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§ 29   Val av justerare och dag för justering 
Dnr 72777 

Beslut  
Peter Myrasch Regnell (C) utses att tillsammans med nämndens ordförande 
justera protokollet måndagen den 4 april 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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§ 30   Månadsredovisning 2022  
Dnr 2022-00005 

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

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten till och med februari är en enklare rapport enligt ny 
redovisningsmodell i kommunen. Rapporten redovisar ekonomi med utfall 
utifrån budget, prognos samt personalförhållanden. Rapporten finns i bilaga. 

 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 22 mars 2022 
Månadsrapport februari 2022. 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 31   Yttrande, reglemente nämndernas 

arbetsformer (Remiss KS § 13, 2022-01-11) 
Dnr 2022-00011 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till sektor 
samhällsservice som uppdrogs att återkomma till nämnden med uppställning 
över gjorda förändringar i jämförelse med bygg- och miljönämndens reglemente 
samt motivering till dessa förändringar. Tas upp som ett extra insatt 
sammanträde i april. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till ett särskilt reglemente för 
nämndernas arbetsformer.  

 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 15 mars 2022 
Förslag till reglemente för nämndernas arbetsformer. 
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§ 32   Yttrande, reglemente för kommunstyrelsen 

(Remiss KS § 14, 2022-01-11) 
Dnr 2022-00012 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till sektor 
samhällsservice för upptagande på ett extra insatt sammanträde i april. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med dåvarande 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen.  
 
I remissvaren bör särskild uppmärksamhet ges åt gränsdragningen mellan 
kommunstyrelsens och nämndernas respektive bolagens eget ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 15 mars 2022 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 
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§ 33   Yttrande, reglemente 

samhällsservicenämnden  

(Remiss KS § 16, 2022-01-11)  
Dnr 2022-00013 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till sektor 
samhällsservice som uppdrogs att återkomma till nämnden med uppställning 
över gjorda förändringar i jämförelse med bygg- och miljönämndens reglemente 
samt motivering till dessa förändringar. Tas upp som ett extra insatt 
sammanträde i april. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 
samhällsservicenämnden.   
 
Förslaget till reglemente för samhällsservicenämnden utgår dels från befintliga 
reglementen för arbetsmarknads- och socialnämnden, bygg- och miljönämnden 
samt kultur- och samhällsservicenämnden, dels från Sveriges kommuner och 
regioners grundförslag till hur sådana reglementen bör utformas. 
 
De övervägningar och bedömningar som gjorts framgår i sin helhet av sektor 
samhällsservice yttrande nedan. I remissvaren bör särskild uppmärksamhet ges 
åt ett antal frågor som framgår i yttrandet.  

 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 15 mars 2022 
Förslag till reglemente för samhällsservicenämnden. 
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§ 34   Yttrande, reglemente jävsnämnden  

(Remiss KS § 18, 2022-01-11)  
Dnr 2022-00014 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till Sektor 
samhällsservice för upptagande på ett extra insatt sammanträde i april. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 om en ny organisation för 
Söderhamns kommuns nämnder. Genom beslutet uppdrogs 
kommunfullmäktiges valberedning att arbeta fram förslag till reglementen för de 
nya nämnderna. Valberedningen har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till reglemente för 
jävsnämnden. 
 
Förslaget till reglemente för jävsnämnden utgår från förslaget till reglemente för 
samhällsservicenämnden och avsikten är att dessa ska komplettera varandra. I 
syfte att förenkla regelbeståndet och för att förenkla framtida revideringar av 
nämndernas uppdrag framgår detaljerna vad avser verksamhetsområdet och de 
delegerade befogenheterna i samhällsservicenämndens reglemente, medan av 
föreliggande reglemente framgår i vilka fall ärenden i stället ska handläggas och 
beslutas av jävsnämnden. 
 
Reglementet utgår också från SKR:s grundförslag till hur nämnders reglementen 
bör utformas. Genom bestämmelsen i 12 § i förslaget till reglemente blir 
reglementet om nämndernas arbetsformer, som hanteras i ett separat ärende, 
bindande för jävsnämnden. 
 
I remissvaren bör särskild uppmärksamhet ges åt gränsdragningen mellan 
jävsnämnden och samhällsservicenämnden enligt 1 och 2 §§ i förslag till 
reglemente. 

 

Beslutsunderlag 
Sektor samhällsservice tjänsteutlåtande den 12 mars 2022 
Förslag till reglemente för jävsnämnden. 
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§ 35   Förhandsbesked för enbostadshus 
Dnr 2022-00027 

Beslut  
Med hänvisning till verksamheten för Tillsyn och prövnings yttrande och 
motivering beslutar bygg- och miljönämnden i ärende B-2022-15 att;  
 

• med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja förhandsbesked 
för sökt byggnad med villkor att anslutningsvägen till den nya tomten 
förläggs i öst-västlig riktning i området norr om X och söder om 
odlingsmarken tillhörande X och ansluts till befintlig in- och utfartsväg 
tillhörande X samt   

 
• med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 13 900 kronor.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus om ca 100 m2 
(BYA) i ett plan inom fastigheten X i X. Till byggnaden avses avstyckas en 
fastighet om ca 6 400 m2. 
 

Verksamheten för Tillsyn och prövnings yttrande och 

motivering  
Allmänhetens intresse av att använda platsen för enbostadshuset för rörligt 
friluftsliv bedöms vara lågt på grund av den omedelbara närheten till befintlig 
bebyggelse. 
Inga enskilda eller allmänna intressen som skulle stå i konflikt med sökt 
bebyggelse bedöms finnas under förutsättning att förhandsbeskedet villkoras.  
 
Villkoret för anslutningsvägens placering utanför odlingsbar mark och utanför X 
strandskyddsområde motiveras av att om anslutningsvägen skulle förläggas 
enligt sökandens förslag (handling 7) i odlingslandskapet skulle det strida mot 3 
kap 4 § miljöbalken eftersom sådan mark endast får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I detta fall bedöms 
sökt vägdragning inte vara ett väsentligt samhällsintresse och då det samtidigt 
finns område för alternativ vägdragning utan att odlingsbar åkermark tas i 
anspråk.  
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Vidare bedöms det inte finnas särskilda skäl för en strandskyddsdispens för en 
vägdragning i X strandskyddsområde då det finns område för alternativ 
vägdragning utan att strandskyddsområdet tas i anspråk.  
Förutsättningar för en enskild avloppsanläggning bedöms finnas på platsen.  
Då sökt åtgärd utgör en komplettering i befintlig bebyggelse och som inte 
förläggs på odlingsbar åkermark bedöms åtgärden inte strida mot 
översiktsplanens rekommendationer att landskapskaraktärerna (i det här fallet 
småkuperat skogslandskap och öppet odlingslandskap i dalgångarna) ska 
vidmakthållas. 
Verksamheten för Tillsyn och prövning bedömer i övrigt att förutsättningar för 
ett efterföljande bygglov som följer 9 kap 31 § plan- och bygglagen finns och att 
bygg- och miljönämnden därmed kan ge ett förhandsbesked. 
 

Beskrivning 
Platsen för byggnation och avstyckning är belägen i byn X intill adresserna X och 
X. 
Del av planerad avstyckning och anslutningsväg är redovisad inom X 
strandskyddsområde och inom odlingsbar åkermark. 
Planerad byggnad förläggs på höjdnivån +63,5 (RH 2000) vilket är ca 0,5 meter 
över omgivande marknivå.  
Vegetationen består av skogsmark av allmän karaktär på platsen för 
enbostadshuset.  
Vatten- och avlopp utförs som enskild anläggning.  
 

Förutsättningar 
Detaljplan eller områdesbestämmelser saknas. 
Platsen ingår i område Småkuperat skogslandskap och Öppet odlingslandskap i 
dalgångarna enligt gällande översiktsplan. 
Sakägare har underrättats enligt 9 kap 25 § PBL. 
Inget yttrande från sakägarna har kommit in. 
 

Upplysningar 
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov med mera antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021.  
Faktura skickas separat. 
 
Beslutet innebär endast att bygg- och miljönämnden lämnat förhandsbesked om 
platsens lämplighet för sökta åtgärder.  
Enligt 9 kap 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärderna får påbörjas.  
Enligt 9 kap 39 § PBL gäller förhandsbeskedet endast om bygglov för åtgärderna 
söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
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Yttre utformning av byggnad med mera prövas i ett efterkommande 
bygglovsärende.  
 
Förhandsbeskedet omfattar inte något ställningstagande till den planerade 
fastighetens slutliga storlek, exakt placering av anslutningsväg samt eventuell 
påverkan på strandskyddsområdet (byggnaden placeras utanför 
strandskyddsområdet). Dessa frågor behandlas i Lantmäteriets förrättning. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar tillhörande beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1  2022-01-13 Ansökan 
5  2022-02-22 Situationsplan skala 1:1000 
6  2022-02-22 Situationsplan skala 1:400 
7  2022-02-22 Situationsplan skala 1:1000 med väg 
8  2022-02-23 Meddelande om golvnivå 
9  2022-02-23 Underrättelse till sakägare  
 

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

Bilaga  
Överklagandehänvisning 
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§ 36   Strandskyddsdispens för bastubyggnad samt 

miljöstation, Skärgården 2:90 
Dnr 2022-00029 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-88 att; 
 

• bevilja strandskyddsdispens för miljöstation med tillhörande 
tomtplatsavgränsning begränsad till den yta miljöstationen upptar enligt 
inlämnade handlingar, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB)  

 
• bevilja strandskyddsdispens för bastu med tillhörande 

tomtplatsavgränsning begränsad till den yta bastun upptar enligt 
inlämnade handlingar, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB) samt 

 
• med stöd av 27 kap. 1 § MB ta ut en avgift på 3 900 kronor.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för bastu om 6,6x 4,5 meter och 
miljöstation vid Toppatall på ön Storjungfrun, inom fastigheten Skärgården 2:90.  
 

Bedömning och motivering 
Beskrivning av området  
Ön är uppbyggd av kraftigt svallad morän och det finns flera klapperstensfält. Ön 
karaktäriseras av barrskog. Bebyggelsen är koncentrerad till området mellan 
Norra hamn och Fyrhamnen. Floran är rik och varierad samt att fågellivet är rikt. 
Storjungfruns värde för friluftslivet är stort. 
Området, inom vilken byggnaderna avses uppföras i, är i anknytning till en 
strandskoning och en populär badplats för det rörliga friluftslivet. En stuga som 
hyrts ut till lokalt jaktlag finns också inom området. Det är ansökt om 
strandskyddsdispens för mer korttidbaserat uthyrning för stugan, riktat mot 
allmänna friluftslivet.  
 
Bedömning av påverkan på växt- och djurlivet samt allmänhetens tillgång 
till platsen 
Miljöstationen och bastun är till för det rörliga friluftslivet vid den populära 
badplatsen Toppatall i naturreservatet Storjungfrun och bedöms överensstämma 
med vad som anges i ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning 
Handbok 2009:4 Utgåva 2 februari 2012” s.57, och proposition 1997/98:45, Del 2, 
s. 91  
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Miljöstationen betraktas som ett angeläget allmänt intresse utifrån ett miljö- och 
naturvårdsperspektiv. Att förlägga miljöstationen utanför strandskyddsområdet 
bedöms som orimligt eftersom det skulle riskera att den inte uppfyller sin 
funktion optimalt om allmänheten förväntas gå mist hundra meter in i skogen 
för att sortera och slänga sina sopor. Det rimliga anses vara att miljöstationen 
läggs vid det redan ianspråktagna området vid strandskoningen, där dispens för 
miljöstation beviljades i beslut, diarienummer B-2013-592. Placering och 
utformning är näst intill identisk med vad som beviljades 2013. Skillnaden är att 
miljöstationen läggs några meter länge in mot land, då det visat sig vara risk för 
isgång på själva strandskoningen. Placeringen gör även arbetet med 
sophanteringen rationell.  
 
Bastun betraktas vara ett angeläget allmänt intresse som komplement till det 
rörliga friluftslivet på platsen. En bastu bidrar till att öka antalet dager då utflykt 
för bad blir aktuellt, samt utöka antal timmar per dag där det kan badas bekvämt. 
Bastun vid hamnen på andra sidan av ön är ett tydligt exempel på detta, och där 
samsas allmänheten i form av stug-ägare, hyresgäster vid vandrarhemmet och 
båtfolket om användningen av bastun på ett föredömligt sätt. Området där 
bastun ska placeras är ett av få område på Storjungfrun där bebyggelse finns.  
Det anses omöjligt att hänvisa bastun bort från området och ut ur 
strandskyddssonen då det inte harmonierar med vad föreskrifterna i beslut om 
Storjungfruns naturreservat anger beträffande ny bebyggelse. 
Kommunens miljö- och naturvårdshandläggare beskriver i sitt utlåtande att inga 
naturvärden riskerar drabbas negativt av åtgärden. 
Eftersom åtgärderna är till för det rörliga friluftslivet, påverkas heller inte 
allmänhetens tillgång att beträda platsen och färdas fritt i området 
 

Skäl till beslut 
De särskilda skäl i 7 kap. 18 c § MB för strandskyddsdispens som åberopas är att 
området där dispensen avser punkt 5, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför område. 
 

Förutsättningar 
• Byggnadsförbud gäller enligt 7 kap. 15 § MB (strandskyddsområde). 
• Området ligger inom naturreservatet Storjungfrun 
• Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 
• Enligt gällande översiktsplan är platsen belägen i område kust- och 

skärgårdslandskap vid ön Storjungfrun i Bottenhavet i Söderhamns 
kommun där strandskyddets utbredning är 100 meter. 
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Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslut 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik 
1  2021-02-23  Ansökan 
5  2021-02-23  Plan- och fasadritning 
8  2022-01-11  Komplettering 
9  2022-01-11  Komplettering ansökan 
10 2022-01-11  Översiktskarta 
11 2022-01-11  Fotodokumentation miljöstationen 
12 2022-01-11  Bakrundskarta miljöstation 
13 2022-01-11  Bakrundskarta bastu 
14 2022-01-11  Naturvärdesbedömning 
16 2022-03-18  Föreskrifter naturreservatet

  Storjungfrun 
 
Tidigare beslut 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik 
1  2013-11-14  Bilaga 3 
2  2013-11-14  Bilaga 2 
3  2013-11-14  Bilaga 4 
4  2013-11-14  Bilaga 5 
5  2013-11-14  Bilaga 1 
6  2013-11-14  Ansökan 
7  2014-02-25  Delegationsbeslut strandskyddsdispens 
 

Information  
Giltighetstid 
Enligt 7 kap. 18 h § MB upphör beslutet om strandskyddsdispens att gälla, om 
den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft 
 
Avgift  
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov med mera antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 262, daterat 24 november 2020.  
Faktura skickas separat. 
 

Upplysning  
Enligt 19 kap. 3 b § MB har länsstyrelsen rätt att överpröva beslutet inom tre 
veckor från det att länsstyrelsen tagit del av beslutet.  
 
En ideell förening eller en annan juridisk person enligt 16 kap. 13-14 §§ MB har 
rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att föreningen tagit del av 
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beslutet. Innan beslutet vunnit laga kraft kan det vid en eventuell 
överklagan/överprövning komma att ändras. Den sökande rekommenderas 
därför avvakta besvärstidens utgång innan några åtgärder vidtas med anledning 
av beslutet. 
 
Andra tillstånd och beslut  
Bygglov eller marklov kan krävas för åtgärden. Arbete i vatten kan också kräva 
anmälan till Länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta 
därför Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 
 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens krävs mark- 
och vattenägarens tillstånd. Meddelad strandskyddsdispens innebär inget 
ställningstagande ur markägarperspektiv. De är ditt ansvar att alla aktuella 
tillstånd finns innan ni påbörjar åtgärden.  
 

Skickas till 
Sökande 
Kopia på beslut  
Länsstyrelsen – med tillhörande handlingar och översiktskarta.  
Kopia på beslut  
Naturskyddsföreningen- situationsplan och översiktskarta 
 

Bilaga  
Överklagandehänvisning 
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§ 37   Strandskyddsdispens för ändrad användning, 

Skärgården 2:90 
Dnr 2022-00030 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-13 att; 
 

• bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (MB) 
med det villkor att STF-skyltar behålls enligt inlämnad 
fotodokumentation, samt sätta tillhörande tomtplatsavgränsning för 
uthyrningsverksamheten till den yta stugan med ramp och balkong 
upptar enligt inlämnad situationsplan samt 

 
• med stöd av 27 kap. 1 § MB ta ut en avgift på 4 000 kronor.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning inom 
fastigheten Skärgården 2:90. 
 

Bedömning och motivering 
Beskrivning av området  
Ön är uppbyggd av kraftigt svallad morän och det finns flera klapperstensfält. Ön 
karaktäriseras av barrskog. Bebyggelsen är koncentrerad till området mellan 
Norra hamn och Fyrhamnen. Floran är rik och varierad samt att fågellivet är rikt. 
Storjungfruns värde för friluftslivet är stort och är har status som kommunalt 
naturreservat. 
I närområdet till där stugan är belägen finns en populär badplats för det rörliga 
friluftslivet och en strandskoning. I anknytning till strandskoningen är det 
ansökt om strandskyddsdispens för miljöstation och bastu. Till stugan hör ett 
mindre djurstall. Stugan har under senare decennier upplåtits till lokala 
jaktlaget. Skyltad, väl etablerade stig går mellan stugan och stallet och en allmän 
brunn finns på platsen.  
 
Bedömning av påverkan på växt- och djurlivet samt allmänhetens tillgång 
till platsen 
Ändringen från jaktstuga till uthyrningsstuga bedöms vara en åtgärd som kräver 
dispens från strandskyddet. Tolkningen har gjorts med utgångsläge i vad som 
står angivet i Naturvårdsverkets Handbok 2009:4 Utgåva 2 Strandskydd – en 
vägledning för planering och prövning sida 44.  
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Uthyrningsverksamheten är en del av Söderhamns kommuns 
uthyrningsverksamhet i skärgården som riktar sig ät det allmänna friluftslivet 
och erbjuder budget-övernattningsplatser i skärgården.  
Då stallet inte blir en del av uthyrningen, och uppmärkt stig går mellan stallet 
och stugan bedöms det rimligt att skilja detta två byggnader åt i 
tomtplatsavgränsningen för uthyrningsverksamheten. För att säkerställa 
allmänheten att kunna färdas fritt. Samtidig som det understrykas att dessa två 
byggnader betraktas vara en enhet och att en annan bedömning kan komma att 
göras i ett annat ärende som avstyckning eller ändrat verksamhet. Villkor i form 
av staket kring stugan har varit med i bedömningen, men övergetts. Eftersom 
privata stugor på ön i stor utsträckning har staket, medan övrig 
uthyrningsverksamhet riktat åt det allmänna friluftslivet inte är inhägnat. 
Bedömningen är att STF-skyltar på stugan bättre förvanskar stugans 
privatiserande effekt än vad staket gör. Offentliga stigar är väl skyltade och 
markerade på ön, ”ägarskapet” till området för det rörliga friluftslivet stärkt. 
Jaktstugans ändrade verksamhet till STF-uthyrningsstuga anses inte påverka 
badlivet vid badstranden, och i kraft av välmarkerade och etablerade stigar 
kommer allmänheten även i fortsättningen röra sig utan att generas. Åtgärden 
betraktas som ett komplement till det örliga friluftslivet och livsvillkoren för 
djur- och växtarter ändras inte väsentligt.  
Ändringen bedöms inte vara i konflikt med vad som anges i bestämmelser för 
naturreservatet Storjungfrun. 
Privatiserande åtgärder utanför angett tomtplatsavgränsning får inte 
förekomma. 
 

Skäl till beslut 
De särskilda skäl i 7 kap. 18 c § MB för strandskyddsdispens som åberopas är att 
området där dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § punkt 1 MB). 
 

Förutsättningar 
• Byggnadsförbud gäller enligt 7 kap. 15 § MB (strandskyddsområde). 
• Området ligger inom naturreservatet Storjungfrun 
• Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 
• Enligt gällande översiktsplan är platsen belägen i område kust- och 

skärgårdslandskap vid ön Storjungfrun i Bottenhavet i Söderhamns 
kommun där strandskyddets utbredning är 100 meter. 
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Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslut 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik  
1  2022-01-13 Ansökan  
2  2022-01-13 Översiktskarta  
3  2022-01-13 Situationsplan  
4  2022-01-13 Fotodokumentation 
5  2022-01-13 Fasadritning veranda/ ramp 
6  2022-01-13 Fasadritning veranda/ ramp norra gaveln 
8  2022-01-13 Information /bedömning 
10 2022-03-21 Naturreservat-bestämmelser 
 

Information  
Giltighetstid 
Enligt 7 kap. 18 h § MB upphör beslutet om strandskyddsdispens att gälla, om 
den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft 
 
Avgift  
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 262, daterat 24 november 2020. Faktura skickas separat. 
 

Upplysning  
Enligt 19 kap. 3 b § MB har länsstyrelsen rätt att överpröva beslutet inom tre 
veckor från det att länsstyrelsen tagit del av beslutet.  
 
En ideell förening eller en annan juridisk person enligt 16 kap. 13-14 §§ MB har 
rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att föreningen tagit del av 
beslutet. Innan beslutet vunnit laga kraft kan det vid en eventuell 
överklagan/överprövning komma att ändras. Den sökande rekommenderas 
därför avvakta besvärstidens utgång innan några åtgärder vidtas med anledning 
av beslutet. 
 
Andra tillstånd och beslut  
Bygglov eller marklov kan krävas för åtgärden. Arbete i vatten kan också kräva 
anmälan till Länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta 
därför Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 
 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens krävs mark- 
och vattenägarens tillstånd. Meddelad strandskyddsdispens innebär inget 
ställningstagande ur markägarperspektiv. De är ditt ansvar att alla aktuella 
tillstånd finns innan ni påbörjar åtgärden.  
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Skickas till 
Sökande 
Kopia på beslut  
Länsstyrelsen – med tillhörande handlingar. 
Kopia på beslut  
Naturskyddsföreningen- med översiktskarta och situationsplan 
 

Bilaga  
Överklagandehänvisning 
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§ 38   Samråd, upphävande del av detaljplan I:279, 

I:306 och I:447  
Dnr 2022-00020 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-61 att; 
 
ge verksamheten för Plan, mark och förvaltning i uppdrag att ta ut planförslaget 
för upphävande av I:279, I:306 och I:447 på samråd mellan 5 april 2022 –  
6 maj 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utredningar inom Centrum-Projektet har stärkt att den befintliga kajen längs 
Söderhamnsån måste renoveras. De åtgärder som krävs för att renovera kajen 
strider mot gällande detaljplaner. Därmed måsta delar av tre detaljplaner 
upphävas. 
 
Planområdet inkluderar delar av tre fastigheter: Humlegården 2:2 och 2:3, samt 
Köpmanstaden 2:2. Samtliga fastigheter ägs av kommunen.  
 
I enlighet med PBL 5 kap § 11 ska ett samrådsförfarande för detaljplaner hållas.  
 
Detaljplanen syftar till att upphäva delar av tre detaljplaner. 
 

Tidigare beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge planuppdrag 2022-02-22 § 16.  
 

Beslutsunderlag 
Plankarta och planbeskrivning. 
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§ 39   Samråd, Söderhamnsporten Etapp II, 

Söderala-sund 1:20  
Dnr 2022-00026 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2020-395 att; 
 
ge verksamheten för Plan, mark och förvaltning i uppdrag att ta ut detaljplanen 
för Söderhamnsporten etapp 2 på samråd mellan 5 april 2022 - 6 maj 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten för Plan, mark och förvaltning har upprättat ett förslag på ny 
detaljplan för Söderhamnsporten etapp 2. Området inkluderar fastigheten 
Söderala-Sund 1:20. I enlighet med PBL 5 kap § 11 ska ett samrådsförfarande för 
detaljplaner hållas.  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra handel- och centrumverksamhet. 
 

Tidigare beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att uppdra bygg- och miljöförvaltningen att 
upprätta ny detaljplan för Söderhamnsporten etapp 2, 2020-05-27 § 66.  

 

Beslutsunderlag 
Plankarta och planbeskrivning. 
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§ 40   Åtgärda brister, Söderala-Sund 1:21 
Dnr 2022-00028 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2022-263 
att; 
 
förelägga Sunds Industrier AB, organisationsnummer 556122-3792, 
Sundsbergsvägen 8, 826 40 Söderhamn att senast sex veckor efter beslutet 
vunnit laga kraft;  
 

1. på närmsta väggyta, vid dagvattenbrunnen som saknar skylt på norra 
sidan om bethallen, sätta upp en väderbeständig skylt i ögonhöjd. På 
skylten ska det stå ”Dagvattenbrunn” samt uppgifter om hur långt det är 
till dagvattenbrunnen från skylten. Punkten förenas med ett vite om 
2,000 kronor.  

 
2. att ändra skyltningen för de båda dagvattenbrunnarna på norra sidan om 

bethallen som har otydlig skyltning till skyltar som är väderbeständiga 
där det står ”Dagvattenbrunn” samt uppgifter om hur långt det är till 
respektive dagvattenbrunn från skylten samt flytta skyltplatserna till 
ögonhöjd på närmsta väggyta för respektive dagvattenbrunn. Punkten 
förenas med ett vite om 2,000 kronor för respektive dagvattenbrunn.  

 
3. att till bygg- och miljönämnden skicka in ett skriftligt förslag på åtgärder 

som kan utföras för att hindra att obehöriga kan komma in i bethallen. 
Åtgärdersförslaget ska kunna gälla både innan och efter att väg köps och 
grind flyttats. Punkten förenas med ett vite om 10,000 kronor.  

 
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2, 3, 7 §§, 26 kap 9, 14, 21, 26 §§ miljöbalken 
(1998:808).  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden gjorde en inspektion den 27 september 2021  
(dnr M-2021-1058-8) då bland annat följande brister noterade;  
- att dagvattenbrunnar hade otydlig/saknad utmärkning enligt villkor 7 
(tillståndsbeslut 2007-05-08, dnr 551-223-06). Tillståndsvillkor 7 säger: 
Dagvattenbrunnar utomhus ska vara väl utmärkta och anordningar för att 
snabbt täta dem ska finnas lätt tillgängliga i händelse av olycka tillståndsvillkor. 
- att obehöriga har möjlighet till åtkomst till bethallen enligt försiktighetsmått i 
beslut om ändring av verksamhet (beslut 2011-12-05, dnr M-2011-1009-8). 
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Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Försiktighetsmått: Åtkomst för obehöriga till lokalerna där verksamheten bedrivs 
ska inte heller dagtid vara möjlig (beslut 2011-12-05, dnr 2011-1009-8). I beslutet 
beskrivs att ”Ett stängsel med låst grind eller kodlås på portar och dörrar kan 
uppfylla kravet…” 
 
Ett föreläggande skrevs 2021-09-30 (dnr M-2021-1189-1) att Sunds senast  
31 oktober 2021 skulle göra åtgärder samt komma in med uppgifter angående:  
- Bristen angående otydlig utmärkning för dagvattenbrunnarna behöver 
åtgärdas.  
- Ett förslag på åtgärd angående grind och/eller dörrar till bethallen för 
förhindrande av obehöriga skickas till bygg- och miljönämnden.  
 
Synpunkter på föreläggandet har kommit in från Sunds angående: 

• Dagvatten. Sunds anser att det redan finns skyltar angående 
nedstigningsbrunn, inspektionsbrun, spolbrunn osv samt att Sunds 
bedömt att befintlig märkning är korrekt. Sunds meddelade samtidigt att 
skyltar ska sättas upp.  

 
• Obehörigas tillgång till bethallen. Sunds menar att åtgärd angående 

obehöriga inte krävs för Sevesoanläggningen som länsstyrelsen har 
tillsyn på. Sunds meddelar också att åtgärder angående grind inte är 
rimligt att göra nu eftersom Sunds kommer att köpa vägen som går mitt 
genom verksamhetsområdet. När vägen köpts kommer grinden att flyttas 
och staket uppföras runt hela området och då kommer grinden att vara 
stängd även under dagtid. Vägen ska köpas från kommunen. Sunds 
meddelade vid inspektion 2022-02-17 att Sunds under många år, kanske 
10 år, har försökt köpa vägen som går genom verksamhetsområdet men 
nu har Sunds hört att de kan få köpa vägen under 2022.  

 
Enligt telefonsamtal 18 februari 2022 med markförvaltaren i Söderhamns 
kommun så behöver några saker göras innan det kan bli aktuellt för Sunds att 
köpa vägen som går genom verksamhetsområdet. Först behöver en ny detaljplan 
göras alternativ att befintliga detaljplan ändras. Sen behöver lantmäteriet göra 
en förrättning angående en ny gemensamhetsanläggning det vill säga en ny väg 
in till grannhuset. Efter det behöver vägen in till grannhuset anläggas (och innan 
dess behöver eventuellt bygglov ansökas och handläggas). En försäljning skulle 
kunna bli av 2022 men det är inte säkert. 
 

Bedömning och motivering 
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt med ett föreläggande med 
vite enligt nedan samt att beloppen på 2,000 kr per brunn respektive 10,000 
kronor är rimligt enligt nedan. Nedan förklaras också vad som krävs för att 
uppfylla föreläggandet.   
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Rimligt med föreläggande med vite 
Sunds har haft tid och chans att både åtgärda tydliga skyltar för 
dagvattenbrunnarna samt inkomma med förslag på åtgärder angående 
obehörigas åtkomst av bethallen. Inget av detta har gjorts.  
 
Bygg- och miljönämnden har beaktat Sunds synpunkter angående 
dagvattenbrunnarnas märkning. Att det redan finns skyltar för 
nedstigningsbrunn, inspektionsbrun, spolbrunn osv berör inte kravet att 
dagvattenbrunnar tydligt ska vara markerade. Nuvarande skyltar beskriver 
brunnarnas utformning, inte vattenföringen. Synpunkterna påverkar inte kraven 
i detta föreläggande.  
 
Bygg- och miljönämnden har också beaktat Sunds synpunkter att obehöriga inte 
ska ha åtkomst till bethallen. Det är enligt bygg- och miljönämndens beslut 
(beslut 2011-12-05, dnr 2011-1009-8) som bygg- och miljönämnden kräver åtgärd. 
Kraven har inget med att anläggningen också är en Sevesoanläggningen.  
 
Bygg- och miljönämndens bedömning är vare sig om köp av väg samt flytt av 
grind görs 2022 eller senare så är det fortfarande rimligt att kräva in ett skriftligt 
förslag på åtgärd som kan fungera även efter att vägen är köpt.  
 
Exempel på åtgärd som kan återanvändas eller behållas kan vara åtgärder vid 
grind som kan flyttas tillsammans med grinden eller återanvändas på en ny 
grind. Det skulle också kunna vara åtgärder vid dörrar och portar till bethallen. 
Exakt vilka åtgärder som finns tillgängliga på marknaden som fungerar för 
verksamheten och vad det kostar har inte bygg- och miljönämnden kunskap om 
därför behöver Sunds skriftligen skicka in förslag på åtgärder som fungerar för 
verksamheten till bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkterna påverkar inte 
kraven i detta föreläggande.  
 
Motivering till föreläggandet 
Tillståndsbeslutet överklagades inte av Sunds och är gällande. 
Tillståndsvillkoren ska följas av Sunds och det är bygg- och miljönämnden i 
Söderhamns kommun som är tillsynsmyndighet. Om tillståndsvillkoret 
angående skyltning för dagvattenbrunnar inte följs och dagvattenbrunnarna inte 
har tydliga skyltar kan konsekvensen bli att eventuellt utsläpp på 
verksamhetsområdet inte hindras förrän utsläppet har spridits utanför 
verksamhetsområdet. Eftersom Sunds verksamhet är en IED-verksamhet så 
bedöms denna brist som allvarlig och behöver åtgärdas för att följa 
tillståndsvillkor, IED-direktiv och miljöbalken (2 kap. 3 § Miljöbalken.) 
 
Beslutet för ändring av verksamhet angående att obehöriga inte ska ha tillgång 
till bethallen överklagades inte av Sunds. Sunds ska följa gällande beslut. Det är 



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 26 (33) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-03-29  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

bygg- och miljönämnden i Söderhamn som är tillsynsmyndighet angående detta.  
Om beslutet att obehöriga inte ska ha tillgång till bethallen inte följs kan 
konsekvensen bli utsläpp av kemikalier eller farligt avfall genom olycka eller 
medveten handling. Om grinden inte kan vara stängd med hänglås medan 
verksamheten har öppet behöver annan åtgärd göras angående endera grinden 
eller dörrarna till bethallen för at följa beslutet samt miljöbalken (2 kap. 3 § 
Miljöbalken). Eftersom Sunds verksamhet är en IED-verksamhet så bedöms 
denna brist som allvarlig och behöver åtgärdas för att följa IED-direktiv och 
miljöbalken (2 kap. 3 § Miljöbalken.) 
 
Bedömning av vitesbeloppen  
Vitesbeloppen har fastställts med hänsyn till vad som är känt om verksamhetens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt som kan antas förmå 
Sunds att följa detta beslut. Kostnaden för uppsättning av små väderbeständiga 
skyltar bedöms inte uppgå till högre belopp än 1000 kronor/per brunn. 
Kostnaden för åtgärden att inkomma med skriftligt förslag på åtgärder angående 
att obehöriga inte ska ha åtkomst till bethallen bedöms inte uppgå till högre 
belopp än 5000 kronor. Vitesbeloppen har satts högre än kostnaden för 
beräknade åtgärder så att åtgärderna blir mer attraktiva än betalning av viten. 
  
Vad som krävs för att uppfylla det här föreläggandet 
Bygg- och miljönämndens bedömning angående vad som krävs för att uppfylla 
tillståndsvillkoret och även det här föreläggandet är att; 

• varje dagvattenbrunn har en skylt i ögonhöjd på närmsta väggyta där det 
står ”Dagvatten” samt hur långt det är till dagvattenbrunnen från 
skylten.  

 
Bygg- och miljönämndens bedömning angående vad som krävs för att uppfylla 
det här föreläggandet angående att inkomma med förslag på åtgärd, som kan 
användas även efter att vägen köpts, angående grind och/eller dörrar till 
bethallen för att förhindra obehöriga att kunna komma in i bethallen är att: 

• undersöka vilka åtgärder som finns som skulle få obehöriga att inte ha 
tillträde till bethallen under dagtid som fungerar för verksamheten som 
kan användas/återanvändas även efter att vägen köpts (det kan tex vara 
åtgärd på grinden där åtgärden kan återanvändas på grinden när grinden 
flyttas eller på nyköpt grind, alternativt att åtgärder på dörrar och portar 
till bethallen kan användas även efter att vägen köpts), skriva ner dessa 
och skicka in skrivelsen till bygg- och miljönämnden. 
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Information 
Avgift  
Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-02-22, § 67. 
Avgiftsbeslut skickas separat. 
 
Laghänvisning  
Enligt 2 kap. 2 § Miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs 
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
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 2 kap. 7 § Miljöbalken ska kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gälla i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande 
  Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett 
åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande 
för bedömningen av behovet. 
  Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en 
verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas 
på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 
§ första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen 
enligt första och andra styckena tillåtas om den  
1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som 

ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, 
eller 

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt 
eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar 
att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. 
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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. 14 § Miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud förenas 
med vite. 
 
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 26 kap. 26 § Miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess 
beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. 
 

Tidigare beslut 
Föreläggande utan vite daterat 2021-09-30, dnr M-2021-1189-1. 
 

Beslutet skickas till 
Sunds Industrier AB 
Sundsbergsvägen 8 
826 40 Söderhamn 
 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
Delgivningskvitto  
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§ 41   Förbud mot utsläpp av enskilt avlopp 
Dnr 2022-00025 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende M-2016-977 
att; 
 

• förbjuda X som ägare till fastigheten X att släppa ut spillvatten från WC 
och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten.  
 

• förbudet gäller från och med 29 mars 2023 och till dess att en ny 
avloppsanläggning med tillstånd färdigställts. 

 
Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9§, 9 kap.7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
 
Detta beslut kan överklagas, se information.  
 
Bygg- och miljönämnden sänder beslutet om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel, enligt 26 kap 15 § miljöbalken. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten inventerades 2005 och var då obebodd. Enligt våra uppgifter är 
anläggningen troligen från 1970-talet och består av en trekammarbrunn med 
direkt utsläpp till dike, dvs ingen rening sker av avloppsvattnet efter 
trekammarbrunnen. Både WC och bad-, disk- och tvättvatten är påkopplade på 
avloppet.  
År 2014 fick fastigheten en ny ägare. Nämnden skickade den 16 september 2016 ut 
en skrivelse till den nya ägaren X om att avloppet inte var godkänt och behövde 
göras om. Där framgick det att vi önskade få in en ansökan senast den 31 oktober 
2017.  Då ingen ansökan inkom förelade nämnden X den 4 mars 2019 om att 
åtgärda avloppet och därför komma in med en ansökan senast den 31 oktober 
2019. I föreläggandet framkom att om ingen ansökan inkommit efter det datumet 
kunde nämnden komma besluta om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Ingen 
ansökan har vid dagens datum inkommit till bygg- och miljönämnden. 

Tidigare beslut 
M-2016-977-3 Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp, fastigheten X, 
Söderhamns kommun 
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Bygg- och miljönämndens yttrande 
Motivering 
Avloppsvattnet som släpps ut från fastigheten X har enbart genomgått 
slamavskiljning. 
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning 
vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.  
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt 
koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:  

• Grundvatten av god kvalitet  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Ingen övergödning  
• God bebyggd miljö 

 
I Söderhamns kommun pågår sedan början av 2000-talet ett aktivt arbete med 
åtgärder för att nå god status i kommunens vattendrag. Dit hör bland annat 
tillsyn över små avloppsanläggningar. Fastigheten ligger inom ett område som är 
klassat av bygg- och miljönämnden med hög skyddsnivå på grund av den höga 
belastningen av övergödande ämnen som tillförs avrinningsområdet till X/X. 
Vattendraget har klassats med statusen måttlig av Vattenmyndigheten.  
 
Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därför inte kraven på 
rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken och utsläppet strider även mot förbudet mot 
utsläpp i vattenområde enligt 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt och inte en 
alltför ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga 
anläggningen. Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt 
att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en 
rimlig kostnad.  
 
För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på 
annat sätt och följa beslutet ska förbudet börja gälla först från och med  
29 mars 2023. 
 
Lagstöd 
Bygg- och miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.  
I 9 kap. 7 § MB föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
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uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. 
släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att 
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma 
kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som 
ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  
Enligt 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det 
förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om 
avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.  
Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud 
som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i fastighetsregistrets in-skrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller 
föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. 
 

Information 
Om X fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 
2023-03-29. Om åtgärder inte har vidtagits kan kommunförvaltningen komma 
att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Fastighetsägaren bör 
därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning 
alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. Kontakta kommunförvaltningen i god tid innan några 
åtgärder vidtas. Gällande reningskrav kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning 
vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatserna: 
www.havochvatten.se och www.avloppsguiden.se. 
 
Avgift   
För handläggningen debiteras en timavgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
 
Inskrivningsmyndigheten - Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
761 80 Norrtälje 
   
 

Bilagor 
Delgivningskvitto  
Överklagandehänvisning 
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§ 42   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över 
delegationsbeslut från föregående månad till handlingarna. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmäls i form av; 
 
lov och anmälan samt tillsyn utifrån Plan- och bygglagen, 
 
dispens från strandskyddet utifrån Miljöbalken 
 
bidragsbeslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag, 
 
tillstånd och beslut utifrån tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen, 
 
registrering och beslut utifrån livsmedelslagen samt 
 
yttranden till Kommunförbundet Södra Hälsingland, polisen, länsstyrelsen, 
kommunstyrelsen med mera. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut från föregående månad. 
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§ 43   Meddelanden till bygg- och miljönämnden 

2022  
Dnr 2022-00003 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av inkomna meddelanden till bygg- och miljönämnden sedan 
föregående sammanträde. 
 
Nr 1 
Från Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Ärende Anmälan om anläggande och drift av vindkraftpark, Storgrundet. 

Underrättelse om att vi kan lämna yttrande över handlingar om 
tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för anläggande och drift av 
vindkraftpark på Storgrundet inom allmänt vattenområde. 
Yttrandet som ska vara skriftligt ska senast 5 april 2022 inkommit 
till domstolen. 

 
Diarienr. M-2020-583 
________________________________________________________________________________ 
Nr 2 
Från Bygg- och miljö 
Ärende Skriftlig förfrågan till Försvarsmaktens miljöprövningsenhet
 angående enskilda dricksvattenbrunnar mellan före detta F 15 och
 Ålsjön, Söderhamns kommun  
 
Diarienr. M-2022-103 
________________________________________________________________________________ 

Beslutsunderlag 
Inkommen underrättelse från överinstans samt skriftlig förfrågan. 
 
 
 


