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§ 56  Val av justerare och justeringsdag 
Dnr 72777 

Beslut  
Per-Yngve Velander utses att tillsammans med nämndens ordförande justera 
protokollet onsdagen den 1 juni 2022. 
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§ 57   Tertialredovisning (Månadsredovisning 2022)  
Dnr 2022-00005 

Beslut  
Bygg-och miljönämnden beslutar godkänna tertialredovisning för januari till 
april 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Tertialredovisning omfattande januari till april, ingår i kommunens nya 
redovisningsmodell. Rapporten redovisar verksamhet, ekonomi med utfall 
utifrån budget, prognos samt personalförhållanden inom bygg- och 
miljönämndens ansvarsområden. Rapporten finns i bilaga. 
 

Beslutsunderlag 
Tillsyn och prövning tjänsteutlåtande den 15 maj 2022 
Tertialredovisning januari – april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 58   Informationshanteringsplan  
Dnr 2022-00032 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att; 
 

• anta förslaget till informationshanteringsplan att börja gälla från och 
med 1 juli 2022. 

 
• Informationshanteringsplanen ersätter tidigare beslutade 

dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.  
 

• Planen skall aktualitetsprövas minst vartannat år. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
§ 6 i rådande arkivreglemente fastslår att varje myndighet ska upprätta en 
dokumenthanteringsplan och vi använder oss nu av det nya begreppet 
informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen syftar till att 
underlätta upprätthållandet av de krav på krav på vård av, ordning och sökbarhet 
i myndighetens arkiv som följer av 4–6 §§ arkivlagen (1990:782) och 4 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Informationshanteringsplanen ersätter tidigare av Bygg- och miljönämnden 
antagna dokumenthanteringsplaner.  
Informationshanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut.  
Informationshanteringsplanen ska aktualitetsprövas minst vart annat år.   

Beslutsunderlag 
Tillstånd och prövnings tjänsteutlåtande den 6 maj 2022 
Förslag till informationshanteringsplan den 20 maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59   Nybyggnad stödmur Dnr 2022-00034 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2021-37 att: 
 

• bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) samt 
 

• bestämma avgiften till 1 500 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PB. 
 

• Utöver startbesked beslutar bygg- och miljönämnden att: 
1. Kontrollplanen fastställs, 

 
2. byggnaden får börja användas innan beslut om slutbesked har 

meddelats med stöd av 10 kap 4 § PBL, samt att 
 
3. följande handlingar ska lämnas in som underlag för slutbesked. 
 
- Intyg på att stödmuren uppfyller gällande krav enligt 8 kap 4 §  

punkt 1. Bärförmåga, stadga och beständighet.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för en redan anlagd stödmur inom 
fastigheten X med adressplats X. 
 

Relaterade ärenden 
B-2019-549 tillsyn 
M-2019-1065 Återvinning av avfall för anläggningsändamål 
 

Yttrande från fastighetsägarna av X 
Fastighetsägarna av fastigheten X (senare kallad grannarna) har den 22 juli 2021 
lämnat in ett yttrande där dom motsätter sig att bygglov ska beviljas för staketet. 
De anser att kommunen ska vidta åtgärder i enlighet med tidigare 
kommunicering i tillsynsärendet. Grannarna anser även att bygglov i efterhand 
strider mot grundtanken i PBL. 
 
Grannarna har även åsikter om fyllningsmassorna, vart de kommer ifrån och vad 
de innehåller. De vill att kommunen yttrar sig över uteblivet marklov.   
 

  



SÖDERHAMNS 
KOMMUN 

 Sammanträdesprotokoll 9 (39) 

Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Bygg- och miljönämndens yttrande och motivering 
Bakgrund 
I september 2019 startades ett tillsynsärende på berörd fastighet. Tillsynsärendet 
handlar om utfyllning av tomt och anläggande av en stödmur. I tillsynsärendet 
har man kommit fram till att stödmuren är en sådan mur som kräver bygglov 
enligt 6 kap 1 § 
 
Motivering 
Staketet 
Bygg- och miljönämnden bedömer att staketet inte är av sådant utförande att det 
är ett bygglovspliktig plank enligt 6 kap 1 § plan- och byggförordningen (PBF), 
med avseende på staketets höjd och gleshet.  
Om staketet medför en betydande olägenhet för omgivningen enligt 8 kap 15 § 
behandlas i separat tillsynsärende, B-2019-549.  
 
Fyllnadsmassorna 
Marklov krävs inte då fastigheten ligger utanför detaljplaneratområde och inte 
inom område med områdesbestämmelser, enligt 9 kap 11 §. 
Massornas innehåll behandlas i separat miljöärende, M-2019-1065. 
Frågan om nivåhöjningen av tomten är en betydande olägenhet enligt 8 kap 15 § 
har behandlats i separat tillsynsärende B-2019-549.  Enligt beslut BMN 2021-11-23 
§ 92 är markuppfyllanden inte någon betydande olägenhet enligt 8 kap 15§ PBL. 
Rättelse enligt kommunicering i tillsynsärendet behandlas inte i 
bygglovsärendet. 
 
Stödmur 
I grannarnas yttrande framkommer inget om stödmuren.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan ges i efterhand enligt  
9 kap 31 § med stöd av nämndens beslut 2021-11-23 § 92, markuppfyllnaden har 
bedömts att inte vara en betydande olägenhet och stödmuren är ett lämpligt 
komplement till markuppfyllnaden med sin funktion som stöd till 
fyllnadsmassorna. 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar  
• Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse. 
• Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 

7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF).  
• Bygg- och miljönämnden har tagit del av yttrande daterat 

 2021-07-22 nr 12, i sin helhet innan beslut fattas. 
• Synpunkter och handlingar som tillhör tillsynsärende, B-2019-549, har inte 

beaktats i bygglovsärendet.  
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Handlingar som tillhör beslut 
  Händelsedatum Löpnr. Rubrik 
  2021-07-22  13 Fotodokumentation 
  2021-07-22  12 Yttrande från XX 
  2021-06-09  10 Situationsplan med höjder 
  2021-02-26  8 Situationsplan  
  2021-02-26  7 Reviderad ansökan 
  2021-01-28  5 Översiktskarta  
  2021-01-28  3 Bilder 
  2021-01-28  2 Information 
   
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.  
 
Avgift  
Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov med mera antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. Faktura skickas 
separat. 
Avgiften för skede 1, 4 900 kronor, (bygglovsdelen) har reducerats med 100% då 
handläggningstiden har överskridit tio veckor.  
Återstående avgift är för skede 2 (start- och slutbesked), 1 500 kronor.  
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Beslutet skickas till 
Kopia på beslut med rek 
Fastighetsägare X  
 
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. 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
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§ 60   Nybyggnad fritidshus  
Dnr 2022-00047 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2022-148 
att: 
 

• bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL), 
 

• godta byggherrens förslag till kontrollansvarig: Lennart Westberg 
samt 

• bestämma avgiften till 23 300 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PBL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus om  
53 kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten X  
Fritidshuset är befintligt och kommer flyttas till plasten. Vissa förändringar 
kommer att ske, bland annat kommer väggliv att höjas.  
 

Tidigare beslut  
Förhandsbesked för sex enbostadshus enligt bygg- och miljönämndens beslut 
 § 47 daterat 2014-03-25 BMN/2013/633. Beslutet har upphört att gälla.  
 
Beslut angående anmälan om inrättande av avloppsanläggning för BDT-avlopp, 
M-2015-549-12.  
 
Anläggningen ska enligt beslutet ha kapacitet för 4 hushåll (20 personer) samt 
att WC inte får anslutas 

Bygg- och miljönämndens yttrande och motivering 
Motivering och lagstöd 
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL särskilt mot bakgrund av meddelat 
förhandsbesked år 2014 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.  
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Beslutsunderlag 
Förutsättningar  
• Fastigheten omfattas av inte detaljplan. 
• Kontrollansvarig krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL och 

7 kap. 5 § plan- och byggförordningen (PBF).  
• Sakägare har underrättats enligt 9 kap 25 § PBL.  
 
Handlingar som tillhör beslut 
  Händelsedatum Löpnr Rubrik 
  2022-04-26  13 Reviderad fasadritning söder och norr  
  2022-04-22  12 Reviderad situationsplan  
  2022-04-13  10 Komplettering - Planritning  
  2022-04-01  7 Fotodokumentation 
  2022-04-01  6 Sektionsritning 
  2022-04-01  5 Fasadritning väster-öster 
  2022-04-01  3 Situationsplan 
  2022-04-01  2 Anmälan om kontrollansvarig  
  2022-04-01  1 Ansökan  

 

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- 
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och miljönämnden ska genomföra arbetsplatsbesök och om det behövs andra 
tillsynsåtgärder. Byggherren får även reda på om det är fler kompletterande 
handlingar som krävs för att bygg- och miljönämnden ska kunna utfärda ett 
startbesked. 
 
När kungörs beslutet? 
Publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar sker normalt två vardagar efter 
beslutsdatumet. 
 
När vinner beslutet laga kraft? 
Det sker i regel fyra veckor efter att beslutet blev publicerat i Post- och inrikes 
tidningar och om ingen överklagan kommit in.  
Lämnas en överklagan in kan en överinstans ändra lovbeslutet. Det kan då 
beslutas om att påbörjade åtgärder ska återställas. Alla åtgärder som utförs 
innan lovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk.   
 
Avgift  
Avgiften bestäms i enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. Faktura skickas separat. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 
Startbeskedet slutar att gälla samma dag som beslutet om bygglovet upphör 
(10 kap. 25 § PBL). 
 

Beslutet skickas till 
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. 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
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§ 61   Nybyggnad industribyggnad, Ljusne 7:73,  
Dnr 2022-00048 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2022-93 att: 
 

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

• godta byggherrens förslag till kontrollansvarig: Kalle Bylin samt 
 

• bestämma avgiften till 71 400 kronor med stöd av 12 kap. 8-11 §§ PBL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnader om  
3 000kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten Ljusne 7:73 med adressplats 
Orrskärsvägen 7. Cirka 50 år gamla torkar kommer att bytas ut mot nya, en  
TC tork och sex kammartorkar 

Yttranden från Ljusne 7:208 
Fastighetsägaren av Ljusne 7:208 har lämnat in ett yttrande där de motsäger sig 
etablering av TC torken (den långa byggnaden). De anser bland annat att 
byggnadens storlek kommer ha en negativ inverkan på deras fastighet gällande 
förlorad havsutsikt och skuggning. De tar även upp frågan om bullernivåer och 
befarar att nivåerna kommer ändras och bli högre jämtemot det är idag.  
Allt detta skulle enigt fastighetsägaren påverka värdet på deras fastighet.  
De anser även att underlaget är bristfälligt avseende marknivåer och 
bullernivåer.  

Yttrande från Stora Enso 
Stora Enso anser inte att den nya torken kommer att skymma någon ytterligare 
utsikt då det redan idag ligger flera byggnader (torkbyggnader, magasin, 
pelletsfabrik, såglinjehus) framför klagandes fastighet samt att industriområdet 
ligger på en betydligt lägre marknivå. Gällande bullernivåer har Stora Enso 
miljötillstånd från länsstyrelsen och de nya torkarna kommer ligga under de 
godkända nivåerna.   
 

Bygg- och miljönämndens bedömning och motivering 
Motivering 
Fastigheten Ljusne 7:208 är idag taxerad som industrifastighet och inom 
fastigheten bedrivs det industriverksamhet.  
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

En begränsning av utsikten är en omständighet som ska beaktas enligt 2 kap 9 § 
PBL. Bedömningen av frågan om en olägenhet som skymd sikt kan anses vara en 
betydande olägenhet i lagens mening skall ske mot bakgrund av samtliga 
föreliggande omständigheter.  
Bygg- och miljönämnden bedömer att sökt åtgärd inte utgör en betydande 
olägenhet för klagande i plan- och bygglagens mening då klagandes fastighets är 
en industrifastighet och inte någon fastighet för bostadsändamål.  
 
Gällande bullernivåer innehar Stora Enso miljötillstånd hos länsstyrelsen och 
bygg- och miljönämnden har inga misstankar om att godkända nivåer inte 
kommer hållas.  
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL och att bygglov kan ges enligt 9 kap. 31 § PBL. 
 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar  
• Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
• Tekniskt samråd ska hållas, enligt 10 kap. 14 § PBL.  
• 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 
  Händelsedatum Löpnr Rubrik 
  2022-05-10  11 Svar på yttrande från Ljusne 7:208 
  2022-05-03  10 Komplettering höjd FG 
  2022-04-27  9 Yttrande från Ljusne 7:208  
  2022-03-28  7 Översiktskarta och info om torkarna  
  2022-03-02  4 Fasadritning takplan kammartork 
  2022-03-02  3 Situationsplan 
  2022-03-02  2 Fasadritning takplan tork 
  2022-03-02  1 Ansökan  
 

Information                        
När får vi börja bygga? 
För att få börja bygga ska två saker vara uppfyllda: 
1. Ni 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). 
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

 
Vilka handlingar ska vi lämna in för att få startbesked? 
 (med reservation att ytterligare kompletterande handlingar kan krävas in under 

handläggningstiden) 
- Förslag till kontrollplan  
- Konstruktionshandlingar 
- Brandskyddsbeskrivning  
 
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 
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 enligt Taxa för bygglov m.m. antagen av kommunfullmäktige 
enligt beslut § 206, daterat 14 juni 2021. Faktura skickas separat. 
Avgiften har reducerats med en femtedel då handläggningstiden har överstridigt 
tio veckors regeln med en vecka.  
 
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). 
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Beslutet skickas till 
Kopia på beslut med rek 
Fastighetsägarna av Ljusne 7:208 
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. 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

§ 62   Fasadändring/yttre underhåll, Gäddan 1,  
Dnr 2022-00044 

Beslut  
Med hänvisning till enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering 
beslutar bygg- och miljönämnden i ärende B-2021-452 att; 
 

• med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja bygglov. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för byte av sex fönster på Spruthusgränd 1-3 
östra fasad inom fastigheten Gäddan 1 i Söderhamn. 
 

Enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering  
Mot bakgrund av byggnadernas ålder (uppförda på 1980-talet) med tillhörande 
2+1 glasfönster bedöms krav på exempelvis kulturfönster inte kunna ställas vid 
underhåll/byte av fönster. De nya fönstren har samma yttermått som befintliga 
fönster. Fast mittpost (ny ca 70 mm bred gentemot befintlig mittpost + bågar om 
sammanlagt ca 140 mm bredd) med samma spröjsindelning som befintliga 
fönster ger en större glasyta vilket inte motverkar länsmuseets remissvar som 
förordar att de nya fönstren inte ges en mindre glasyta. Vidare har 
remissinstansen ingen erinran mot aluminiumbeklädnad eller pivåhängning. 
Med stöd av länsmuseets remissvar bedöms sökta fönster vara godtagbart 
anpassade till byggnaderna inom fastigheten och omgivande bebyggelse så att 
ett bygglov kan meddelas utan att det påverkar den kulturhistoriska miljön 
negativt.  
 

Förutsättningar 
Detaljplan gäller (I:268 och I:402). 
Förhöjd bygglovsplikt för yttre underhåll av en- och tvåbostadshus gäller. 
Fastigheten ingår i område med kulturhistorisk värdefull miljö (stadsdelen 
Öster). 
Ärendet har remitterats till Länsmuseet Gävleborg mot bakgrund av den 
kulturhistoriska miljön på Öster.  
Bostadsrättsinnehavarna inom Gäddan 1 har underrättats om ansökan enligt 9 
kap 25 § PBL. 
Inkommit yttrande har kommunicerats med sökanden. 
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Yttrande 
Bostadsrättsinnehavarna av Spruthusgränd 9 tycker det måste finnas fönster 
som är mer lika befintliga fönster än fönstren enligt ansökan.  
 
”Våra synpunkter när det gäller byte av fönster. 
Särskilt i K-märkt område måste alla åtgärder göras med varsam hand. Detta 
måste även gälla vid byte av fönster. Vi anser därför att dom nya fönstren bör 
vara snarlika befintliga fönster. Särskilt i nuvarande fall då inte samtliga fönster 
byts ut. Risken blir att helhetsintrycket påverkas negativt. 
Valet av material trä kontra aluminium inverkar på helhetsintrycket. Även 
utformningen av spröjs och fönstrets mittpost påverkar totalintrycket. Exteriört 
förefaller det inte ge bra intryck om det blir för stora utseendemässiga olikheter. 
Vid avvikelser finns också risk att det påverkar husens värden. Det måste finnas 
fönster som är mer lika de befintliga än det som presenterats i ansökan. 
-Fönstren är själen o ögonen på ett hus.” 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som tillhör beslut 
  Händelsedatum Löpnr Rubrik 
  2022-05-03  17 Remissvar från Länsmuseet Gävleborg 
  2022-05-02  16 Kompletterande upplysning till  
    Länsmuseet 
  2022-04-29  15 Kommunicering av yttrande 
  2022-04-29  14 Komplettering av remiss till  
    Länsmuseet Gävleborg 
  2022-04-26  13 Länsmuseets förfrågan om  
    kompletterande handling 
  2022-04-26  12 Remiss till Länsmuseet  
  2022-01-12  11 Yttrande från Spruthusgränd 9 
  2022-01-07  10 Underrättelse till sakägare  
  2021-12-09  8 Fasadritning  
  2021-12-09  7 Detaljritning 
  2021-08-31  4 Fotodokumentation 
  2021-08-31  3 Teknisk beskrivning  
  2021-08-31  1 Ansökan  
 

Information  
Giltighetstid 
Enligt 9 kap 43 § PBL skall bygglov upphöra att gälla, om den åtgärd bygglovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft. 
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

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).   
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). 
 
När kungörs beslutet? 
Publiceringen sker normalt två vardagar efter att bygg- och miljönämndens 
protokoll är justerat.  
 
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 kommer finnas nämnda i startbeskedet. 

Upplysning 
Bygg- och miljönämnden är inte förhindrad att meddela startbesked innan 
beslutet om bygglov vunnit laga kraft.  
 
Avgift 
Förhöjd bygglovsplikt för yttre underhåll av en- och tvåbostadshus är 
avgiftsbefriad enligt detaljplan I:402. 
 

Beslutet skickas till 
Beslut 
Sökanden 
Bostadsrättsinnehavarna Spruthusgränd 9 (rek. m. mb.) 
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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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

§ 63   Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade 

balkonger, Melonen 6 
Dnr 2022-00045 

Beslut  
Med hänvisning till enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering 
beslutar bygg- och miljönämnden i ärende B-2022-95 att;  
 

• med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja bygglov för 
tillbyggnad med tolv inglasade balkonger mot sydost (över 
Norrtullsgatan), 

 
• fastställa Johan Jonsson som kontrollansvarig samt 

 
• med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 17 800 kronor.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad flerbostadshus med inglasade 
balkonger inom fastigheten Melonen 6 med adressplats Norrtullsgatan 31 A-B. 
Ansökan omfattar totalt tolv balkonger mot sydost (Norrtullsgatan) varav fyra på 
bottenplan följer fasad med ett mindre utstick på 0,15 meter. 
 

Enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering  
Sökta tillbyggnader påverkar inte underliggande allmän platsmark enligt Svensk 
Standards mätregler för utstickande byggnadsdelar. Befintlig fasadlinje bedöms 
följa fastighetsgräns mot nordost och sydväst.  I intervallet 0-3,00 meter ovan 
mark sticker tillbyggnaden ut 0,15 meter. I intervallet 3,00-5,00 meter ovan mark 
sticker tillbyggnaden ut 1,45 meter. Åtgärderna bedöms därmed vara planenliga.  
Bygg- och miljönämnden har i närtid beviljat lov för inglasade balkonger med 
samma utförande (jämför med Kv. Melonen 1, Kv. Syrenen, Kv. Skomakaren samt 
kv. Bagaren).  
 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar 
Åtgärderna omfattas av detaljplan I:316. 
Johan Jonsson är anmäld som kontrollansvarig.  
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Bygg- och miljönämnden  

Sammanträdesdatum  

2022-05-24  

  
 
 
 
 
 

 

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Handlingar tillhörande beslut 
  Händelsedatum Löpnr Rubrik 
  2022-04-29  13 Situationsplan rev 2022-04-29  
  2022-04-20  12 Komplettering - försättsblad 
  2022-04-20  11 Fotomontage 
  2022-04-20  10 Plan- och fasadritning rev A 
  2022-02-24  3 Information om byggherre och  
    kontrollansvarig 
  2022-02-24  1 Ansökan 
 
Avgift  
Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov med mera antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 206 daterat 14 juni 2021. 
Faktura skickas separat. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 
 

Information- bygglov utan startbesked 
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).   
2.Det ska ha gått fyra veckor från det att beslutet kungjordes i Post – och Inrikes 
Tidningar (9 kap. 41 a och 42 a §§ PBL). 
 
Vilka handlingar ska jag lämna in för att få startbesked? 
 (med reservation att ytterligare kompletterande handlingar kan krävas in under 
handläggningstiden) 
- Förslag till kontrollplan  
- Konstruktionshandlingar 
- Brandskyddsbeskrivning  
 
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.  
 
Under det tekniska samrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen, 
planeringen för byggprojektet samt när bygg- och miljönämnden ska genomföra 
arbetsplatsbesök och om det behövs andra tillsynsåtgärder. Byggherren får även 
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Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

reda på om det är fler kompletterande handlingar som krävs för att bygg- och 
miljönämnden ska kunna utfärda ett startbesked. 
När kungörs beslutet? 
Publiceringen sker normalt två vardagar efter att bygg- och miljönämndens 
protokoll är justerat.  
 
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.   
 

Beslutet skickas till 
Sökanden   
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. 
 

Bilagor 
Besvärshänvisning  
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Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

§ 64   Tillbyggnad enbostadshus med altan och 

plank samt inglasning befintligt uterum 
Dnr 2022-00043 

Beslut  
Med hänvisning till enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering 
beslutar bygg- och miljönämnden i ärende B-2021-308 att; 
 

• med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL) bevilja bygglov samt 
 

• med stöd av 12 kap 8 och 10 §§ PBL ta ut en avgift på 1 960 kronor.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppfört plank och altan samt 
fasadändring genom inglasning av befintligt uterum inom fastigheten X med 
adressplats X. 
 

Enheten för tillsyn och prövnings yttrande och motivering  
Altandäcket separat med höjden 0,9 meter över mark bedöms inte vara en 
bygglovspliktig åtgärd (volymökande tillbyggnad) – jämför med mark- och 
miljööverdomstolens dom P 1042-17 daterad 2017-11-28.  
Planket i kombination med altandäcket överstiger 1,8 meter från mark, sträcker 
sig mer än 3,6 meter från fasad, är närmare placerat än 4,5 meter från tomtgräns 
mot X och bedöms därmed vara en bygglovspliktig åtgärd och omfattas inte av 
undantagen från bygglovsplikt enligt 9 kap 4f § PBL. 
I detta fall med en detaljplan antagen innan plan- och bygglagen gäller 
byggnadsstadgan 39 § vid åtgärder närmare gräns än 4,5 meter. Bygglov kan 
beviljas om det bedöms finnas särskilda skäl och om åtgärden inte medför någon 
betydande olägenhet, påverkar trafiken eller brandsäkerheten efter att grannar 
(sakägare) givits tillfälle att yttra sig. 
Särskilda skäl i detta fall bedöms finnas då befintlig byggnad är placerad närmare 
tomtgräns än 4,5 meter och planket på altandäcket utgör en naturlig 
avskärmning av uteplatsen som en förlängning av befintligt uterums gavelfasad. 
Plankets placering 2 meter från tomtgräns bedöms inte utgöra några men för 
grannfastigheten X. 
 
Utförande och placering enligt ansökan 
Altandäcket är 0,9 meter högt och livar med huvudbyggnadens norra fasad samt 
sträcker sig 5,5 meter västerut. 
Planket är 1,8 meter högt och 5,5 meter långt och byggt på altandäcket. 
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Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.  

 

Altandäck och plank är tillsammans 2,7 meter högt från mark och är som 
närmast beläget 2 meter från tomtgränsen mot grannfastigheten X. 
 

Beslutsunderlag 
Förutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan I:146. 
Plank och altan är placerad närmare gräns mot grannfastighet än 4,5 meter. 
Sakägare har underrättats om ansökan enligt 9 kap 25 § PBL. 
Yttrandetiden är satt till 2022-05-19. 
Tillsyn gällande arbeten påbörjade utan startbesked handläggs separat i ärende 

B-2019-482. 
 
Handlingar som tillhör beslut 
  Händelsedatum Löpnr Rubrik 
  2022-05-04  10 Underrättelse till sakägare  
  2022-03-16  9 Fasad mot norr 
  2022-03-16  8 Fasad mot väster 
  2022-02-24  7 Foto 
  2022-02-24  6 Situationsplan 
  2021-11-18  5 Begäran om komplettering 
  2021-05-24  1 Ansökan  
 
Avgift  
Avgiften bestäms enligt Taxa för bygglov med mera antagen av 
kommunfullmäktige enligt beslut § 262 daterat 24 november 2020. 
Avgiften har reducerats enligt 12 kap 8 a PBL med 2 940 kronor eftersom 
tidsfristen enligt 9 kap 27 § PBL överskridits med mer än fem veckor. 
Faktura skickas separat. 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 
 

Information- bygglov utan startbesked 
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).  
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? 
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 (med reservation att ytterligare kompletterande handlingar kan krävas in under 
handläggningstiden) 

- Förslag till kontrollplan  
 
När kungörs beslutet? 
Publiceringen sker normalt två vardagar efter att bygg- och miljönämndens 

protokoll är justerat.  
 
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.   

 

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 lämnas ut på begäran. 
 

Bilagor 
Besvärshänvisning 
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§ 65   Tillsyn - Ändrad användning påbörjad utan 

startbesked, Duvan 1, (B-2022-119)  
Dnr 2022-00042 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2022-119 
att: 
 

• med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 8 § 
4 p, plan och byggförordningen (2011:338), påföra ägaren, TR Fastigheter 
(556993-9613) Skepparegatan 7 A, 82650 Söderhamn, till fastigheten 
Duvan 1 en byggsanktionsavgift om 19 018 kronor samt 
 

• avgiften ska betalas till Söderhamns kommun inom två månader från att 
det beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 § PBL. 
Faktura skickas separat. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ändrad användning från anläggningsboende till bostadslägenhet 
om 38 kvadratmeter (bruttoarea) påbörjad utan startbesked inom fastigheten 
Duvan 1 med adressplats Oxtorgsgatan 1B. 
 

Yttranden 
Kommunicering av förslag till beslut har skickats 2022-05-03 och ett yttrande 
inkom 2022-05-04 där man hoppas på att slippa eller få nedsättning av 
sanktionsavgiften.  

 

Bygg- och miljönämndens yttrande  
Bakgrund 
Delar av Duvan 1 beviljades bygglov för ändrad användning från bostäder till 
anläggningsboende 2016 i ärende B-2015-626. Tillsynsärendet kom till 
förvaltningens kännedom genom företagets bostadsannons för uthyrning av 
lägenhet inom fastigheten Duvan 1 via sociala medier. Av annonsen framgick det 
att lägenheten gällde en del av byggnaden som ingick i den tidigare ändrade 
användningen. En ansökan för ändrad användning har tidigare inlämnats men 
sedan återkallats. Tillsynshandläggare kontaktade därför fastighetsägare med 
upplysning om åtgärden är lovpliktig. En ansökan har lämnats in i efterhand och 
hanteras i ett separat ärende (B-2022-130). 
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Motivering 
Ändringen har gjorts utan bygglov och startbesked, att utrymmet använts som 
lägenhet när nuvarande fastighetsägare övertog fastigheten gör ingen skillnad i 
beslutet, då ansvaret för att se till att bygglov finns ligger hos fastighetsägaren. 
Att ändra från anläggningsboende till bostad ses som en väsentlig ändring av 
byggnadens ändamål. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Något skäl för att avstå från 
sanktionsavgift eller att sätta ner avgiften föreligger inte. 
 
Lagstöd 
Enligt 9 kap. 2 § 3 a PBL krävs bygglov för ändring av en byggnad om ändringen 
innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inred för ett väsentligen 
annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd.  
 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningar för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det 
finna anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i 
EU-förordningar som rör frågor om inom lagens tillämpningsområde.  
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en tillsynsmyndighet ta ut en byggsanktionsavgift om 
någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter, eller beslut som 
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10§§ eller mot 
en mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter. 
 
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 
   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 
inträffa. 
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Enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots 
förbudet i 10 kap, 3 § PBL påbörjat en sådan ändring av en byggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a PBL innan byggnadsnämnden gett ett 
startbesked för annan byggnad 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
  

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
 

Bilagor 
Underlag för beräkning av sanktionsavgift 
Besvärshänvisning  
Delgivningskvitto  
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§ 66   Tillsyn - Påbörjat utan startbesked  
Dnr 2022-00041 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutar i ärende B-2022-192 
att: 
 

• ta ut en sanktionsavgift av arrendator/ byggherre X enligt 11 kap. 51 § 
plan- och bygglagen (2010:900), 

 
• bestämma sanktionsavgiften till 13 185 kronor enligt 9 kap. 7 § 1 st 1 p och 

9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338) samt  
 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser två tillbyggnader som påbörjat utan startbesked om totalt 24,2 
kvadratmeter (bruttoarea) inom fastigheten X med adressplats X. 
 

Tidigare beslut  
Bygglov utan startbesked beviljat 2021-06-09 i ärende B-2021-142. 
 

Yttranden 
Kommunicering har skickats till arrendator/byggherre 2022-05-03. 
 

Bygg- och miljönämndens yttrande  
Bakgrund 
9 juni 2021 beviljades bygglov utan startbesked för två tillbyggnader inom 
fastigheten X. Tekniskt samråd har sedan hållits där byggherren samt 
kontrollansvarig har informerats om vilka handlingar som krävs för att kunna 
utfärda ett startbesked. Dessa handlingar har ej inkommit och något startbesked 
har ej utfärdats. Tillsynsärendet uppmärksammades genom en bostadsannons 
för aktuell fastighet. I annonsen finns bilder samt beskrivning över de två 
tillbyggnader som man fått beviljat bygglov för. Åtgärderna har alltså redan 
utförts utan startbesked.   
Motivering 
Byggherren har informerats både i bygglovet och under det tekniska samrådet 
vad som krävs för ett startbesked och att åtgärder ej får påbörjas. Trots detta har 
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åtgärder påbörjats och slutförts. När det kommer till vem sanktionsavgift ska tas 
ut av, så är det fastighetsägaren eller den som genomfört åtgärden, eller den som 
haft vinning av åtgärden. I detta fall gäller det en arrendetomt med ett delat 
arrende. Då ett bygglovsärende finns så är det i detta fall byggherren som inte 
följt sitt ansvar, och byggsanktionsavgiften ska därmed tas ut av denne.  
 
Lagstöd 
10 kap. 3 § PBL 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om 
åtgärden kräver 
1. Bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. En anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  

16 kap. 8 §. 
 
10 kap. 5 § PBL 
  Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren 
utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden 
enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den 
kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i 
startbeskedet. 
 
11 kap. 51 § PBL 
 Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
12 §. 
 
11 kap. 57 § PBL 
  En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
9 kap. 3 a § PBF 
Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har 
påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska 
avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel 
om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades 
   1. hade fått bygglov för åtgärden, eller 
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   2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. 
Förordning (2013:308). 
 
9 kap. 7 § 1 st 1 p. PBF 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första 
stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver 
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är  
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea. 

 

Beslutet skickas till 
Kopia på beslut  
Fastighetsägare för Vallvikshem 1:143 
 

Bilagor 
Underlag för beräkning av sanktionsavgift 
Situationsplan från bygglovsärende B-2021-142 samt bilder från bostadsannons 
Besvärshänvisning  
Delgivningskvitto  
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§ 67   Strandskyddsdispens för 

komplementbyggnad 
Dnr 2022-00046 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2022-129 att; 
 

• bevilja strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap. 18 b § 
miljöbalken (MB) och besluta tomtplatsavgränsning till den yta som 
komplementbyggnaden upptar enligt inlämnad situationsplan samt 

 
• besluta avgiften till 4000 kronor med stöd av 27 kap. 1 § MB.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad till 
fastigheten X. Byggnaden är placeras på mark som i dag tillhör fastigheten X. 
 

Bygg- och miljönämndens bedömning och motivering 
Beskrivning av området  
Marken på och kring X präglas av stenig och storstenig mark. Från 
fastighetsgräns i nordväst och ner mot huvudbyggnad är en brant sluttning. 
Strax syd öster om huvudbyggnad finns en mindre plan yta som idag utgör 
gräsmatta. I övrigt utgörs av tomten mycket olänt terräng. 
Fastigheten har i beslut från erhållit strandskyddsdispens för framdragande av 
väg. Vägen sträcker sig från infartsvägen till X och fram till fastighetsgräns, där 
det finns en vändplan. Det är i direkt anslutning till vändplanen vägen och egen 
befintlig komplementbyggnad det nu ansöks om dispens för carport. 
 
Bedömning av påverkan på växt- och djurlivet samt allmänhetens tillgång 
till platsen 
I samband med vägen år 2011 blev en naturinventering utförd. Bedömning 
konkluderade med att inga känsliga arter eller biotoptyper var inom området. 
 
Vägen fram till fastigheten upplevs som privat, ändå från huvudvägen. Det är X 
som först ger det privata intrycket. När vägen tar av från infartsvägen till X, följer 
den långsidan på en större mangårdsbyggnad på nämnda fastighet och viker 
sedan mot vänster runt hörnet av byggnaden.  
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Redan där uppstår en känsla av att vara på väg in i den privata sfären till X. 
 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens åberopas att området där ska uppföras 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. (7 kap. 18 c § punkten 1 miljöbalken). Enligt praxis får 
dispens på denna grund meddelas endast om hemfridszonen genom den nya 
byggnaden inte utvidgas annat än obetydligt. Vid bedömningen av i vilken mån 
hemfridszonen utvidgas av en byggnad ska beaktas vilken faktisk avhållande 
effekt på allmänhetens tillträde till strandskyddsområdet som den nya 
anläggningen har med hänsyn till anläggningens karaktär och storlek samt 
förhållandena i omgivningen. 
 
Det är nämndens bedömning att utökningen av hemfridszonen är obetydlig. 
Större delar av området som påverkas är redan tagit i anspråk för infartsväg. 
Upplevelsen av utökad hemfridszon norrut och västerut anses inte begränsa eller 
påverka möjligheterna till det rörliga friluftslivet.  
Allmänhetens möjlighet att ta sig ner till stranden mellan fastigheterna  
X och X är redan släckt då tomterna möter varandra närmare stranden. Området 
kring etableringen är ojämn, stenig terräng med sly, av den typen man gärna 
undviker i samband med rörligt friluftsliv. Det tilläggs därför inte något särskilt 
värde för friluftslivet.  
Det konstaterades vid arbete med vägen 2011 att en stor stenbumling var belägen 
i marken. För att erhålla en rimlig lutning på vägen skulle denna stenbumling 
behöva sprängas om vägen skulle dras förbi den sluttning som finns vid 
fastighetsgräns. Det är alltså i dag väg fram till, men inte över fastighetsgräns.  
Det finns en byggbar yta inne på tomten, mellan huvudbyggnad och strandlinjen, 
men det kräver sprängning att nå in på tomten med vanliga fordon. 
I en proportionalitetsavvägnings mellan det allmänna och den enskildes intresse, 
anser nämnden att påverkan på det allmänna är obetydligt. 
 
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). 
 
Åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan. 
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Beslutsunderlag 
Förutsättningar 
• Byggnadsförbud gäller enligt 7 kap. 15 § MB (strandskyddsområde). 
• Området omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 
• Enligt gällande översiktsplan är platsen belägen i område kust- och 

skärgårdslandskap vid Bottenhavet i Söderhamns kommun där strandskyddets 
utbredning är 100 meter. 

 
Handlingar som ingår i beslut 
Löpnummer Händelsedatum Rubrik 
1  2022-03-23  Ansökan 
2  2022-03-23  Situationsplan 
3  2022-03-23  Situationsplan 1:500 
4  2022-03-23  Fasadritning mot O 
5  2022-03-23  Fasadritning mot S 
6  2022-03-23  Fasadritning mot V 
7  2022-03-23  Fasadritning mot N 
11 2022-04-28  Tidigare beslut 
 

Information  
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. 
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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.  
 

Beslutet skickas till 
Kopia på beslut  
Länsstyrelsen – med tillhörande handlingar och översiktskarta 
Kopia på beslut  
Naturskyddsföreningen- med översiktskarta och situationsplan 
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 69   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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§ 70   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 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Ärende Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Söderhamns 

kommun beslut om strandskyddsdispens för en 
komplementbyggnad. 

 
Diarienr. B-2021-607, B 2021-265 
________________________________________________________________________________ 
Nr 2 
Från  Östersunds tingsrätt mark- och miljödomstolen 
Ärende  Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet angående 

föreläggande att inkomma med en reviderad efterbehandlingsplan 
 
Diarenr:  M-2021-687, M-2018-29 
________________________________________________________________________________ 

Beslutsunderlag 
Beslut från överinstans 
 
 


