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Tid Kl. 13:00-16:00  
Plats Kommunhuset, mötesrum 434  

 
Beslutande Anders Hedenius (S) ordförande 
 Magnus Persson (C) v ordförande 
 Annika Kallin (S)  
 Adele Flodin (S)  
 Kim G Ottosson (V)  
 Signe Weiss (M)  
 Lars Holmgren (L)  
 Gunnar Jönsson (SD)  
   
Tjänstgörande  Lars Back (S) Ersätter Stefan Broman (S) 
ersättare Birgitta Holm (S) Ersätter Diana Kapitanska (S) 
 Cecilia Backlund (M) Ersätter Bertil Kjellberg (M) 
   

 
Ersättare Frida Burman (S)  
 Johan Hörting (S)  
 Hicham Elkahtib (V)  
 Emil Eriksson Palmqvist (KD)  
 Börje Mattsson (SD)  
   

 
Övriga Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör 
 Kristine Jonsson Avdelningschef, stab 
 Maria Pedersen Förvaltningsekonom 
 Gunnar Vesterlund Chef mark- o exploateringavd 
 Annika Näsmo Landskapsingenjör 
 Susanne Klockar Öhrnell Chef planavdelningen 
 Claes Rogander  Planarkitekt 
 David Forslund    Planarkitekt 
 Anders Bolin Tf bygglovschef 
 Nina Hallin   Bygglovshandläggare 
 Hanna Blomqvist   Bygglovshandläggare 
 Anna Jermolajeva Höglund Bygglovsarkitekt 
 Maria Chruzander Chef gatuavdelningen 
 Frida Sävsjö Praktikant på gatuavdelningen, MIUN 
 Caroline Mossberg Förvaltningssekreterare 
 Johanna Wenner Registrator för SBK, SC-Admin  
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Protokollet omfattar §§ 168-192 
 
Ajournering: Det noteras till protokollet att mötet ajourneras för 
partiöverläggningar, §189, kl. 14:45-15:05. 
 
Det noteras till protokollet att nämnden godkänner att Frida Sävsjö och 
Johanna Wenner närvarar vid dagens sammanträde. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Hedenius 
Ordförande 

Caroline Mossberg 
Sekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Holmgren 
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Lars Holmgren (L) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Gunnar Jönsson (SD). 
 
_ _ _ _  
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§ 168  Information till Stadsbyggnadsnämnden - 
oktober 2019 
(SBN-2019-00086-19) 
 

Förvaltningsövergripande  
Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark informerar om följande 
punkter och svarar på ledamöternas frågor: 

• Pågående omorganisation på avdelningen för mark- och 
exploatering. 

• Information om förändringar vid Bussnavet med anledning av 
projektet Konst i stadsutveckling. 

• Information om kanaler för externkommunikation. 
• Genomgång av Näringslivspolitiska programmet. 
• Genomgång av implementering av Barnkonventionen. 
• Information om trafiköppning väg 562 (gamla E4) den 4 

november. 
• Information om tidplan för lottning av tomter i Kovland. 
• Information om exploatering i Ankarsvik. 
• Information om tidplan för Katrinehill. 

 
 

Information om Finnkajen  
Claes Rogander, Planarkitekt på Planavdelningen håller en 
information om det pågående kajarbetet och Magnolias hotellplaner 
på Finnkajen, och svarar på ledamöternas frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00086-19 - Information till 

Stadsbyggnadsnämnden - oktober 2019 
_ _ _ _ 
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§ 169  Månadsrapport september 2019 - 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2018-01313-29) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport sept 2019. 
 

Ärendet 
Prognosen för 2019 uppskattas till -1,0 mkr. Ingen prognosförändring 
mot delårsrapport 2. 
 

Överläggning 
Maria Chruzander svarar på ledamöternas frågor. 
 
Protokollsanteckning 
Lars Holmgren (L) med stöd av (M) och (KD) önskar få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
”Vi noterar med tillförsikt att en analys av kostnader och rutiner 
kring snöröjningen, bl.a. enligt intentioner i Liberalernas motion till 
KF, juni -18, nu kommer att ske.”  
Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-01313-29 - Månadsrapport 

september 2019 - stadsbyggnadsnämnden 
• Bilaga Månadsrapport SBN september 2019, bilaga 1 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i månadsrapporter och delårsrapport under året. 
_ _ _ _ 
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§ 170  Uppföljning av landsbygdsprogram 2021 
 (SBN-2017-01013-20) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet 
Det är återigen dags för den årliga uppföljningen av kommunens 
landsbygdsprogram. För att kunna göra uppföljningen ska alla 
nämnder och bolag som har uppdrag i ”Handlingsplanen för 
landsbygdsprogram 2021” (s 23 i landsbygdsprogrammet), lämna en 
statusrapport för de eller det uppdrag som ni har ansvar för. Notera 
att landsbygdsprogrammet har reviderats under 2018. 
Kommunfullmäktige antog den 
reviderade versionen 2019-06-11.  
Stadsbyggnadsnämnden har fått förlängd svarstid och ska lämna 
uppföljningen till kommunstyrelsen senast 25 oktober 2019. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 111 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2017-01013-20 - Uppföljning av 

landsbygdsprogram 2021 
• Bilaga Uppföljning landsbygdsprogrammet, bilaga 1 
• Bilaga Remissmissiv uppföljning 2019 av landsbygdsprogram 

2021, bilaga 2 
• Bilaga Landsbygdsprogram 2021 - Reviderad 2019-06-11, bilaga 

3 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker utifrån vad som beslutats för 
landsbygdsprogrammet.  
_ _ _ _ 
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§ 171  Representant till styrgrupp - 
samhällsbetalda resor 
 (SBN-2013-00909-11) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse stadsbyggnadsdirektören som representant i styrgruppen för 
samhällsbetalda resor. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att anse uppdraget 
”Slutredovisning - Fördjupad utredning av kommunens 
samhällsbetalda resor” slutfört och därmed godkänt. 
Kommunstyrelsen rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden tillsammans bildar en 
styrgrupp för arbeta fram lösningar på utredningens förslag där 
lösningarna inte ska leda till ökade kostnader för kommunen som 
helhet samt att styrgruppen senast i februari 2020 redovisar sitt arbete 
för kommunstyrelsen. 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden ska till kommunstyrelsen återrapportera en 
uppföljning av effektmålen till den 31 oktober 2020. 
 

Överläggning 
Anders Hedenius redogör för ärendet och svarar på ledamöternas 
frågor.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 131 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2013-00909-11 - Representant till 

styrgrupp - samhällsbetalda resor 
• Bilaga KS-beslut 190916, Slutredovisning fördjupad utredning av 

kommunens samhällsbetalda resor, bilaga 1 
_ _ _ _ 
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§ 172  Yttrande över förslag till VA-plan för 
Sundsvalls kommun 
 (SBN-2019-00800-2) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta av stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till yttrande 
daterat 2019-09-30 som sitt eget. 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till reviderad VA-
plan för Sundsvalls kommun. I förslaget redovisas strategiska 
ställningstaganden som ska styra VA-planeringen i Sundsvalls 
kommun. Förslaget består av följande dokument: 

• VA-översikt 
• VA-strategi 
• VA-utbyggnadsplan 
• Dagvattenplan 
• Riktlinjer för enskilt VA 
• Vattenförsörjningsplan 
• Handlingsplan allmänt VA 
• Konsekvensbeskrivning för verksamheterna 

Överläggning 
David Forslund och Magnus Ydmark svarar tillsammans på 
ledamöternas frågor.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 112 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00800-2 - Yttrande över förslag till 

VA-plan för Sundsvalls kommun 
• Bilaga SBK Yttrande över VA-plan 190930 

Uppföljning av beslut 
Efter remissförfarande bereds planen av Kommunstyrelsekontoret 
innan planen beslutas i kommunfullmäktige.  
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§ 173  Remissvar motion (KD) angående 
byggandet av anpassad lekplats i Sundsvall 
 (SBN-2019-00731-4) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att avslå motionen samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
 

Ärendet 
I motionen (KD) föreslås kommunfullmäktige besluta bygga en 
rullstolsanpassad gunga i centrum. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 113 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00731-4 - Tjänsteskrivelse till 

nämnden angående byggandet av anpassad lekplats i Sundsvall 

Uppföljning av beslut 
Ärendet ska inte följas upp 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 174  Sundsskogen 1:1 - Köp av mark i Lörudden 
 (SBN-2019-00726-2) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering, samt 
 
att bemyndiga Stadsbyggnadsdirektören att underteckna ovan nämnt 
avtal samt 
 
att tillföra Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 om  
450.000 kronor för förvärv av del av fastigheten Sundsskogen 1:1 att 
finansieras genom ianspråktagande av likvida medel. 

Ärendet 
SCA har erbjudit kommunen att förvärva ett markområde i 
Löruddens hamn och ett förslag till överenskommelse och ansökan 
om fastighetsreglering för att genomföra förvärvet har upprättats. 

 

Överläggning 
Gunnar Vesterlund svarar på ledamöternas frågor. 
 
Yrkande  
Gunnar Jönsson (SD) yrkar att ärendet ska avslås.  
 
Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
arbetsutskottets förslag och dels Gunnar Jönsson (SD) yrkande. 
Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation  
Gunnar Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 114 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00726-2 - Sundsskogen 1:1 - Köp 

av mark i Lörudden 
• Bilaga Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 175  Detaljplan för Flerbostadshus i centrala 
Matfors, Sköle 1:30 m fl, beslut om planläggning 
 (SBN-2019-01032-10) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning enl 4 
kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 

Ärendet 
Mark- och exploateringsavdelningen har kommit in med en förfrågan 
om en planändring för fastigheterna Sköle 1:30, 1:26, 19:4, 3:74 och 
samfälligheten S:13. Förfrågan innebär att markanvändningen 
föreslås ändras från parkmark till bostadsändamål för flerbostadshus. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 115 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01032-10 - Detaljplan för 

Flerbostadshus i centrala Matfors, Sköle 1:30 m fl, beslut om 
planläggning 

• Bilaga Bilaga tjänsteskrivelse 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet inför 
antagande.  
 
_ _ _ _ 
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§ 176  Fjolsta 1:20 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2019-01125-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges enligt § 18 d att planerad 
åtgärd avser uppförande av ett enstaka enbostadshus i anslutning 
till ett befintligt bostadshus (LIS-landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen). Området är utpekat i översiktsplanen som ett 
LIS-område. 
  
Strandskyddsdispensen omfattar den delen av fastigheten Sörlindsjö 
1:27 som avgränsats på kartan bifogad detta beslut.  
 
Fri passage enligt MB 7 kap. 18f § är möjlig att tillämpa på 70 m för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet i området. 
 
Information 

• Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag kommunens 
beslut kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en 
prövning av dispensbeslutet ska ske eller inte. Länsstyrelsen 
kan upphäva dispensbeslutet om det inte finns förutsättning 
för dispens. Den sökande uppmanas att avvakta tiden för 
prövningen. 
 

• Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som 
dispensen avser inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 

 
• Åtgärden kan kräva anmälan eller tillstånd från andra 

myndigheter. Sökande ombesörjer detta. 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Fjolsta 1:20. 
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Avgift  
Avgiften är 4185 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 116 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01125-1 - Fjolsta 1:20 - 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga bilaga - Fjolsta 1_20 
_ _ _ _ 
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§ 177  Karläng 2:21 – Förhandsbesked nybyggnad 
av ett fritidshus 
 (SBN-2019-00998-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge 
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten 
Karläng 2:21. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhaneringen. 

 
• Riktvärden för buller får inte överstigas i samband med 

framtida nybyggnation i enlighet med Trafikverkets yttrande. 
 

• I samband med ansökan om bygglov kommer det att ställas 
krav på byggnaders färg, form, material och läge. 

 
 
Information 
 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås och att byggnaden får en 
utformning och placering på tomten, sett med särskilda krav 
på miljöanpassning och övriga intressen, som 
stadsbyggnadsnämnden kan godkänna. 

 
• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 

ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

 
• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 

kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

 
• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
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ungefärlig. Fastigheters slutliga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

 
• Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 

nybyggnadskarta. 
 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

• Förhandsbesked upphör att gälla om ansökan om bygglov inte 
inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt 
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 

 
• Beviljat förhandsbesked kungörs två arbetsdagar efter det att 

protokollet är justerat. 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på 
fastigheten Karläng 2:21. 

Avgift 
Avgiften är 8035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 117 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00998-1 - Karläng 2:21 – 

Förhandsbesked nybyggnad av ett fritidshus 
• Bilaga bilagor - Karlang 2_21 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 178  Släda 4:14 - Bygglov för nybyggnad av 
garage 
 (SBN-2019-01124-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 31 a § punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900) ge 
bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Släda 4:14. 
 
Information  
 

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft. 
  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. 

 
•     Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter 
det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (POIT), 
förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet kungörs två 
arbetsdagar efter att protokollet har justerats.  
 
• En certifierad kontrollansvarig krävs inte i det aktuella ärendet. 
 
• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen 

risk. 
• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats 

av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av byggnaden komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

 
Ärendet 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett garage på fastigheten 
Släda 4:14, Bullås. 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 20 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Bakgrund 
- Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
- Fastigheten ligger inom kommunens kulturmiljöinventering 

med ambitionsnivå L 
”Natur- och/kultirlandskapsmiljö med så stora 
kulturhistoriska/miljömässiga värden att särskilda 
restriktioner gäller för eventuell nytillkommande bebyggelse. 
Vid tillkommande bebyggelse ställs krav på placering i 
enlighet med landskapets karaktäristiska bebyggelse- och 
odlingsmönster”. 

- Underrättelse har skickats till berörd fastighet, Släda 4:28 då 
placeringen av garaget hamnar närmare tomtgräns än 4,5 
meter. Synpunkt har inkommit angående placeringen 
(höjdläge, närhet till tomtgräns, framtida byggnation). 
Synpunkten angående minskat värde är inte en fråga som 
hanteras inom ramen för handläggningen av detta ärende och 
hanteras inte vidare. 

 
Avgift   
Avgiften är 8091 kronor inklusive avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 118 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01124-1 - Släda 4:14 - Bygglov för 

nybyggnad av garage 
• Bilaga bilagor - Släda 4_14 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 179  Berge 1:12 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 (SBN-2019-01113-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 31 § i Plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Berge 1:12. 
 
Information 

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dagen då 
bygglovet vann laga kraft. Bygglovet medför inte rätt att påbörja den 
sökta åtgärden innan startbesked givits. 
 

• En certifierad kontrollansvarig krävs i det aktuella ärendet. 
Förvaltningen godkänner byggherrens förslag på certifierad 
kontrollansvarig: Marianne Hansson, Ljustorp. Se mer information i 
det separata dokumentet med information om start- och slutbesked. 
 

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (POIT), förutsatt 
att startbesked för åtgärden har getts. Lovet kungörs två arbetsdagar 
efter att protokollet har justerats. 
 

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen risk. 
 

• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats av 
stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, förbud att 
fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot nyttjanderätt av 
byggnaden komma att tas ut av stadsbyggnadsnämnden med stöd av 
11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Berge 1:12. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 22 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Avgift  
Avgiften är 16 685,80 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 119 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01113-1 - Berge 1:12 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Bilagor_Berge_1-12 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 23 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 180  Nacksta 6:61, Sörnacksta - 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
enbostadshus 
 (SBN-2019-01115-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av miljöbalken, MB 7 kap. 18 c § punkt 2 ge dispens 
inom strandskyddat område för nybyggnad av två enbostadshus på 
fastigheten Nacksta 6:61 enligt bifogad karta. 
 
Som särskilt skäl för dispens anges enligt 18 c § punkt 2 att aktuell 
fastighet, som avgränsats på tillhörande karta, är väl avskild från 
stranden genom väg och befintlig bebyggelse. 
 
Fri passage enligt MB 7 kap. 18 f § kan inte tillämpas inom aktuell 
fastighet. Planerade byggnationer bedöms inte påverka allmänhetens 
möjligheter att vistas i området närmast strandlinjen. De planerade 
byggnationerna bedöms inte förändra livsvillkoren för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 
 
 
Information 

• Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag kommunens 
beslut kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en 
prövning av dispensbeslutet ska ske eller inte. Länsstyrelsen 
kan upphäva dispensbeslutet om det inte finns förutsättning 
för dispens. Den sökande uppmanas att avvakta tiden för 
prövningen. 

• Omfattningen av dispensen är ungefärlig då det är 
lantmäterimyndigheten som beslutar om fastigheternas 
slutgiltiga utformning i samband med förrättning. 

• Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som 
dispensen avser inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 

 

Ärendet 
Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
enbostadshus på fastigheten Nacksta 6:61.  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 24 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Avgift  
Avgiften är 4 095 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 120 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01115-1 - Nacksta 6:61, Sörnacksta 

- Strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus 
• Bilaga Bilagor_Nacksta_6-61_dispens 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 25 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 181  Skedlo 2:301, Forsa Njurunda - 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2019-01116-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), 9 kap. § 17 ge 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Skedlo 2:301. 
 
Villkor 

• Riktvärden för buller får inte överskridas vid nybyggnation. 
• Dagvatten inklusive snö från den framtida etableringen ska 

tas omhand inom den egna planerade fastigheten och inte 
föras vidare eller orsaka olägenheter för egen eller andras 
fastigheter. 
 

Information 
• Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov 

inte inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vunnit laga kraft. Tiden kan inte förlängas. 

• Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörjar den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked givits. 

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastighetens slutgiltiga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

• Situationsplan i ärende om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås och att byggnaden får en 
utformning och placering på tomten, sett med särskilda krav 
på miljöanpassning och övriga intressen, som 
stadsbyggnadsnämnden kan godkänna. 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Skedlo 2:301. 
 
Avgift    
Avgiften är 8 035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.    

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 121 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01116-1 - Skedlo 2:301, Forsa 

Njurunda - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Bilagor_Skedlo_2-301 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 182  Stömsta 1:12, Alnö - Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
 (SBN-2019-01117-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), 9 kap. § 17 ge 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Stömsta 1:12. 
 
att planerad tomt omfattas av begreppet sammanhållen bebyggelse 
enligt PBL 1 kap. § 4.  
 
Villkor 

• Dagvatten inklusive snö från den framtida etableringen ska 
tas omhand inom den egna planerade fastigheten och inte 
föras vidare eller orsaka olägenheter för egen eller andras 
fastigheter. 
 

Information 
• Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov 

inte inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vunnit laga kraft. Tiden kan inte förlängas. 

• Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörjar den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked givits. 

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastighetens slutgiltiga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

• Situationsplan i ärende om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås och att byggnaden får en 
utformning och placering på tomten, sett med särskilda krav 
på miljöanpassning och övriga intressen, som 
stadsbyggnadsnämnden kan godkänna. 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Stömsta 1:12. 
 
Avgift   
Avgiften är 8 314 kronor inkl. avgift för kungörelse i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-20.   
Faktura för avgiften skickas separat. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 122 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01117-1 - Stömsta 1:12, Alnö - 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

• Bilaga Bilagor Stömsta_1-12 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 29 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 183  Fjolsta 6:1 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2019-00986-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

• Ny bebyggelse bör anpassas till områdets kulturvärden och 
befintlig bebyggelsetradition. 

 
Information 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastigheters slutliga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

• Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

• Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov 
inte inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt 
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 

• Tillstånd för enskild avloppsanläggning ska skickas till 
miljökontoret i samband med bygglovsansökan. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Fjolsta 6:1. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Avgift 
Avgiften är 8 035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 123 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00986-1 - Fjolsta 6:1 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Fjolsta 6 1 bilagor 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 184  Böle 1:114 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av 2 st. bostadshus 
 (SBN-2019-00988-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2 st. 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
Information 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastigheters slutliga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

• Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

• Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov 
inte inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt 
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 

• Tillstånd för enskild avloppsanläggning ska skickas till 
miljökontoret i samband med bygglovsansökan. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 2 st. enbostadshus 
på fastigheten Böle 1:114. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Avgift 
Avgiften är 8 035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 124 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00988-1 - Böle 1:114 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st. bostadshus 
• Bilaga Böle 1 114 bilagor 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 185  Nedergård 3:1 – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage och stall 
 (SBN-2019-01107-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage och stall med stöd av plan- och bygglagen 
9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
Information 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastigheters slutliga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

• Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

• Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov 
inte inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt 
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 

• Tillstånd för enskild avloppsanläggning ska sökas i god tid 
före planerad byggstart. 
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Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
samt garage och stall på fastigheten Nedergård 3:1. 
 
Avgift  
Avgiften är 8 035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 125 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01107-1 - Nedergård 3:1 – Ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt 
garage och stall 

• Bilaga Nedergård 3 1 bilagor 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
_ _ _ _ 
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§ 186  Älva 12:1 – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus 
 (SBN-2019-01110-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus samt förråd med stöd av 7 kap. 18c § p. 2 
miljöbalken.  
  
Som särskilt skäl för dispens anges enligt 7 kap. 18c § p. 2 att 
området genom en bebyggelse är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 
  
Strandskyddsdispensen omfattar den delen av fastigheten Älva 12:1 
som avgränsats på kartan bifogad detta beslut. Det avgränsade 
området på kartan får tas i anspråk som tomtplats.  
 
Frågan om fri passage på fastigheten enligt MB 7 kap. 18f § är 
irrelevant då området närmast strandlinjen är bebyggd med bostäder. 
 
Information 

• Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag kommunens 
beslut kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en 
prövning av dispensbeslutet ska ske eller inte. Länsstyrelsen 
kan upphäva dispensbeslutet om det inte finns förutsättning 
för dispens. Den sökande uppmanas att avvakta tiden för 
prövningen. 
 

• Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som 
dispensen avser inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten Älva 12:1. 
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Avgift  
Avgiften är 4 185 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 126 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01110-1 - Älva 12:1 – Ansökan om 

strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Älva 12 1 strand bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 187  Älva 12:1 (1) – Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av ett enbostadshus med 
komplementbyggnad 
 (SBN-2019-01111-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt komplementbyggnad med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
Information 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastigheters slutliga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 

• Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

• Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov 
inte inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt 
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
med komplementbyggnad på fastigheten Älva 12:1. 
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Avgift  
Avgiften är 8 035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.   
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 127 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01111-1 - Älva 12:1 (1) – Ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med 
komplementbyggnad 

• Bilaga Älva 12 1 (1) bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 188  Östansjö 1:3 – Strandskyddsdispens för 
fritidsbostad samt förråd 
 (SBN-2019-00987-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om strandskyddsdispens för fritidsbostad samt 
förråd med stöd av 7 kap. 18d § miljöbalken.  
  
Som särskilt skäl för dispens anges enligt § 18 d att planerad 
åtgärd avser etablering av enstaka byggnad för bostadsändamål i 
anslutning till ett befintligt bostadshus (LIS-landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen).  
  
Strandskyddsdispensen omfattar den delen av fastigheten Östansjö 
1:3 som avgränsats på kartan bifogad detta beslut. Det avgränsade 
området på kartan får tas i anspråk som tomtplats.  
 
Fri passage enligt MB 7 kap. 18f § är möjlig att tillämpa på 15 m för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet i området. 
 
Information 

• Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag kommunens 
beslut kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en 
prövning av dispensbeslutet ska ske eller inte. Länsstyrelsen 
kan upphäva dispensbeslutet om det inte finns förutsättning 
för dispens. Den sökande uppmanas att avvakta tiden för 
prövningen. 
 

• Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som 
dispensen avser inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för redan uppförd fritidsbostad 
samt förråd på fastigheten Östansjö 1:3.   
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Avgift  
Avgiften är 4 185 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 128 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00987-1 - Östansjö 1:3 – 

Strandskyddsdispens för fritidsbostad samt förråd 
• Bilaga Tomtplatsbestämning 
• Bilaga Östansjö 1 3 bilagor 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET  
 
_ _ _ _ 
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§ 189  Österkolsta 1:22 – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
 (SBN-2019-01104-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Österkolsta 1:22. 
 
Överläggning  
Anders Bolin redogör för ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Yrkande  
(L) (M) och (SD) yrkar att föreslå stadsbyggnadsnämnden besluta: 
 
att ärendet ska återremitteras, alternativt 
 
att bifalla ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Ajournering 
På Annika Kallin (S) begäran ajourneras mötet, kl 14:45-15:05, för 
partiöverläggningar. Varpå sammanträdet återupptas. 
 
Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
dels arbetsutskottets förslag till beslut, dels (L) (M) och (SD) yrkande 
om återremiss alternativt bifall till ansökan om förhandsbesked. 
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag.  
Ordföranden finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
dels arbetsutskottets förslag till beslut och dels  (L) (M) och (SD) 
yrkande om bifall till ansökan om förhandsbesked. 
 
Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
(L) (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Lars Holmgren (L) med stöd av (M), (KD) och (SD) önskar få 
följande anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden 
godkänner: 
 
”Vi finner det anmärkningsvärt att ärendet saknar befintlig och 
väsentlig dokumentation för beslutsfattande. 
De argument som bilagts  ärendet  finner vi sannolikt  i flera fall 
bristfälliga och direkt felaktiga.” 
 
Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna 

Avgift 
Avgiften är 8 035 kronor inkl. avgift för kungörelse och 
underrättelseutskick i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. Faktura för avgiften skickas 
separat.   
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

10-09 - § 129 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01104-1 - Österkolsta 1:22 – 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
• Bilaga Österkolsta 1 22 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 190  Redovisning av delegationsbeslut - oktober 
2019 
(SBN-2019-00080-18) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande beslut fattade med 
stöd av delegation;  

Förvaltningsövergripande 
Ordförandebeslut 
Förvärv av Vagnshjulet 1 
(enligt delegation punkt 18.1) 
 
Delgivning av beslut, Sundsvalls Tingsrätt, T 2398-19 
Mottagande av delgivning med stöd av rättegångsfullmakt. 
(enligt delegation punkt 21.2) 
 
Kollektivtrafik och tillgänglighet 
Ärenden som rör p-tillstånd för funktionshindrade september 2019 
(enligt delegation punkt 11.4)  
 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Avtal om servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt samt inrättande av 
gemensamhetsanläggningar 
(enligt delegation punkt 16.5) 
 
Upplåtelse av offentlig plats, september 2019 
(enligt delegation punkt 13.1) 
 
Planavdelningen  
Planbeslut, rätt att utan föregående planbesked påbörja planprocesser 
i enklare ärenden. 
(enligt delegation punkt 1.1.2) 

- Granen 9 
- Del av Njurunda Prästbol 1:108 samt 1:124 
- Faktoriet 6 
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Beslut att inte överklaga lantmäteriförrättningar, handlingar nr 157-
174 
(enligt delegation punkt 9.2) 
 
Bygglovsavdelningen  
Ärenden som rör bostadsanpassning januari-september 2019  
(enligt delegation punkt 14.1)   
 
Rättidsprövning av överklagade beslut, september-oktober 2019  
(enligt delegation punkt 17.3) 
 
Lov-/Anmälningsärende 2019-09-17 – 2019-10-14 
(enligt delegation punkt 1.2.1 m fl) 
 
Gatuavdelningen, 2019-09-13 – 2019-10-14 
Lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation punkt 11.1) 
 
Trafikföreskrifter/Väghållarbeslut  
(enligt delegation punkt 11.2) 
 
Dispens från lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation punkt 11.3) 
 
Förordningen om flytt av fordon  
(enligt delegation punkt 10.1) 

Överläggning 
- Anders Hedenius redogör för ordförandebeslutet gällande 

förvärv av Vagnshjulet 1. 
 

- Anders Bolin redogör för mottagandet av delgivning av beslut 
från Sundsvalls Tingsrätt. 

 
- Anders Bolin svarar på frågor om delegationslistan som tas 

fram av bygglovavdelningen.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00080-18 - Redovisning av 

delegationsbeslut - oktober 2019 
• Bilaga Bilaga delegationsbeslut okt del 1 Vagnshjulet 1 
• Bilaga Bilagor delegationsbeslut okt del 2 
_ _ _ _ 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-23 46 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 191  Ärenden för kännedom - oktober 2019 
(SBN-2019-00085-15) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga dokumentationen till handlingarna.  
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande dokumentation för 
kännedom;  
 
Bygglovavdelningen  
Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut om att inte 
ingripa.  
 
Planavdelningen   
Information om laga kraft vunna detaljplaner:  
2019-09-25 Berge 2:1 m fl, ändring av detaljplan för ny 
cirkulationsplats mellan Antennvägen/väg 622 Johannedal. 
  
2019-09-25 Filla 2:10 och Näs 7:1, ny anslutning av Fillanvägen till 
väg 622 (Ljustavägen) Johannedal.  
 
Skönhetsrådet  
Protokoll nr 4, 2019-08-22 

Överläggning 
Anders Hedenius svarar på frågor angående Skönhetsrådets 
protokoll.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00085-15 - Ärenden för kännedom 

- oktober 2019 
• Bilaga Bilaga Ärenden för kännedom 
_ _ _ _ 
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§ 192  Övriga frågor 
 
 
 Lars Holmgren (L) ställde en fråga om detaljplanarbetet vid 

Tranviken. 
- Susanne Klockar Öhrnell  svarar på frågan  

 
 Lars Holmgren (L) ställde en fråga om planerna för stora torget 

och dess utformning. 
- Anders Bolin  svarar på frågan  

 
 Signe Weiss (M) ställer en fråga om parkeringshuset på Norra 

kajen  
- Magnus Ydmark och Susanne Klockar Öhrnell svarar på 

frågan. 
 
 Signe Weiss (M) ställer en fråga om arbetet på en gång och 

cykelväg på Norra Berget. 
- Magnus Ydmark och Maria Chruzander svarar på frågan. 

 
 
 Signe Weiss (M) ställer en fråga om gångtunneln med musik i vid 

tågstationen. 
- Maria Chruzander återkommer i frågan. 

 
_ _ _ _ 
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