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Söderhamns kommun 

826 80  Söderhamn 

Telefon 

0270-750 00 

 

Organisationsnr 

212000-2353 

soderhamn.se 

 

  

 

Bygg- och miljönämnden 

 

    

 Sammanträdesdatum tisdagen den 24 maj 2022   

 Paragrafer § 68, direktjustering  

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

  

 Beslutande Se närvarolista, s. 2  

    

    

    

 Justeringsdag tisdagen den 24 maj 2022  

 Tid för anslag 2022-05-24–2022-06-15  

      

 Magnus Ludvigsson(L), ordförande Teija Åhlin, sekreterare  

      

 Per-Yngve Velander (M), justerare   

      

    

 Detta protokoll är digitalt signerat och saknar därför underskrifter.  
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Närvarolista och omröstningsprotokoll 
LEDAMÖTER NÄRVARO OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
      
 TJG EJ TJG         
Magnus Ludvigsson (L) 
 

X          

Peter Myrasch Regnell (C) ersätts av Alvar 
Magnusson (C) 
 

---  
        

Per-Yngve Velander (M) 
 

X          

Lillemor Svensson (S) 
 

X          

Catherine Maxdotter (S) 
 

X          

Christer Wannberg (S) ersätts av Jan-Olof 
Högqvist (M) 
 

---  
        

Kennet Johansson (SD) 
 

X          

 

ERSÄTTARE           

Helena Torstensson (C) 
 

          

Alvar Magnusson (C) ersätter Peter 
Myrasch Regnell (C) 
 

X  
        

Jan-Olof Högqvist (M) ersätter Christer 
Wannberg (S) 
 

X  
        

Christina Andersson (S) 
 

          

Eric Johansson (S) 
 

          

Azad Faruk Aslan (V)            

Jan-Erik Tynong (SD) 
 

 X 
        

Närvaro på plats markeras med X, närvaro på distans markeras med D 
    
ÖVRIGA NÄRVARANDE PARAGRAFER   
Herman Claesson, verksamhetschef § 68   
Jonas Ryberg, enhetschef § 68  Via Teams  
Teija Åhlin, sekreterare § 68   
Niklas Lenke, planingenjör § 68   
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§ 56   Val av justerare och justeringsdag 
Dnr 72777 

Beslut  
Per-Yngve Velander utses att tillsammans med nämndens ordförande justera 
protokollet tisdagen den 24 maj 2022 
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§ 68   Detaljplan för kvarteret Melonen 1 med flera  
Dnr 2021-00085 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-575 att; 
 
uppdra åt Plan, mark och förvaltning att hålla granskning av detaljplan för 
Kvarteret Melonen 1 med flera mellan 25 maj 2022 och 10 juni 2022. 
 
Paragrafen direktjusteras. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg-och miljönämnden beslöt 2021-11-23§ 89 att uppdra till 
Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja arbetet med ny detaljplan för kvarteret 
Melonen 1 med flera. Syftet med detaljplan är att utöka byggrätten på fastigheten 
Melonen 1 för att i första hand möjliggöra tillkomst av tillbyggnader på befintlig 
huskropp men även möjliggöra för ytterligare komplementbyggnader. 
Detaljplanen prövar möjligheten att möjliggöra plats för ytterligare ett antal 
parkeringsplatser. 
 
Detta görs genom att planlägga mark som idag utgör allmän plats till 
kvartersmark vilken fastighetsägaren till Melonen 1 avser att förvärva och 
därmed reglera in i sin befintliga fastighet samt genom att häva befintliga 
bestämmelser om ”prickmark”.  
 
I samband med ärendet justeras och klargörs ägo-och ansvarsförhållanden 
gällande skötsel av den grusade gångvägen samt den intilliggande gräsytan. 
 
Detaljplanen har ställts ut på samråd mellan 28 februari 2022 och 18 mars 2022. 
 
Under samrådet har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen Gävleborg och 
Lantmäteriet vilka har föranlett ändringar i plankartan. En fullständig 
redogörelse av genomförda ändringar finns att läsa i den till detaljplanen 
tillhörande samrådsredogörelsen. 
 
Detaljplanen ska enligt PBL 5 kap 18 § ställas ut på granskning och inför 
granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens 
anslagstavla.  
 
Granskningen föreslås att hållas mellan 25 maj 2022 och 10 juni 2022. 
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Tidigare beslut  
Beslut om planuppdrag 2021-11-29 § 89 
Beslut om samråd 2022-02-22 § 15 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
 

Beslutet skickas till 
Bostadsrättsföreningen Liljan i Söderhamn 
 


