genomförbara och samtidigt bevarar de ursprungliga balkongernas utformning.    
Sektor samhällsservice förordar i likhet med Landskapslaget att, i stället för att 
riva balkongerna och montera ett förfabricerat system, bör ett anpassat förslag 
tas fram för varje typ av hus och utföra ett ramlöst inglasningssystem på 
befintliga balkonger. 
 
Planavvikelser 
Mot bakgrund av att endast bostadsrättsföreningens egen kvartersmark 
påverkas och att vissa av befintliga balkonger är uppförda över mark som inte får 
bebyggas bedömer Sektor samhällsservice att avvikelserna vad gäller placering 
över mark som inte får bebyggas är små avvikelser. 
 

Förutsättningar 
Översiktsplanen anger att de kulturhistoriska värden som finns på Klossdammen 
ska bevaras. 
 
Fastigheterna ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövård Söderhamns stad 
(X 603). 
 
Åtgärderna omfattas av detaljplan I:124.  
 
Gällande detaljplan anger inga skyddsbestämmelser med hänvisning till 
kulturhistoriska värden. 
 
Den föreslagna placeringen/utformningen innebär avvikelser från gällande 
detaljplanebestämmelser då vissa balkonger placeras över mark som inte får 
bebyggas (så kallad punktprickad mark). 
 
En kulturmiljöutredning har utförts under 2022 med anledning av de i 
översiktsplanen utpekade kulturhistoriska värdena på Klossdammen och då 
detaljplanen saknar bestämmelser och vägledning för kulturhistoriska värden. 
 
Johan Jonsson är anmäld som kontrollansvarig. 
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Sakägare har underrättats om ansökan enligt 9 kap 25 § PBL. Inga yttranden har 
kommit in från sakägarkretsen. 

Avvikelser från gällande planbestämmelser 
Balkongerna/inglasningarna på plan 1 och 2 på adresserna 13 A-B är planstridiga 
då dessa påverkar underliggande mark (så kallad prickad mark) med ett utstick 
på ca 1,95 meter i intervallet 0-5,00 meter ovan mark. Balkongerna tar även ny 
underliggande mark i anspråk i sidled.  
 
Balkongerna/inglasningarna på den norra fasaden plan 1 och 2 på adresserna 12, 
14 samt 16 är planstridiga då dessa påverkar underliggande mark (så kallad 
prickad mark) med ett utstick på ca 1,95 meter i intervallet 0-5,00 meter ovan 
mark. Balkongerna tar även ny underliggande mark i anspråk i sidled.  

Kulturmiljöutredning utförd av Landskapslaget 
Landskapslaget har på uppdrag av Söderhamns kommuns bygg- och 
miljönämnd utfört en kulturmiljöutredning över bostadsområdet vid Abraham 
Bäckgatan. Kulturmiljöutredning (34 sidor) tjänar som underlag för beslut i 
pågående bygglovsärende för inglasade balkonger och för ett eventuellt 
kommande detaljplanearbete för området. Arbetet har utförts av två 
byggnadsantikvarier och innefattat arkivsök, besiktning på plats samt en 
bedömning av områdets kulturhistoriska värde. Utredningen kommenterar 
också aktuellt förslag på inglasning av balkonger och ger råd kring ett utförande. 
 
Klossdammen 7:1 – Abraham Bäckgatan 13 A-D 
Kvaliteter att ta till vara är ursprunglig byggnadsvolym och fasadernas slätputs. 
Utformning och material på balkongerna från 1958 är utbytta men ersatta med 
utförande i äldre stil. 
 
Skärmtak av plåt tillkom 1993 på de övre balkongerna på 13 A-C. 
 
Klossdammen 9:1 - Abraham Bäckgatan 12, 14, 16 
Tre likadana hus i senfunktionalistisk stil från 1959. I ursprunglig 
bygglovsansökan saknades balkonger på fasaderna. I stället fanns franska 
balkongdörrar inritade i matrum/vardagsrum. Detta ändrades i 
bygglovshanteringen samma år då nuvarande balkongutformning tillkom 
förutom skärmtak av plåt på de översta balkongerna som tillkom 1993. 
 
Byggnaderna är välbevarade och innehar höga arkitektoniska kvaliteter genom 
sitt genomarbetade senfunktionalistiska formspråk. 
 
Kvaliteter att ta tillvara är ursprunglig byggnadsvolym, fasadernas slätputs samt 
de ursprungliga balkongernas utformning. 
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Kulturhistoriska värden 
Området Klossdammen består av en samling kulturhistoriskt värdefull 
bostadsbebyggelse från åren 1947-48, 1959 och 1968 projekterade av flera olika 
arkitekter. 
 
Karaktäristiskt för funktionalismen är enkel och ändamålsenlig arkitektur med 
en gestaltning som prioriterade stort ljusinsläpp, genomgående lägenheter och 
balkonger i soliga väderstreck. 
 
Byggnaderna på Klossdammen har främst ett högt arkitekturhistoriskt och 
samhälls- och socialhistoriskt värde men även ett högt konstnärligt värde. 
Bebyggelsen på Klossdammen är ett sällsynt exempel på funktionalistisk 
arkitektur vilket gör att området har ett regionalt intresse. De enskilda 
byggnaderna i området är varsamt omhändertagna vilket ger dem en än mer 
unik ställning sett ur ett lokalt perspektiv. 
 
Trots olika former av tillägg och justeringar som gjorts är ingen byggnad i 
grunden förvanskad. Området bevarar den fysiska helheten mycket i sin 
grundstruktur och är till våra dagar väl bevarat. 
 
Utlåtande för inlämnat förslag på inglasning av balkonger 
Landskapslagets bedömning är att föreslagen utformning inte är möjlig att 
genomföra utan att områdets kulturhistoriska värden påverkas negativt. 
Förslaget innebär en åtgärd som är olämplig med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden samt byggnadernas kulturhistoriska värden och åtgärden 
uppfyller inte kraven på god helhetsverkan. 
 
Landskapslaget förordar att, i stället för att riva balkongerna och montera ett 
förfabricerat system, bör ett anpassat förslag tas fram för varje typ av hus och 
utföra ett ramlöst inglasningssystem på befintliga balkonger. 
Inglasningssystemet ansluts till ovanliggande balkong eller tak och därmed kan 
den ursprungliga balkongens material och utformning bevaras. 
 
Slutlig bedömning görs av Söderhamns kommun i samband med 
bygglovshanteringen.   
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Lagrum med koppling till bland annat kulturmiljö i plan- och 
bygglagen (PBL) 
 
Varsamhet och förvanskning 
8 kap 13 § PBL (förvanskningsförbud) 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
8 kap 14 § PBL (anpassat underhåll)  
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. 
 
8 kap 17 § PBL (varsamhetskrav vid ändring)  
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Hänsyn till stads- och landskapsbilden 
2 kap 6 § PBL  
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader 
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan, 
 
God form-, färg- och materialverkan  
8 kap 1 § PBL 
En byggnad ska 
   1. vara lämplig för sitt ändamål, 
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
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Översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2020  
Översiktsplanens planeringsinriktning för Klossdammen är att bevara de 
kulturhistoriska värden som finns. 
 
”Längs med Abraham Bäckgatan och Baggargatan hittas några av Söderhamns 
mest särpräglade funkishus och hela området är ett gott exempel på tidiga 
modernistiska ideal.” 
 

Yrkanden och förslag till beslut på sammanträdet 
Per Yngve Velander (M) yrkar på att bygg- och miljönämnden beslutar att 
godkänna ansökan om bygglov.  
 
Kennet Johansson (SD) och Christina Andersson (S) bifaller Per Yngve Velanders 
(M) yrkande. 
 

Beslutsgång 
Omröstning begärs och genomförs.  
Ja - Ansökan om bygglov avslås 
Nej - Ansökan om bygglov beviljas 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och omröstningen utfaller med fyra 
Ja-röster, Magnus Ludvigsson (L), Peter Myrasch Regnell (C), Catherine 
Maxdotter (S) och Christer Wannberg (S) mot tre Nej-röster, Per Yngve Velander 
(M), Kennet Johansson (SD) och Christina Andersson (S). 
 
Ordförande finner att bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om 
bygglov. 
 

Beslutsunderlag 
Kulturmiljöutredning rev. 2022-09-13 
Informationsbrev om kulturmiljöinventering 2022-03-29 
Anmälan om ny kontrollansvarig 2022-03-04 
Meddelande kontrollansvarigs uppdrag avslutas 2022-02-22 
Underrättelse till sakägare 2021-12-03 
Fotomontage balkonger 2021-12-01 
Fasadritningar 13 D, 12, 14, 16 2021-10-25 
Plan- och fasadritning13 A-C 2021-10-25 
Planritningar 13 A-C, 13 D, 12, 14, 16 2021-10-25 
Situationsplan 2021-10-25 
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Ritningsförteckning 2021-10-25 
Ansökan 2021-10-25 

Avgift  
Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 262, daterat 24 november 2020. 
 
Avgiften har reducerats helt enligt 12 kap 8 a PBL eftersom tidsfristen enligt 9 kap 
27 överskridits med mer än fem veckor. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden  

Bilagor 
Besvärshänvisning 
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§ 94   Nybyggnad mast och teknikbod, Långbro 4:18 
(B-2022-285)  
Dnr 2022-00062 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-285 med hänvisning till Sektor 
samhällsservice yttrande och motivering att; 
 
1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL), 
 
2. godta byggherrens förslag till kontrollansvarig: Lennart Lundmark, 
 
3. åtgärder får påbörjas, med stöd av 10 kap 23–24 §§ PBL, 
 
4. utförda åtgärder, som hör till bygglovet, får tas i bruk innan beslut om 
slutbesked har meddelats, med stöd av 10 kap 4 § PBL, 
 
5. att bestämma avgiften till 22 652 kronor med stöd av 12 kap. 8–11 §§ PBL samt 
 
6. följande handlingar ska lämnas in som underlag för slutbesked: 
- Verifierade, fastställda kontrollplaner. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad mast 42 meter och teknikbod 
om 6,6 kvadratmeter (byggnadsarea) inom fastigheten Långbro 4:18. 
 

Sektor samhällsservice yttrande och motivering 

Bakgrund 
Nybyggnation av 42 meter fackverkstorn med tillhörande teknikbod om 6,6 
kvadratmeter för mobiloperatören Telia. Syftet med anläggningen är att 
förbättra mobiltäckningen i området i enlighet med krav från Post & 
Telestyrelsen, enligt sökanden. Placering ca. 5 kilometer norr om X, Trönödal. 

Motivering 
Bygglov kan ges med stöd av Plan- och bygglagen. 
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Lagstöd 
9 kap 31 § PBL. 
 

Förutsättningar 
• Fastigheten omfattas av inte detaljplan. 
• Lennart Lundmark, certifierad kontrollansvarig med behörighet K, har 

anmälts som kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL. Certifiering gäller 
t.o.m. 2027-06-01. 

• Förslag till kontrollplan har lämnats in enligt 10 kap. 6 § PBL. 
 

Remisser och underrättelser 
Försvarsmakten 
Remissvar – de har inget att erinra över byggnationen. 
 
Sakägare (fastighetsägare) 
Har ej inkommit med yttrande på underrättelsen. 
 
Kungörelse – Söderhamns Kuriren 
Inga yttranden har inkommit 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-06-15 
Remiss – Försvarsmakten 2022-06-15 
Situationsplan 1:25000 2022-06-15 
Situationsplan 1:2000 2022-06-15 
Situationsplan 1:400 2022-06-15 
Fasadritning – Teknikbod 2022-06-15 
Ritning – Torn 2022-06-15 
Beslut om samråd enligt miljöbalken 2022-06-17 
Översiktskarta 2022-07-07 
Remiss till Försvarsmakten 2022-07-07 
Underrättelse till sakägare 2022-08-19 
Underrättelse till sakägare 2022-08-19 
Delegationsbeslut förlängning (10 v.) ärende 2022-08-22 
Information 2022-08-23 
Yttrande från Försvarsmakten 2022-08-24 
Tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Förslag till kontrollplan 2022-09-09 
Konstruktionshandlingar 2022-09-09 
Fakturor annonsering 2022-09-09 
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Avgift  
Avgiften bestäms i enligt ”Taxa för bygglov m.m.” antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. 
 
Specificering 
Bygglovsavgift 16 timmar á 988 kronor = 15 808 kronor. 
Annonseringskostnad för kungörelse: netto 5 250 kronor plus moms 1 594 kronor 
= 6 844 kronor. 
Totalt att betala: 22 652 kronor. Faktura skickas separat. 
 

Information  

När får jag börja bygga? 
Enligt bestämmelser i plan och bygglagen får byggarbetena 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 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 2. 

Upplysning 
Bygg- och miljönämnden är inte förhindrad att meddela startbesked innan 
beslutet om bygglov vunnit laga kraft.  

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). 
Startbeskedet slutar att gälla samma dag som beslutet om bygglovet upphör 
(10 kap. 25 § PBL). 
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Övrigt 
Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag och luftfartsförordning i kraft i 
Sverige. I luftfartslagen fastslås att en flyghinderanmälan ska göras för 
byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten. 
 
I praktiken innebär detta att flyghinderanmälan ska skickas in minst fyra veckor i 
förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd 
överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat 
område. 
 
Försvarsmakten pekas i förordningen ut som mottagare av flyghinder. Kontakta 
Försvarsmakten angående er anmälan. Informationen används sedan på 
flygkartor och i olika publikationer till piloter, såväl militära som civila. Inom 
Försvarsmakten används dessutom informationen i arbetet med att skydda 
Försvarsmaktens egna tekniska system. 
 
Luftfartslagen SFS nr: 2010:500,  
Luftfartsförordningen SFS nr: 2010:770: Flyghinderanmälan 6 kap 25 §.  
 

Beslutet skickas till 
Sökande, kontrollansvarig. 

Bilagor 
Överklagandehänvisning 
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§ 95   Installation av värmepump (M-2022-1059)  
Dnr 2022-00063 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende M-2022-1059 med hänvisning till 
Sektor samhällsservice yttrande och motivering att förelägga X, personnummer 
X på fastigheten X att; 
 
1. snarast efter färdigställande av värmepumpsanläggningen lämna in kopia på 
borrprotokoll till: Bygg- och miljönämnden Söderhamns kommun 826 80 
Söderhamn samt 
 
2. vid inrättandet följa nedanstående försiktighetsmått: 
 

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

 
• Om någon slags ändring behöver ske under inrättandet, tex 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) 28 juli 2022. 
 
Fastigheten har enskilt avlopp och enligt anmälan är det minst 30 m från 
planerat borrhål till avlopp. Enligt skiss i medföljande situationsplan är 
slamavskiljaren placerad på cirka 30 m, infiltration/markbädd är placerad 
bortanför slamavskiljaren och 30 m uppnås då med god marginal. Enligt 
anmälan ska det inte finnas dricksvattenbrunnar inom 100 m från planerat 
borrhål. Fastigheten tar vatten från en källa som enligt skiss i situationsplanen 
ligger på ett avstånd om minst ca 100 m meter från planerat borrhål. Grannar har 
ej hörts då avståndet från planerat borrhål till fastighetsgränser överstiger 20 m. 
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Enligt anmälan ska det inte finnas några borrhål för värme inom 20 m från det 
planerade borrhålet. 
 
Enligt anmälan ska värmepumpsanläggningen bestå av en värmepump av 
fabrikatet Thermia samt en energibrunn med djupet 180 m. I värmepumpen 
finns o,g kg köldmedium av typen R452B. Köldbäraren består av vatten och 
bioetanolen Thermol. 
 
Handläggare på länsstyrelsen Gävleborg har konsulterats angående en 
markering för forn- och kulturlämningar ca 56 meter från planerat borrhål. 
 

Sektor samhällsservice yttrande och motivering 

Motivering 
Avstånd dricksvatten, avlopp och befintliga energibrunnar 
Fastigheten har enskilt avlopp och enligt anmälan är det minst 30 m från 
planerat borrhål till avlopp. Enligt skiss i medföljande situationsplan är 
slamavskiljaren placerad på cirka 30 m, infiltration/markbädd är placerad 
bortanför slamavskiljaren och 30 m uppnås då med god marginal. Enligt 
anmälan ska det inte finnas dricksvattenbrunnar inom 100 m från planerat 
borrhål. Fastigheten tar vatten från en källa som enligt skiss i situationsplanen 
ligger på ett avstånd om minst ca 100 m meter från planerat borrhål. Grannar har 
ej hörts då avståndet från planerat borrhål till fastighetsgränser överstiger 20 m. 
Enligt anmälan ska det inte finnas några borrhål för värme inom 20 m från det 
planerade borrhålet. 
 
Vi gör bedömningen att placeringen av borrhålet följer Sveriges Geologiska 
Undersöknings (SGU:s) 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. 
 
Forn- och kulturlämningar 
Handläggare på länsstyrelsen Gävleborg har konsulterats angående en 
markering för forn- och kulturlämningar ca 56 meter från planerat borrhål. 
Länsstyrelsens bedömning var att den planerade värmepumpinstallationen inte 
kommer att påverka forn- och kulturlämningen. 
 
Bygg- och miljönämnden har granskat inkommen anmälan och gör 
bedömningen att inrättande av värmepumpsanläggning på fastigheten X, 
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tillsammans med föreskrivna försiktighetsmått, är förenlig med de allmänna 
hänsynsreglerna och miljöbalkens mål. 

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 eller 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. 
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i 
ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §... 
 
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 fordras 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). 

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 borrvatten med stenmjöl (sk borrkax) 
hanteras på rätt sätt så att inte näraliggande vattendrag, 
dagvattenbrunnar, naturmarker 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 motsvarande ston 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. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Ansökan 2022-07-28 
Situationsplan 2022-07-28 
 

Avgift 
För handläggningen debiteras en avgift på 2 232 kr, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2021-02-22, § 67. Faktura skickas separat. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande, Blomquist Rör AB, Energibrunnar AB. 

Bilagor 
Besvärshänvisning 
Situationsplan (till Blomquist Rör AB, Energibrunnar AB) 
Broschyrer: Vägledning för att borra brunn, Har du legionellabakterier i dina 
vattenledningar och Tips om ventilation (till sökande) 
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§ 96   Planuppdrag Gång- och cykelbro över 
Söderhamnsån, Öster 2:10 (B-2022-410)  
Dnr 2022-00064 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-410 med hänvisning till Sektor 
samhällsservice yttrande att uppdra åt Sektor samhällsservice att påbörja 
planuppdrag för gång- och cykelbro över Söderhamnsån, Öster 2:10. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Söderhamns kommun avser att anlägga ny gång- och cykelbro över Söderhamns 
ån, för att möjliggöra anläggandet krävs en ny detaljplan som medger detta. 
 

Sektor samhällsservice yttrande 
Enheten för plan, mark och förvaltning bedömer att en ny detaljplan krävs för att 
genomföra anläggandet av ny bro. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterad 2022-09-16 
Situationsplan, daterad 2022-09-19 
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§ 97   Detaljplan Storken 1 (B-2021-215)   
Dnr 2022-00065 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-215 att uppdra åt Sektor 
samhällsservice att hålla granskning av detaljplan Storken 1 från 3 oktober 2022 
till och med 30 oktober 2022. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslöt 2021-04-27 § 32 att påbörja en ändring av 
detaljplanen I:438. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten på fastigheten 
Storken 1 och möjliggöra utbyggnad av vårdcentralen. Detta görs genom att 
ersätta bestämmelsen e2 – Största bruttoarea 400 kvm med största 
byggnadsarea 400 kvm. Nu gällande bestämmelse gör nuvarande byggnad är 
planstridig, vilken inte har varit kommunens syfte utan beror troligtvis på ett 
misstag i hanteringen.    
 
I samband med denna ändring införs varsamhetsbestämmelser och äldre 
bestämmelser ersätts med moderna utifrån Boverkets föreskrifter. 
 
Samråd hölls från 2 maj 2022 till och med 30 maj 2022. Under samrådet har 
synpunkter inkommit från bland annat Länsstyrelsen, vilka har föranlett en del 
ändringar i plankarta. En fullständig redogörelse av yttrandena och ändringarna 
finns att lära i den tillhörande samrådsredogörelsen.  
 
Granskning hålls från 3 oktober 2022 till och med 30 oktober 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 
Plankarta 
Planbeskrivning  
Samrådsredogörelse  
 

Beslutet skickas till 
Doktorama Söderhamn AB 
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§ 98   Detaljplan Klapparvik (B-2022-200)   
Dnr 2022-00060 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-200 att uppdra åt Sektor 
samhällsservice att hålla samråd för detaljplan X från 3 oktober 2022 till och med 
30 oktober 2022. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-04-26 § 52 att en detaljplan för X skulle 
upprättas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av bostäder i 
form av friliggande enbostadshus. Området består i dagsläget av 
produktionsskog utan höga naturvärden och delar av natur bevaras i planens 
genomförande. 
 
Området ligger längs X i Klapparvik, ca 6 km utanför Söderhamns centrum. 
Klapparvik är i Söderhamn kommuns översiktsplan utpekat som tätortsnära 
landsbygd. I den fördjupade översiktsplanen för X är dock planområdet utpekat 
som tätortsnära skogsbruk, där allmänheten ska ha tillgång till rekreation och att 
vistas i naturen och hänsyns ska tas till det tätortsnära friluftslivet. Därför 
rekommenderas inte bebyggelse i områden utpekade som tätortsnära skogsbruk. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen kan dock undantag göras för 
nybebyggelse inom tätortsnära skogsbruk om det går att klarlägga att 
rekreationsvärden inte skadas, till exempel om det ligger in anslutning till äldre 
bebyggelse och om samråd med frilufts- och naturvådsansvariga hålls i samband 
med prövningen.  
 
Kommunen avser att pröva lämpligheten för användningen Bostäder (B) på idag 
naturbekläddmark. Bestämmelser om fastighetsstorlek, utnyttjandegrad och 
utformning kommer att användas för att den nya bebyggelsen ska passa in i 
området. Den nya gatan som planeras kommer vara en grusväg med 
användningen GATA och kommer att ha enskilt huvudmannaskap. 
Användningen NATUR kommer att anges för vissa områden för att bevara en del 
natur, för att behålla ett grönt stråk som stäcker sig från skogen ner till 
strandkanten. Den vandringsled som går genom området dras om för att 
säkerställa tillgängligheten till naturen. 
 
Samråd hålls från 3 oktober 2022 till och med 30 oktober 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-15 
Plankarta  
Planbeskrivning  
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 99   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över 
delegationsbeslut för augusti 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 för augusti 
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§ 100   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 
2022  
Dnr 2022-00003 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av inkomna meddelanden till bygg- och miljönämnden sedan 
föregående sammanträde. 
 
Nr 1 
Från Mark- och miljödomstolen i Östersund 
Ärende DOM Mål nr M 1039-22. Överklagat länsstyrelsens beslut den 15 
februari 2022 angående strandskyddsdispens fritidshus. 
 
Diarienr. B-2021-279, B 2021-467 
 
 
Nr 2 
Från Länsstyrelsen Gävleborg 
Ärende Beslut, dnr 5638-2022. Överklagat beslut att bevilja bygglov för 
plank och altan samt fasadändring. 
 
Diarienr. B-2022-347, B-2021-308 (2022-00043) 
 

Beslutsunderlag 
Östersunds TR M 1039-22 Dom 2022-08-24 B-2021-467 
Länsstyrelsen beslut 2022-09-09 om att avslå överklagandet (5638-2022) 
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