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Tid Kl. 13:00-15:05  
Plats Kommunhuset, Fullmärktigesalen   

 
Beslutande Anders Hedenius (S) ordförande 
 Magnus Persson (C) v ordförande 
 Annika Kallin (S)  
 Stefan Broman (S) Jäv §65 
 Signe Weiss (M) Jäv §66 
 Lars Holmgren (L)  
   
   
Tjänstgörande Johan Hörting (S) Ersätter Birgitta Holm (S) 
ersättare Anita Forslin (C) Ersätter Adele Flodin (S) 
 Hicham Elkahtib (V) Ersätter Kim G Ottosson (V) 
 Emil Eriksson Palmqvist (KD) Ersätter Bertil Kjellberg (M) 
   

 
Ersättare Börje Mattsson (SD)  
   
   

 
Tjänstemän  Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör 
 Kristine Jonsson Avdelningschef, stab 
 Gunnar Vesterlund Chef mark- o exploateringavd 
 Susanne Klockar Öhrnell Chef planavdelningen 
 Alexandra Lagerlund Chef bygglovavdelningen 
 Niklas Bergström Sektionschef gatuavdelningen 
 Elin Lindström  Jurist, Förvaltningssekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 44-71 
 
Det noteras till protokollet att Stefan Broman (S) anmäler jäv i § 65 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 

Det noteras till protokollet att Signe Weiss (M) anmäler jäv i § 66 och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 

 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Hedenius 
Ordförande 

Elin Lindström  
Sekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Holmgren  
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Lars Holmgren (L) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Emil Eriksson Palmqvist (KD). 
_ _ _ _  
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§ 44  Information till Stadsbyggnadsnämnden - 
Mars 2020 
(SBN-2020-00031-5) 
 
 
Förvaltningsövergripande 
Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark ger övergripande 
verksamhetsinformation inom följande områden: 

• Covid 19 
• Nya taxan träder i kraft 1 april 
• Detaljplan Alliero 
• Förberedelser för att ta bort scenen på Stora Torget 
• Sanering av Nyhamns industriområde 
• Faunaprojekt 
• Strandstädning 
• P300 (kommunens besparingsprojekt) 
• Konst i stadsutveckling 

 
Trafikstrategi   
Niklas Bergström, sektionschef planering, gatuavdelningen berättar 
om årsrapporten för trafiken i Sundsvall 2019, status för arbetet 
trafikstrategin samt disposition för kommande mål och riktlinjer.  
 
Övriga frågor 
Följande frågor har tidigare ställts och besvarades vid sammanträdet.  
 
Signe Weiss (M) ställer en fråga:  
1. Hur ser skyltpolicyn ut gällande permanenta och tillfälliga 
skyltar/kommunikation (trottoarpratare, markiser, skyltfönster mm) 
ut? Anledningen till frågan är diskrepansen som upplevs mellan vad 
som tillåts att sättas upp på fasader och vad som nu har tillåtits på 
exempelvis isrinken på torget.  

- Alexandra Lagerlund svarar på frågan.  
 
Signe Weiss (M) ställer en fråga:  
2. Kommer SBK att, likt Gävle kommuns stadsbyggnadskontor, 
lägga utbildande infofilmer på sundsvall.se för att göra det lättare att 
göra rätt vid inskickade av ärenden till SBK (för både privatpersoner 
och näringsidkare)? Anledningen till frågan är synpunkter på lång 
handläggningstid - och där en del kan bero på ej kompletta ärenden – 
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där en utbildande del skulle kunna göra SBK kan få in mer kompletta 
ärenden som därigenom kan gå snabbare att handlägga.  

- Alexandra Lagerlund svarar på frågan.  
 
Signe Weiss (M) ställer en fråga:  
3. Hur ser planen med vägar ut kring Kulturmagasinet – speciellt när 
det gäller vägen som det har pratats om ska dras närmare 
Kulturmagasinet och därigenom påverka den verksamhet som sker i 
huset? Skulle vara intressant med en dragning över hr projektet ser ut 
nu när det är klart med vem som ska verkställa projektet mellan 
Resecentrum och Selångersån.  

- Susanne Klockar Öhrnell svarar på frågan.  
 
Signe Weiss (M) ställer en fråga:  
4. Hur kan vi jobba med redan fattade politiska beslut där vi ser att 
dessa går stick i stäv med vad som är genomförbart – både praktiskt 
och kanske även ekonomiskt? Kan vi upparbeta ett arbetsklimat där 
det är tryggt för förvaltningen att bolla fattade beslut – för att kanske 
bereda ett nytt beslut och låta projekt ta en annan riktning. Specifikt 
här funderar jag kring kvartersstadslösningen på Norra kajen – så det 
skulle vara intressant med en dragning av hur det ser ut med 
kopplingar till väg 562 från området.  

- Magnus Ydmark svarar på frågan.  
 
Anita Forslin (C ) ställer en fråga:  
5. Riksantikvarieämbetet konstaterar att två av tre kommuner saknar 
de förutsättningar som behövs för att värna kulturhistoriska värden i 
plan- och byggprocessen. 

- Hur ser det ut för oss i Sundsvall? 
- Inför arbetet med ny översiktsplan, arbetas det på 

förvaltningen med att se över och vidareutveckla det lokala 
kulturmiljöprogrammet? 

- Riksintresse Stenstaden – ÖP 2021 står det på sidan 35 att 
arbetet med kulturmiljö behöver uppdateras eftersom 
samarbetet med kommunen och länsstyrelsen har avbrutits, 
har detta arbete tagits upp igen? 

- Magnus Ydmark svarar på frågan.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00031-5 - Information till 

Stadsbyggnadsnämnden - Mars 2020 
_ _ _ _ 
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§ 45  Månadsrapport februari 2020 - 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2019-01106-11) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport för februari 2020 
 

Ärendet 
Prognosen för 2020 uppskattas till -3,5 mkr före 
justeringar/kompensation:  
 

• Bevakning fabriken Essvik/Nyhamn -0,2  
• Brandposter   -0,2 
• Sanering Ortviksparken  -1,0 
• Rivning kiosk Matfors  -0,1 
• Sanering Rosenborgskajen  -2,0 

 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att begära kompensation för i 
resultatöverföringen för samtliga poster. 
  
 
Några utmaningar/osäkerheter i driftsbudgeten 2020 att ev. 
återkomma till under året : 

- Intäkterna är delvis konjunkturberoende; bygglovs- 
och planintäkter 

- Vinterväghållningens budget – väderberoende 
- Ökade drift- och underhållskostnader för offentlig 

belysning beroende på gammal anläggning, då 
nämnden inte fått de investeringsmedel man äskat, för 
att byta ut den. 

- Utifrån förändrade redovisningsregler, pågår en 
översyn i dialog med KS-kontoret, för vilka kostnader 
som ska belasta drift resp. investeringsbudget. 
Översynen kan därför leda till ökat behov av 
driftsmedel. 
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Överläggning 
Kristine Jonsson svarar på ledamöternas frågor.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01106-11 - Månadsrapport februari 

2020 - stadsbyggnadsnämnden 
• Bilaga Månadsrapport SBN feb 2020 - bilaga 1 

 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i månadsrapporter och delårsrapport under året. 
 
_ _ _ _ 
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§ 46  Val av ny ersättare till arbetsutskottet SBN 
 (SBN-2020-00028-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Birgitta Holm (S) till ny ersättare i Stadsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott, efter Diana Kapitanska (S).  

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har att besluta om ledamöter och ersättare 
till arbetsutskottet. 
Stadsbyggnadskontoret överlämnar ärendet till 
stadsbyggnadsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 35 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00028-1 - Val av ny ersättare till 

arbetsutskottet SBN 
• Bilaga Protokoll KF 2020-02-24 §32 valärenden 
_ _ _ _ 
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§ 47  Yttrande Remiss - Motion (KD) angående 
utredning av kongresshall 
 (SBN-2019-01380-3) 
 
Beslut  
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har begärt ett remissyttrande från 
Stadsbyggnadsnämnden avseende motion från Kristdemokraterna om 
att utreda hur ett nytt kulturhus/kongresshall kan byggas i samarbete 
med näringslivet. 
 
Yrkande  
(M), (L) och (KD) yrkar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
arbetsutskottets förslag och dels (M), (L) och (KD) yrkande att 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
  
Reservation  
(M), (L) och (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Anders Hedenius (S) önskar få följande anteckning noterad till 
protokollet; 
” Det är på grund av kommunens nuvarande ekonomiska situation 
som vi yrkar avslå motionen.”  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 36 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01380-3 - Yttrande Remiss - 

Motion (KD) angående utredning av kongresshall 
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• Bilaga Remiss KFN, SBN och Näringslivsbolag - motion (KD) 
ang ny kongresshall 

• Bilaga Motion (KD) angående utredning av kongresshall 
 

Uppföljning av beslut 
Återkoppling till nämnden efter kommunfullmäktiges beslut i frågan. 
_ _ _ _ 
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§ 48  Remissvar- Motion (L) om att förtydliga 
effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande vid 
yttrande inför beslut. 
 (SBN-2019-01226-2) 
 

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

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över motion 
(L) om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande 
vid yttrande inför beslut. Remissvar ska skickas till kommunstyrelsen 
senast den 27 mars. 
 
Liberalernas förslag till kommunfullmäktige lyder: 
att när en förvaltnings övervägande i ett ärende sammanställs så ska 
detta, tillsammans med ”Styrdokument och juridik”, ”Jämställdhet 
och mångfald” samt ”Ekonomi”, innehålla en analys av vilken positiv 
eller negativ effekt förslaget kan ha  ur ett hälsoperspektiv. 

Yrkande  
Lars Holmgren (L) yrkar att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
arbetsutskottets förslag att motionen skall avslås och dels Lars 
Holmgrens (L) yrkande att motionen skall bifallas. 
 
Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Reservation  
Lars Holmgren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 37 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01226-2 - Remissvar- Motion (L) 

om att förtydliga effekt på hälsa i förvaltningarnas övervägande 
vid yttrande inför beslut. 

• Bilaga Motion (L) om att förtydliga effekt på hälsa i 
förvaltningarnas överväganden 

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning.  
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Remissvar (L) om att öppna en parklek i 
Sundsvall 
 (SBN-2019-01333-2) 
 
 
Beslut  
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 

Ärendet 
I motionen (L) föreslås kommunfullmäktige besluta att öppna en 
parklek på lämplig plats i Sundsvalls kommun. 
 

Yrkande  
Lars Holmgren (L) yrkar att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
arbetsutskottets förslag att motionen skall avslås och dels Lars 
Holmgrens (L) yrkande att motionen skall bifallas. 
 
Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Reservation  
Lars Holmgren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 38 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01333-2 - Remissvar (L) om att 

öppna en parklek i Sundsvall 
• Bilaga VB_ Utskick av Motion (L) om att öppna en parklek i 

Sundsvall 
• Bilaga KS-2019-00982-1 Motion (L) om att öppna en parklek i 

Sundsvall 
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Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning planeras. 
 
_ _ _ _ 
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§ 50  Remissvar (KD) angående hundskog på 
Norra Berget 
 (SBN-2020-00094-2) 
 
Beslut  
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 

Ärendet 
I motionen (KD) föreslås kommunfullmäktige besluta att Sundsvalls 
kommun låter upprätta en hundskog på Norra Berget. Detta föreslås 
vara en inhägnad försedd med grindar som gör det möjligt för 
promenerande att gå in ena sidan av skogen och ut på andra sidan. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 39 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00094-2 - Remissvar (KD) 

angående hundskog på Norra Berget 
• Bilaga Missiv Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget 
• Bilaga Motion (KD) angående hundskog på Norra Berget 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning planeras. 
_ _ _ _ 
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§ 51  Remiss - Motion (KD) angående 
kajakcontainrar till alla 
 (SBN-2020-00095-2) 
 
 
Beslut  
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta 
att: 

- kommunen ska undersöka lämpliga platser för uppställning av 
containrar där allmänheten kan förvara kajaker 

- där det behövs, ordna platser för sjösättning av kajak.  
- avtala med någon ideell förening att sköta administrationen av 

kajakcontainern 
- besluta om krav på kajakcontainers utseende. 

Kommunstyrelsekontoret har i beredningen av ärendet skickat det på 
remiss till bland annat stadsbyggnadsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 40 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00095-2 - Remiss - Motion (KD) 

angående kajakcontainrar till alla 
• Bilaga Motion (KD) angående kajakcontainrar till alla 

 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 52  Detaljplan för Finnkajen Del av Stenstaden 
1:4 m.fl. Sundsvalls kommun 
 (SBN-2016-00280-77) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna detaljplanen 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta detaljplanen enligt 5 kap 
27§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Magnolia Bostad AB inkom 2016 med förfrågan om planbesked på 
fastigheten Stenstaden 1:13 (nu del av Stenstaden 1:4). Förfrågan 
gäller ett hotell på Finnkajen.  
Stadsbyggnadsnämnden beslöt att ge positivt planbesked. Planarbetet 
inleddes med ett planprogram. Efter att planprogrammet var klart och 
hade varit på remiss så godkände stadsbyggnadsnämnden 
planprogrammet som en utgångspunkt för fortsatt planarbete för 
området Norr Stenstan. Detaljplan för delen Finnkajen har nu varit på 
samråd och på granskning.   

Överläggning 
Susanne Klockar Öhrnell redogör för ärendet och svarar tillsammans 
med Gunnar Westerlund på ledamöternas frågor. 
 
Susanne Klockar Öhrnell informerar om att en redaktionell ändring 
kommer att göras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 41 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2016-00280-77 - Detaljplan för Finnkajen 

Del av Stenstaden 1:4 m.fl. Sundsvalls kommun 
Bilaga Antagandehandling Finnkajen 

Uppföljning av beslut 
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§ 53  Ändring av del av detaljplan 2281K-S155 för 
Faktoriet 6, beslut om antagande 
 (SBN-2019-00811-16) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27§ plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 

Ärendet 
Planen syftar till att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen 
(tomtindelning 2281K-S155) för fastigheten Faktoriet 6 i Sallyhill i 
centrala Sundsvall. Upphävandet gör det möjligt att senare dela 
Faktoriet 6 i två fastigheter för att tillskapa ytterligare en fastighet för 
bostadsändamål. Övriga bestämmelser i berörd detaljplan gäller som 
tidigare. Faktoriet 6 är i privat ägo.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 42 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00811-16 - Ändring av del av 

detaljplan 2281K-S155 för Faktoriet 6, beslut om antagande 
• Bilaga Antagandehandling 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att få kännedom om när 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
_ _ _ _ 
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§ 54  Beslut om antagande, Detaljplan för 
Förtätning i Ljustadalen, Härsta 9:3, 
 (SBN-2018-01361-40) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplanen enl 5 kap 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har mottagit en ansökan från IB Sundsvall 
Holding 
AB om att bygga nya hyreslägenheter inom fastigheten Härsta 9:3. 
För att kunna tillgodose behovet av fler hyresbostäder inom 
Sundsvalls kommun anses detta förtätningsförlag vara ett steg i 
rättriktning. Ljustadalen är ett av flera stadsdelscentrum runt 
Sundsvalls stadskärna som pekas ut i ÖP2021 som ett lämpligt 
utvecklings- och förtätningsområde, där målet är att öka 
attraktiviteten för platsen. Detta genom att exempelvis erbjuda bättre 
tillgänglighetsanpassad hyresbostäder med hiss. I gällande detaljplan 
2281K-2287SKÖ framgår det att markanvändningen för området där 
de nya huskropparna ska placeras till största del utgörs av prickmark. 

Överläggning 
Susanne Klockar Öhrnell svarar på ledamöternas frågor.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 43 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-01361-40 - Beslut om antagande, 

Detaljplan för Förtätning i Ljustadalen, Härsta 9:3, 
• Bilaga Antagandehandling Detaljplan för Förtätning i Ljustadalen 

Härsta 9.3 
 
_ _ _ _ 
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§ 55  Detaljplan för Rävsund 1:9 m fl - Ny 
småhusbebyggelse, beslut om planläggning 
 (SBN-2016-01302-12) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt planbesked enl 5 kap 2-5 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning enl 4 
kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 

Ärendet 
Arild Johansson, Sockenvägen 18 i Njurunda, har kommit in med 
begäran om planbesked för detaljplaneläggning som syftar till att 
omvandla naturmark till ett antal småhustomter samt ett område för 
odlings-verksamhet.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 44 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2016-01302-12 - Detaljplan för Rävsund 

1:9 m fl - Ny småhusbebyggelse, beslut om planläggning 
• Bilaga Översiktskarta 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet inför 
antagande. 
_ _ _ _ 
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§ 56  Detaljplan för Söräng 1:51, Söräng 1:68 
(Förskola), beslut om antagande 
 (SBN-2018-00800-41) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplanen enl 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun, Drakfastigheter, hyr på uppdrag av Barn- och 
utbildningsförvaltningen en paviljong till förskolan Sörängsbacken. 
Paviljongen som är dockad mot befintlig förskolebyggnad står till 
större delen på intilliggande fastighet Söräng 1:51. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser att lösningen behöver bli permanent och 
har gett Drakfastigheter i uppdrag att köpa paviljongen. Utökningen 
av byggrätten avser inrymma nuvarande paviljong, parkering, förråd 
och jordkällare. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 45 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-00800-41 - Detaljplan för Söräng 

1:51, Söräng 1:68 (Förskola), beslut om antagande 
• Bilaga Antagandehandling Söräng 1_68 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att få kännedom om när planen 
vunnit laga kraft. 
_ _ _ _ _ 
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§ 57  Sanktionsavgift – ärendet publiceras inte 
(SBN-2020-00305-1) 
 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 _ _ _ _ _  
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§ 58  Getingen 1 Tillbyggnad av enbostadshus 
med carport, förråd och balkong 
 (SBN-2020-00294-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31b § ge 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport, förråd och 
balkong på fastigheten Getingen 1. 
 
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 inte i det aktuella ärendet. 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 tillbyggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats av 

stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
• 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. 
• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, förbud att 

fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot nyttjanderätt av 
byggnaden/åtgärden komma att tas ut av stadsbyggnadsnämnden med 
stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med 
carport, förråd och balkong på fastigheten Getingen 1. 
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Avgift 
Avgiften är 8317 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 - 2020-

03-11 - § 47 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00294-1 - Getingen 1 Tillbyggnad 

av enbostadshus med carport, förråd och balkong 
• Bilaga bilagor - Getingen 1 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
_ _ _ _ 
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§ 59  Härsta 6:1, Maland – förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus med garage 
 (SBN-2020-00306-1) 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 _ _ _ _ _ 
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§ 60  Nacksta 5:78 och 5:79, Nacksta - 
Förhandsbesked för nybyggnad av bostads- och 
verksamhetsbyggnader inom befintlig 
flerbostadsfastighet 
 (SBN-2020-00300-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 17 § i plan- och bygglagen (2010:900) ge 
förhandsbesked för nybyggnad av bostads- och 
verksamhetsbyggnader inom befintlig flerbostadsfastighet på 
fastigheterna Nacksta 5:78 och 5:79. 
 
Villkor 

• Riktvärden för buller vid bostadsbyggnader får inte 
överskridas vid nybyggnation. 

• Planerad sammanslagen fastighet av nuvarande Nacksta 5:78 
och 5:79 ska anslutas till det kommunala 
avloppsledningsnätet. 

• Planerad verksamhet får inte innebära olägenhet eller orsaka 
störande ljud, buller eller lukt för de närboende. 

• Uthyrning av framtida bostäder får inte ske förrän 
Trafikverket har satt upp stängsel mot järnvägen. 

• Planerade bostadsbyggnader ska byggas på ventilerad 
plintgrund för att förebygga risker med eventuella 
grundvattenföroreningar.  

• Planerade nybyggnader ska utformas med hänsyn till den 
aktuella platsens höga kulturmiljövärden. Nybyggnader ska 
följa den befintliga gårdsstrukturen och följa de gamla 
ladugårdarnas och uthusens formspråk och material.  

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

 
Information      

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

• Om odling ska ske på platsen ska det ske i ren och tillförd 
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matjord för att förhindra kontakt med eventuella föroreningar.  
• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 

ungefärlig. Fastighetens slutgiltiga 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 
vunnit laga kraft. Tiden kan inte förlängas.  

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

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

• 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. 

Ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
bostads- och verksamhetsbyggnader inom befintlig 
flerbostadsfastighet på fastigheterna Nacksta 5:78 och 5:79 

Avgift  
Avgiften är 7 862 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 - 2020-

03-11 - § 49 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00300-1 - Nacksta 5:78 och 5:79, 

Nacksta - Förhandsbesked för nybyggnad av bostads- och 
verksamhetsbyggnader inom befintlig flerbostadsfastighet 

• Bilaga Bilagor Nacksta 
• Bilaga Fotografier Nacksta 
_ _ _ _ 
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§ 61  Stige 2:30, Indal - Bygglov för nybyggnad av 
fritidshus 
 (SBN-2020-00299-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen (2010:900) ge bygglov 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Stige 2:30. 
 
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.  

• För att genomföra åtgärden krävs en certifierad 
kontrollansvarig. Förvaltningen godkänner byggherrens 
förslag på certifierad kontrollansvarig: Martin Lagerlind, 
Sundsvall. 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. 

• 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. 
• 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. 

• Observera att det är sökandes eget ansvar att samtidigt följa 
det som beslutade i ärendet om strandskyddsdispens för 
rubricerad åtgärd med ärendenummer BYGG 2019-1276. 
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Ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Stige 2:30. 
 
Avgift  
Avgiften är 15 569,40 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 - 2020-

03-11 - § 50 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00299-1 - Stige 2:30, Indal - 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
• Bilaga Stige bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 62  Stömsta 1:12, Alnö - Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
 (SBN-2020-00298-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 17 § i plan- och bygglagen (2010:900), PBL ge 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Stömsta 1:12. 
 
 
Villkor  

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

• Fritt avstånd på 6 meter ska lämnas mellan den planerade 
bostadsfastigheten och den tomt  

 
 Information  

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

• Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastighetens slutgiltiga 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 
vunnit laga kraft. Tiden kan inte förlängas.  

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

• 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.  
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• 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.  

Ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Stömsta 1:12. 
 
Avgift  
Avgiften är 8 173 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 - 2020-

03-11 - § 51 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00298-1 - Stömsta 1:12, Alnö - 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

• Bilaga Bilagor Stömsta 
_ _ _ _ 
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§ 63  Yxan 5, Södermalm - Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med carport och 
förråd 
 (SBN-2020-00297-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 31b § punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL ge bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport och 
förråd på fastigheten Yxan 5. 
 
 
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 inte i det aktuella 
ärendet. 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 tillbyggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• 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. 
• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 

förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av tillbyggnaden komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

• Observera att det är varje fastighetsägares skyldighet att ta 
hand om snö och dagvatten inom sin egen fastighet utan att 
negativt påverka grannfastigheter. 
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Ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med carport och förråd på fastigheten Yxan 5. 
 
Avgift  
Avgiften är 5 303 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 - 2020-

03-11 - § 52 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00297-1 - Yxan 5, Södermalm - 

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport och förråd 
• Bilaga Bilagor Yxan 
_ _ _ _ 
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§ 64  Gisselåsen 1:11 - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av stall 
 (SBN-2020-00266-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av stall med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten inklusive snö från byggnaden skall tas omhand 
inom fastigheten och inte föras vidare. Innan startbesked ges 
kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
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.   

• För att genomföra åtgärden krävs en certifierad 
kontrollansvarig. Förvaltningen godkänner byggherrens 
förslag på certifierad kontrollansvarig: Anders Westlund, 
Sundsvall.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För 
att påbörja byggnadsarbeten krävs även startbesked. Se mer 
information i det separata dokumentet med information om 
start- och slutbesked.  

• Ett beviljat lov får verkställas (byggnadsarbeten får 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. 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås. 
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• 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.  
• 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 om bygglov för nybyggnad av stall på fastigheten 
Gisselåsen 1:11.   
 

Avgift   
Avgiften är 17 172 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 - 2020-

03-11 - § 53 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00266-1 - Gisselåsen 1:11 - 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall 
• Bilaga Gisselåsen 1 11 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 65  Linjearbetaren 4 - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus 
 (SBN-2020-00267-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st. 
flerbostadshus samt cykel- och bilparkeringsplatser, uppförande av 
stödmur, uppställning av underjordiska avfallsbehållare med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kap. 31b§ p.2.  
 
Information      

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

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. Se mer information i det separata 
dokumentet med information inför 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 byggnaderna 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 byggnaderna komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 
 

Jäv  
Stefan Broman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendets tidigare handläggning 
Nämnden beviljade bygglov för nybyggnad av tre st. flerbostadshus 
samt cykel- och bilparkeringsplatser på den aktuella fastigheten 
2019-06-19. Den aktuella ansökan innebär ändring av tidigare 
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ansökan avseende sänkt färdiggolvnivå för flerbostadshus samt 
uppförande av stödmur och uppställning av underjordiska 
avfallsbehållare som inte fanns med i tidigare ansökan.  
 

Överläggning 
Alexandra Lagerlund svarar på ledamöternas frågor.  
 
Avgift   
Avgiften är 280 061 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 - 2020-

03-11 - § 54 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00267-1 - Linjearbetaren 4 - 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
• Bilaga Linjearbetaren 4 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 66  Norrmalm 1:15 – förhandsbesked för 
nybyggnad av 4 st. enbostadshus 
 (SBN-2020-00182-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 4 st. 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten inklusive snö 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. 

• PAH:er i ytliga marklager behöver undersökas/utredas. Om 
förhöjda halter påträffas behöver en riskbedömning samt en 
bedömning av behov av åtgärder tas fram. Om 
riskbedömningen visar på ett åtgärdsbehov behöver detta 
åtgärdas innan startbesked kan ges.  
 

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 krävs för en ny eller ändrad utfart enligt 39 § 
väglagen. 
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Jäv  
Signe Weiss (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 4 st. enbostadshus 
på fastigheten Norrmalm 1:15. 
 
 
Överläggning 
Alexandra Lagerlund och Susanne Klockar Öhrnell svarar på 
ledamöternas frågor. 
 

Avgift  
Avgiften är 20 088 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 - 2020-

03-11 - § 55 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00182-1 - Norrmalm 1:15 – 

förhandsbesked för nybyggnad av 4 st. enbostadshus 
• Bilaga Norrmalm 1 15 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 67  Ortsjön 2:6 – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 2 st fritidshus 
 (SBN-2019-01378-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 
st. fritidshus med stöd av 7 kap. 18d § miljöbalken.  
  
Som särskilt skäl för dispens anges enligt § 18 d att planerad 
åtgärd avser uppförande av 2 st. fritidshus i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse (LIS-landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen). Området är utpekat i översiktsplanen som ett 
LIS-område. 
  
Strandskyddsdispensen omfattar den delen av fastigheten Ortsjön 2:6 
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 § säkerställs genom att området 
som ligger närmast strandlinjen är allemansrättsligt tillgänglig. 
 
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 2 st. fritidshus 
på fastigheten Ortsjön 2:6.   
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Avgift   
Avgiften är 4 257 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2020-

03-11 - § 56 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-01378-1 - Ortsjön 2:6 – 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 st fritidshus 
• Bilaga Ortsjön 2 6 strand bilagor 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25 43 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 68  Runsvik 4:93 – Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 (SBN-2020-00181-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
 
Villkor 

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

 
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.   

• För att genomföra åtgärden krävs en certifierad 
kontrollansvarig. Förvaltningen godkänner byggherrens 
förslag på certifierad kontrollansvarig: Stig-Olof Olsson, 
Sundsvall.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För 
att påbörja byggnadsarbeten krävs även startbesked. Se mer 
information i det separata dokumentet med information om 
start- och slutbesked.  

• Ett beviljat lov får verkställas (byggnadsarbeten får 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. 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås. 
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• 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.  
• 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 om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Runsvik 4:93. 

 
Avgift  
Avgiften är 23 758 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 - 2020-

03-11 - § 57 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00181-1 - Runsvik 4:93 – Bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Runsvik 4 93 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 69  Verkstaden 3, Skönsberg – Bygglov för 
nybyggnad av två stycken industri-, kontor- och 
butiksbyggnader samt murar, parkeringsplatser 
och skärmtak för cykelparkering 
 (SBN-2020-00162-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31 § ge 
bygglov för nybyggnad av två stycken industri-, kontors- och 
butiksbyggnader samt parkeringsplatser, murar och skärmtak för 
cykelparkering. 
 
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.  

• För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Förvaltningen godkänner byggherrens förslag på certifierad 
kontrollansvarig: Anders Lagergren, Sundsvall. 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 byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats av 

stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 
• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 

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

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

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
• Dagvatten inklusive snö ska tas omhand inom den egna 

fastigheten och inte föras vidare eller orsaka olägenheter för egen 
eller andras fastigheter. 
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• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, förbud 
att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot nyttjanderätt av 
byggnaden/åtgärden komma att tas ut av stadsbyggnadsnämnden 
med stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ärendet avser en bygglovsansökan för två stycken industri-, kontors- 
och butiksbyggnader samt murar, parkeringsplatser och skärmtak för 
cykelparkering på fastigheten Verkstaden 3. 
 
Avgift  
Avgiften är 280 061 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 - 2020-

02-12 - § 28 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00162-1 - Verkstaden 3, Skönsberg 

– Bygglov för nybyggnad av två stycken industri-, kontor- och 
butiksbyggnader samt murar, parkeringsplatser och skärmtak för 
cykelparkering 

• Bilaga Bilagor, Verkstaden 3 
• Remiss svar Trafikverket 2020-03-20  
_ _ _ _ 
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§ 70  Ärenden för kännedom - Mars 2020 
(SBN-2020-00030-5) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga dokumentationen till handlingarna.  
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande dokumentation för 
kännedom;  
 
Revisionsrapport och skrivelse 2019 
Granskning av upphandling och avtalsefterlevnad.  
 
Ny Taxa gäller från 2020-04-01 
Taxa inom stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden område, 
antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24 §41. 
 
DOM från Mark- och miljödomstolen Mål nr M 113-20 
Saken: Föreläggande om att söka dispens från biotopsskyddet enligt 
7 kap 11§ miljöbalken för att avverka alléträd på fastigheten Västland 
26:1 i Sundsvalls kommun.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00030-5 - Ärenden för kännedom - 

Mars 2020 
• Bilaga Upphandling avtalsefterlevnad 2019 rapport 
• Bilaga Upphandling avtalsefterlevnad 2019 skrivelse 
• Bilaga Taxan 
• Bilaga DOM från Mark- och miljödomstolen 
• Bilaga Laga kraftvunna detaljplaner jan-mars 
_ _ _ _ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-25 48 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
 
§ 71 Övriga frågor  
 
Följande frågor ställdes vid sammanträdet och kommer att besvaras 
vid nästa nämndsammanträde i april.  
 
 
 Signe Weiss (M) frågar om anledningen till att REKO-ringen 

har flyttat.  
 
 Lars Holmgren (L) frågar om de ekonomiska konsekvenserna 

av parkeringsstrategin. 
 
  Börje Mattsson (SD) frågar om kyrkogatan och dess 

dragning.  
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