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Beslutande Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande §§ 90 – 93 och 95 – 108 
Magnus  Oskarsson (S), 1:e vice ordförande §§ 90 – 93 och 95 – 108, Ordförande § 94. 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Lisa Dahlén (MP) 
Anders Nordström (KD) närvarande via skype. 
Per-Eric Norberg (C) 
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Tjänstgörande ersättare  
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Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Lillemor Andersson (C) 
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Önne Norberg (M) §§ 90 – 93 och 95 – 108 
Keith Bryant (V) §§ 90 – 93 och 95 – 108, närvarande via skype 
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Eva Nordin Silén, nämndsekreterare 
Föredragande under informationsärenden, § 92 enligt nedan. 

Justerare  

Justeringens plats och tid Samhällsförvaltningen den 21 september kl. 08.15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 90-108 

 Eva Nordin Silen  

 Ordförande 
  

 Knapp Britta Thyr (MP)  
§§ 90– 93 och 95 – 108 

Magnus Oskarsson (S)  
§ 94 

 Justerare 
  

 Christian Wasell (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-22 Datum då anslaget tas ned 2020-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Eva Nordin Silen  
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§ 90 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att utse Christian Wasell (M) att justera protokollet, samt 
att protokollet justeras den 21 september klockan 08.15.     
______  
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§ 91 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningen, föredragningslista 2020-09-09.  
______  
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§ 92 Dnr 40223  

Informationsärenden 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Mötet inleds med att samhällsnämnden hälsar Ali Ahlirof, 
alkoholhandläggare, välkommen till samhällsförvaltningen. Ali håller sedan 
en utbildning för nämnden kring alkohollagen.  
Samhällsnämnden har därefter fått informationsföredragningar i följande 
ärenden:  
Delårsrapport 2020, T2 - Thomas Jenssen, förvaltningschef.  
Bygglov för att uppföra anläggning för solvärmeproduktion på fastigheten 
Ön 2:52 (Absolicon Solar Collector AB) - Thomas Lindström, 
bygglovshandläggare. Jäv - Knapp Britta Thyr (MP) och Rune Danielsson 
(S) deltar inte i föredragningen på grund av jäv. Ordförande under punken är 
Magnus Oskarsson (S). 
Detaljplan för Svanen 1, beslut om samråd - Sara Eby Palm, 
planhandläggare 
Planprogram Skeppsbron - Malin Sjöstrand, plan- och byggchef 
Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, Lena Drejare, 
miljöhandläggare 
Delegationsbeslut till granskning som presenteras närmare:  

• SAM-2020-1557, Fröland 1:21, - Thomas Lindström, 
bygglovshandläggare 

Val av politisk referensgrupp för miljö- energi- och klimatstrategiskt arbete - 
Knapp Britta Thyr (MP), ordförande 
Grundläggande granskning Samhällsnämnden, enkät - Knapp Britta Thyr 
(MP), ordförande 
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§ 92, forts. 

Nämndsmötet avslutas med ett besök på Lekplatsen Lägret. Under besöket 
presenteras även delegationsbeslut till granskning: 

• SAM-2020-1772, yttrande angående torgmöte - Mathias Rönnqvist, 
teknisk handläggare         

______  
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§ 93 Dnr 2020-000105 1.1.3.1 

Delårsrapport samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att godkänna samhällsnämndens delårsrapport 2020 och överlämna den till 
Kommunstyrelsen.        

Bakgrund 
Budgetuppföljningen ackumulerat per den sista augusti för 
samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2020 har samhällsnämnden 
en nollbudget och därmed inget överskottskrav.  
Resultatet för årets åtta första månader visar ett underskott med 3,2 mnkr 
mot budget. Entreprenaden har haft högre kostnader under perioden jan – 
aug än budgeterat. Minskade intäkter p.g.a. coronaepedemin bidrar även det 
till ett underskott mot budget.  
Framtagen prognos för 2020 visar över helåret på ett överskott förhållande 
till budget på  0,4 mnkr för hela förvaltningen. Totalt sett förväntas ett 
intäktsbortfall hos förvaltningens kommunala anläggningar, främst 
simhallen. Minskad beläggning kommer som en direkt följd av den generella 
målsättningen att försöka minska coronavirusets smittspridning. 
Förvaltningen debiterar inte heller några hyror till de föreningar som hyr 
kommunens lokaler i enlighet med kommunledningens direktiv. Detta 
började gälla i en sexmånadersperiod från och mer mars månad vilket ger en 
påverkan över hela året. Samtidigt har prognosticerade kostnader minskat, 
bland annat lönekostnader för tjänster som ej tillsatts och billigare 
kollektivtrafik än budgeterat. Lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag 
bidrar även det till ett överskott jämfört med budget.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Delårsrapport Samhällsnämnden 2020      
______  
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§ 94 Dnr 2020-000075 3.1.5.2 

Ändring - Bygglov för att uppföra anläggning för 
solvärmeproduktion på fastigheten Ön 2:52  
(SAM2020-1668) 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att bevilja bygglov gällande solvärmeanläggning med tillhörande 
servicebyggnad med ny utformning på fastigheten Ön 2:52, samt  
att fastställa bygglovavgiften till 6 100 kr enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.        

Jäv 
Knapp Britta Thyr (MP) och Rune Danielsson (S) deltar inte i genomgång 
eller beslut i ärendet på grund av jäv. Ordförande under punkten är Magnus 
Oskarsson (S) 

Bakgrund 
Samhällsnämnden har tidigare genom ordförandebeslut (2020-07-09) beslutat 
att bevilja bygglov för den aktuella solvärmeanläggningen. Det redan 
beviljade bygglovet omfattade en total solfångaryta om ca 3000 m² och 
anläggningen erfordrade en total markyta om ca 7500 m².  
Byggherren önskar nu bl.a. utöka det den totala markytan för anläggningen 
till ca 9200 m² samt ändra placering av servicebyggnad etc. Orsaken till 
ändringarna är bl.a. eventuella fornlämningar i området samt att det vid 
projektering av anläggningen uppstått behov av ytterligare markytor. 
Samhällsförvaltningen bedömer att anläggningens ändrade utformning kräver 
ett kompletterande beslut om bygglov. 
Servicebyggnaden innehåller tekniska installationer för anläggningen och ska 
också fungera för visning av anläggningen. 
Den föreslagna placeringen ligger utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. Enligt 
översiktsplanen är det aktuella områdets markanvändning utpekat som 
”Tätortsnära skog”. 
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§ 94, forts. 

Yttranden 
Ägarna till fastigheterna Ön 2:1, Ön 2:2, Ön 2:4, Ön 2:15, Ön 2:41, Ön 2:50, 
Ön 2:52 och Ön 2:55 har beretts möjlighet att yttra sig.  
Ägaren till fastigheten Ön 2:1 och 2:50 har inte lämnat något remissvar och 
delges därför detta beslut. 
Av tidigare yttrande från länsstyrelsen framgår att eventuella fornlämningar 
har rapporterats på platsen i form av gravliknande högar och att länsstyrelsen 
ska kontaktas om dessa kommer att beröras av byggnationerna. En 
inventering har nu genomförts vilket är en av orsakerna till den ändrade 
utformningen. 
Av tidigare remissyttrandet från Försvarsmakten framgår att man inte har 
något att erinra mot att bygglov beviljas men påpekar bland annat att 
störningskänslig bebyggelse som kan påverka Försvarsmaktens verksamhet 
inte kan tillåtas i det aktuella området. Anläggningens ändrade utformning 
bedöms inte innebära någon ytterligare risk för direkt eller indirekt 
begränsningar av Försvarsmaktens verksamhet på skjutfältet och något nytt 
remissyttrande har därför inte inhämtats. Försvarsmakten delges det aktuella 
beslutet.  

Lagstöd 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § (2010:900) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. Enligt 2 kap 2 § ska planläggning och 
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 
i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

 Av 2 kap 6 § framgår bl.a. att vid planläggning, i ärenden om bygglov och 
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. 
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§ 94, forts. 

Av 2 kap 9 §  framgår att planläggning av mark och vattenområden samt 
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 
ljusanordningar inte får ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

I 4 kap 2 § plan- och bygglagen framgår när krav på reglering med detaljplan 
ska ske. 
I 9 kap 31 § framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser. 

Samhällsförvaltningens bedömning 
De föreslagna åtgärderna med de aktuella ändringarna bedöms inte kräva 
prövning av lämpligheten genom detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. 
Lokaliseringen avviker från den markanvändning som framgår av översiktsplanen. 
Placeringen av solvärmeanläggningen med de ändringar som redovisats bedöms 
inte ha någon betydande negativ inverkan på allmänhetens möjligheter till 
rekreation i området. 
Lokalisering och utformning av byggnadsverket bedöms också vara lämplig med 
hänsyn landskapsbild och natur- och kulturvärdena på platsen. 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna anläggningen uppfylla kraven i 9 kap 
31 § plan- och bygglagen och bygglov ska därför beviljas.    

Upplysningar 
Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra 
veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det 
att sakägare delgivits beslutet. 
Beslutet delges sökande samt ägare till fastigheterna Ön 2:1, Ön 2:50 och 
Försvarsmakten. 
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§ 94, forts. 

Meddelande om beslutet ska ske till ägarna av fastigheterna Ön 2:2, Ön 2:4, 
Ön 2:15, Ön 2:41, Ön 2:52 och Ön 2:55. 
Detta beslut kan överklagas.        

Beslutsunderlag 
Samhällsnämnden, tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Situationsplan   SAM-2020-1668:33 
Situationsplan ny placering SAM-2020-1668:38 
Översiktskarta  SAM-2020-1668:34 
Karta höjdsättning  SAM-2020-1668:35 
Beskrivning solfångare  SAM-2020-1668:5 
Foto Solfångaruppställning SAM-2020-1668:6 
Remissyttrande Försvarsmakten SAM-2020-1668:20           
______  
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§ 95 Dnr 2020-000094 1.1.3.1 

Nybyggnad fritidshus med garage på Sanna 1:22 
SAM2020-2106 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja bygglov för ett fritidshus och ett garage på fastigheten Sanna 
1:22,  
att besluta om att tekniskt samråd, arbetsplatsbesök samt slutsamråd ska 
hållas,  
att godkänna förslag till kontrollansvarig, Mattias Gidmark, behörighetsnr: 
SC1050-15, samt  
att fastställa avgiften för bygglovet till 32 208 kr enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.              

Bakgrund 
Sammanfattning av ärende  
Ärendet avser ansökan om bygglov för att uppföra fritidshus och garage på 
fastigheten Sanna 1:22 som är en obebyggd skogsfastighet.. Föreslagen 
lokalisering omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser samt är 
utanför sammanhållen bebyggelse. Platsen har tidigare omfattats av 
detaljplan. 
Strandskyddsdispens för tomtplatsavgränsning finns och omfattar 2250 m². 
Den aktuella fastigheten ingår i kommunens Lis-plan för bostäder.  
Sökande har ansökt om fastighetsbildning hos lantmäteriet.  
Enligt gällande översiktsplan är markanvändningen BR, avsedd för 
bebyggelse och rekreation samt vid ny exploatering inom ej detaljplanelagda 
områden bör upprättande av detaljplan övervägas. 
Med hänvisning till gällande översiktsplan, avvägningar mellan enskilda och 
allmänna intressen görs bedömningen att lokaliseringen uppfyller kraven i 
plan- och bygglagens 2 kap. Byggnaden och dess placering bedöms uppfylla 
kraven i Plan-och bygglagen och kan därför tillåtas. 
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§ 95, forts. 

Beskrivning av ärende 
Den aktuella fastigheten ingår i kommunens Lis-plan för bostäder. I 
Lisplanen från år 2015 står området beskrivet som; ”Hemsön ligger norr om 
Härnön i Hemsösundet omkring femton kilometer från Älandsbro centrum. 
På Hemsöns insida, vid Granudden och Kojbacken finns befintliga bostäder 
ganska glest placerade inbäddat i löv- och barrskog. Här kan det vara möjligt 
att bygga fler bostäder för permanent- och fritidsboende. Området anges 
därför som Lis-område för bostäder 
Beslut om beviljad strandskyddsdispens finns daterad 2019-12-04 med Dnr 
2019-2700. Där beslutades om en tomtplatsavgränsning om 2250m² med ett 
avstånd till strandlinjen med 40m. De särskilda skäl som beslutet grundade 
sig på är att byggnaderna bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
Sökande har ansökt om lantmäteriförrättning för avstyckning. Förrättningen 
avvaktar beslut om förhandsbesked eller bygglov. 
Sökande har valt att inte ansöka om förhandsbesked. 
Platsen för projektet ligger 3,5 km norrut från färjeläget på Hemsön i en 
sluttning angränsade till Sannasundet. Här har det tidigare funnits en 
detaljplan med nr 434 med avsikt för bostäder men som sedermera återtagits 
av markägaren. Närmaste bebyggelse är c:a 130 m söder om platsen för det 
tänkta fritidshuset. Däremellan finns ett tätbevuxet skogsparti. Till området 
och fram till platsen för fritidshuset finns en enskild grusad väg sedan 
projekteringen för detaljplanen med direkt anslutning till Hultomsvägen som 
i sin tur ansluter till väg 729. 
Sökande avser uppföra ett fritidshus på 95m² BYA i ett plan, samt ett garage 
om 52m². Fritidshuset har en hall, ett kök, ett vardagsrum, ett kombinerat 
tvättstuga/hygienrum, samt tre sovrum. Byggnaderna uppförs med platta på 
mark med träregelstomme. Fasaderna består av liggande träpanel med tak av 
plåt. Fritidshuset placeras med utsikt rakt västerut över Sannasundet.  
Remiss till har skickats till Hemab för yttrande. Svar har inkommit från 
Härnösands Energi & Miljö om placering av avfallskärl men i övrigt inga 
synpunkter. 
Remiss har skickats till angränsade fastigheterna Hultom 1:31, 1:34 och 
Utanö 3:37. Fastighetsägare till Hultom 1:31 har inte svarat på remissen 
varvid hen delges detta beslut. Ägare till Hultom 1:34 har inget att erinra.  
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§ 95, forts. 

Delägare till Utanö 3:37 har yttrat sig att de har hundhållning som kan störa 
omgivningen. 
Beträffande buller så ligger placeringen av fritidshuset så långt från 
flygplats, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar att någon utredning 
beträffande buller ej behöver göras. 
Tillstånd för enskilt avlopp beslutades 2020-07-15 med Dnr 2020-2107. 
Om naturvärden har planekolog yttrat sig i beslutsunderlaget till 
strandskyddsdispensen och där har framkommit att inga ovanliga växtarter 
har påträffats på platsen samt att växt- och djurlivet inte väsentligen 
påverkas av åtgärden. 
Inkomna yttrande och synpunkter har kommunicerats med sökande. 

Samhällsförvaltningens bedömning 
Samhällsförvaltningen bedömer att förutsättningarna för att bevilja bygglov 
är uppfyllda. 
Med vägledning av gällande översiktsplan samt den tidigare planutredningen 
från 2004 – 2005 och avvägning mellan de enskilda och allmänna intressena, 
görs bedömningen att lokaliseringen uppfyller kraven i Plan- och bygglagens 
2 kap. 
Prövningen har visat att med de inlämnade handlingarna så bedöms 
byggnadernas form och placering lämplig i landskapsbilden. 
Av de handlingar som har redovisats till samhällsförvaltningen så bedöms 
åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen. 
De synpunkter som framförts från fastigheten Utanö 3:37 bedöms inte utgöra 
något hinder för lokaliseringen och byggnaden. 
Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning. 
Lagstöd 
Av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en 
åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot några 
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. och 
uppfyller de övriga krav som framgår av 2 och 8 kap. 
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§ 95, forts. 

2 kap. PBL anger de allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i 
samband med lovprövningen. De allmänna och enskilda intressen som ska 
prövas är att lokaliseringen inte inverkar menligt på människors hälsa och 
säkerhet, att jord, berg-och vattenförhållandena är lämpliga, att det går att 
ordna med trafik, vatten och avlopp. Vidare ska hänsyn även tas till stads 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan (se 2 kap. 5-6a §§).  
Av 8 kap. PBL framgår vilka tekniska egenskapskrav och andra krav som 
ska ställas på byggnadens utformning. En byggnad ska bland annat vara 
lämplig för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska en 
byggnad ha de tekniska egenskaper som krävs, 8 kap. 4 § PBL. 
Av 10 kap. 9 § PBL framgår att det ska finnas en eller flera 
kontrollansvariga som ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som 
behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering och 
har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som 
ska kontrolleras.  

Upplysningar 
• Ett bygglov som medger att en åtgärd kan tillåtas innebär inte att 

åtgärden får påbörjas. 

• I detta ärende krävs tekniskt samråd, teknisk dokumentation samt 
kontrollplan. Kontakta din bygglovhandläggare i god tid för att boka 
tid för samråd. 

• Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsförvaltningen lämnat ett 
startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en 
byggsanktionsavgift att tas ut (se 11 kap. PBL).  

• Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut om bygglov i 
fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft1 enligt 9 kap. 43 § 
PBL.  

                                                 
1 Om beslut om bygglov inte överklagas vinner det laga kraft tidigast fyra veckor efter 
kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit 
delgivning av beslutet. 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(36) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95, forts. 

Om du vill överklaga 
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. 
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska 
vara ställd till Länsstyrelsen. 
Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till 
samhällsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.   

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-05 
Ansökan om bygglov  SAM-2020-2106.3152.1 
Anmälan eldstad  SAM-2020-2106.3152.2 
Situationsplan  SAM-2020-2106.3152.3 
Nybyggnadskarta  SAM-2020-2106.3152.4 
Planritning och sektionsritning hus SAM-2020-2106.3152.5 
Fasadritning hus   SAM 2020-2106.3152.6 
Marklinjer hus   SAM 2020-2106.3152.7 
Fasad och sektion garage   SAM 2020-2106.3152.8 
Marklinjer Garage   SAM 2020-2106.3152.9 
Remissvar från Hemab   SAM 2020-2106.3152.17 
Beslut avloppsanordning   SAM 2020-2107.3227.3 
Strandskyddsdispens   SAM 2019-2700.3225.9 
Beräkning reducering avgift  SAM 2020-2106.3152     
______  
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§ 96 Dnr 2020-000100 3.1.2.2 

Detaljplan för Svanen 1, beslut om samråd  
SAM 2016-2280 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att sända ut planförslaget för Svanen 1 på samråd.  

Bakgrund 
Fastighetsägaren och exploatören, AB Härnösandshus, ansökte om 
planbesked 2016-08-08 för att pröva förutsättningarna att använda 
fastigheten Svanen 1 för bostadsändamål. Samhällsnämnden beslutade i § 
SAM 2016-34 att planarbetet för rubricerat område kunde påbörjas. Det 
ursprungliga planavtalet löpte ut i mars 2020, och har förlängts med ett nytt 
avtal. 
Det aktuella området ligger väster om E4:an och Nattviken, i Gådeåstaden. 
Området avgränsas av Tulegatan, Gådeåvägen och E4:an. Från sent 1800-tal 
till tidigt 1990-tal användes området först för skolverksamhet och sedan för 
fritidsverksamhet. Området utgörs idag av obebyggd grönyta och det finns 
tecken på att ytan används för rekreation. 
Gällande detaljplan, fastställd i mars 1963, anger användningen Allmänt 
ändamål. Det innebär att markanvändningen avser verksamhet inom 
offentlig sektor. Bestämmelsen lades med hänsyn till då pågående 
skolverksamhet. Genomförandetiden för planen har gått ut. 
Syftet med planförslaget är att ändra användning från Allmänt ändamål (A) 
till Bostadsändamål (B), för att möjliggöra flerbostadshus med hänsyn till 
omgivningen, och till platsens förutsättningar och framträdande läge i 
stadsbilden.  

Underlag 
I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011 
och aktualitetsförklarad våren 2016, är området utpekat för 
tätortsbebyggelse. Det innebär verksamhet och bebyggelse ”av 
tätortskaraktär”. Förvaltningen bedömer att flerbostadshus ryms inom detta. 
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§ 96, forts. 

I enlighet med Miljöbalken 6 kap. 11§ har en behovsbedömning upprättats 
för att bedöma om planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen visar sammantaget att ett genomförande inte skulle 
innebära betydande miljöpåverkan. Den visar också att dagvattenhantering 
behöver utredas i det fortsatta planarbetet.  
Förslaget till ny detaljplan anger bostadsbebyggelse i form av lamellhus. De 
placeras huvudsakligen parallellt med E4:an, för att utgöra bullerskydd. Höjd 
och placering är anpassad till stadsbild, lokal byggnadsvolym och 
dagsljusinsläpp. Byggrätten är uppdelad i två områden á ungefär fyra 
våningar, åtskilda av en byggrätt för en våning. Avsikten är att byggrätterna 
ska kunna byggas ihop, men höjdregleringen ska hindra att sikten till och 
från Tulegatan byggs igen. Planområdets framträdande läge i stadsbilden 
både inåt staden och ut mot E4:an gör omsorgsfull gestaltning särskilt viktig. 
Risker från E4:an gör att endast komplementbyggnader placeras inom 
riskområdet. Risker hanteras också med bestämmelser om hur byggnader ska 
konstrueras och placeras, samt genom att slänten närmast E4:an bevaras. 
Skyddsbestämmelserna säkras vid behov genom villkor för lov.  
Marken är förorenad och behöver saneras innan den är lämplig för 
bostadsändamål. Förslaget ställer marksanering som villkor för ändrad 
användning.  
En social konsekvens av planförslaget är att allmänhetens nyttjande av 
platsen för rekreation begränsas och inte kan garanteras. Å andra sidan kan 
den gällande detaljplanen inte heller garantera allmänheten tillträde till 
planområdet. Förtätning i sig kan påverka ett områdes sociala struktur och 
medverka till gentrifiering. 

Handläggning 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande.  
I ärendet har stadsarkitekt Tomas Karlström, planarkitekt Linda Johansson, 
miljöhandläggare Lena Drejare, mark- och exploaterings-handläggare Hanna 
Viklund, teknisk handläggare Mona Lidén och plan- och byggchef Malin 
Sjöstrand deltagit. 
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§ 96, forts. 

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.  
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska 
vara ställd till Länsstyrelsen. 
Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till 
samhällsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.  
I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 
ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 
stödjer din åsikt.         

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-04 med bilagd 
samrådshandling                  
______  
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§ 97 Dnr 2020-000106 1.1.3.1 

Planprogram skeppsbron 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september att uppdra till 
kommundirektören att upprätta planprogram för området Silviabron-
Skeppsbron-Sälsten.    
Syftet med upprättande av ett planprogram är att översiktligt utreda 
förutsättningar och möjligheter samt skapa en tydlig vision för det 
geografiska området tillsammans med boende, besökare och näringsliv. 
Planprogrammet spelar även en viktig roll med att skapa delaktighet och 
förankring vid betydande Samhällsomvandlingsprojekt.  

Geografisk avgränsning  
Området Skeppsbron sträcker sig från Silviabron nedanför Härnösands torg 
till Sälstens badplats och består till stor del av området på och kring 
Skeppsbrons kajband.  

Figur 1. Översiktsbild på föreslaget planprogramsområde  
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§ 97, forts. 

Det angivna geografiska området ”Skeppsbron” är en central plats i 
Härnösand och berör både invånare, företag, skola, försvaret med flera likväl 
som mer tillfälliga besökare. Området är utpekat som ett av Härnösands 
prioriterade samhällsplaneringsprojekt och kommer inom en tioårsperiod att 
påverkas av ett antal större planerade kringliggande infrastruktur-, trafik- och 
bostadsprojekt.  
För att skapa en sammanhängande och enhetlig stadsmiljö och ett fullvärdigt 
underlag för kommande detaljplanering behöver ett planprogram upprättas 
för området Skeppsbron.  
Tidigare dokumentation och gestaltningsmaterial som producerats i 
anknytning till området kommer att sammanställas och användas som 
underlagsmaterial till planprogrammet.  

Socialt perspektiv  
Invånardialoger och delaktighet är en viktig del i att skapa en socialt hållbar 
stad. Genom att ta hänsyn och involvera nya röster och grupper kan en 
socialt sammanhållen stad skapas som fler känner anknytning till. Att delta i 
en planeringsprocess skapar stolthet och en känsla av omsorg för platsen, 
och vilket bidrar till en positiv inverkan på hela området.  

Ekologiskt perspektiv  
Övergripande planering av ett större sammanhängande område som 
inkluderar gröninfrastruktur kan resultera i flera biologiska och ekologiska 
vinster men även ekonomiska. Sammanhängande gröna stråk tillsammans 
med hållbara avvattnings- och dagvattenlösningar skapar upplevelserika och 
ekologiskt hållbara miljöer som attraherar besökare, nya invånare och 
företag till staden.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Planprogrammet skapar en förutsägbarhet och en tydlig riktning, vilket visar 
på hållbara ambitioner för platsen Härnösand. Planprogrammet kommer att 
möjliggöra planändring för nya bostäder på exempelvis Sälstensudde, 
etablering av nya verksamheter efter kajstråket och attrahera fler besökare 
till Härnösand, vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter för staden.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2020-09-08 § 120      
______  
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§ 98 Dnr 2020-000103 1.1.3.0 

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att begära av länsstyrelsen att överlåta tillsyn 
över vattenskyddsområden, som har eller kommer att beslutas av 
länsstyrelsen, till Härnösands kommun, att gälla från och med årsskiftet 
2020/21.    

Bakgrund 
Härnösands kommun har ett överlåtelsebeslut från den 17 december 2002. 
Där anges inom vilka områden som länsstyrelsen har överlåtit tillsyn enligt 
miljöbalken till Härnösands kommun, bifogas.  
När det gäller vattenskyddsområden så framgår av beslutet att kommunen 
har överlåten tillsyn endast över de vattenskyddsområden som till den 
tidpunkten hade beslutats av länsstyrelsen, det vill säga Viksjö vattentäkt. 
Skyddsföreskrift för vår ytvattentäkt Bondsjön är beslutad genom lokala 
hälsoskyddsföreskrifter av kommunfullmäktige varvid samhällsförvaltningen 
redan har tillsyn över det området.  
Länsstyrelsen beslutade om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Brunne 
grundvattentäkt den 16 juni 2020. Genom detta beslut har frågan om 
överlåtelse av tillsyn aktualiserats. Samhällsförvaltningen anser att 
kommunal tillsyn av vattenskyddsföreskrifter innebär samordningsvinster 
och ger möjligheter till en effektiv användning av tillsynsresurser och önskar 
därför att länsstyrelsen överlåter denna tillsyn till kommunen. 

Underlag 
Allmänna vattenverk i Härnösand 
I Härnösands kommun finns sju allmänna vattenförsörjningsanläggningar. 
Dessa är: 
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§ 98, forts. 

Anläggning Antal anslutna, 
ca 

Beslut 
föreskrifter, år 

Tillsynsmyndighet 

Viksjö 140 1969 Kommunen 

Bondsjön  23 700 2001 Kommunen 

Brunne 170 2020 Länsstyrelsen 

Häggdånger 35 -  -  

Rö 20 -  -  

Smitingen 50 -  -  

Starred 40 -  -  

För samtliga allmänna dricksvattentäkter har HEMAB en tidsplan för arbete 
med att få vattenskyddsområden fastställda. Arbetet kommer även att 
förankras i kommunens pågående VA-planearbete.  
Revidering och fastställande av vattenskyddsområde för Bondsjön är för 
närvarande under handläggning hos länsstyrelsen. HEMAB har dessutom 
startat ett arbete med att revidera skyddsområdet för Viksjö grundvattentäkt. 
Krav på att säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning förstärks även av åtgärdspunkt som Vattenmyndigheten 
tagit fram för kommunerna att genomföra, i syfte att nå 
miljökvalitetsnormerna. 
Förutom nyligen fattat beslut för Brunne vattenskyddsområde kommer 
länsstyrelsen enligt plan att inom de närmaste åren fatta beslut om 
vattenskyddsområden med föreskrifter för både Bondsjön och Viksjö. 
Samhällsförvaltningen önskar därför att kommunens begäran om överlåtelse 
av tillsyn från länsstyrelsen ska gälla samtliga kommande beslut om 
vattenskyddsområden.  
Överlåtelse av tillsyn 
Fördelning av den operativa tillsynen framgår av miljötillsynsförordningen 
(2011:13) (MTF). Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen i fråga om 
vattenskyddsområden som har beslutats av länsstyrelsen. En statlig operativ  
tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den 
operativa tillsynen om kommunfullmäktige begär det.  
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§ 98, forts. 

Gällande överlåtelsebeslut från länsstyrelsen är från 2002. Länsstyrelsen har 
i sin tillsynsvägledningsplan sedan många år angivit att överlåtelsebeslutet 
för Härnösands kommun skulle utvärderas och nytt beslut fattas. Detta har 
ännu inte skett. Samhällsförvaltningen väljer i nuvarande läge att enbart 
begära förändrad överlåtelse av den del som rör tillsyn över 
vattenskyddsområden.  
Överväganden 
Samhällsförvaltningen bedömer att ett övertagande av tillsynen medför en 
effektivisering av tillsynen. Kommunen har redan idag miljötillsynsansvar 
över verksamheter som innebär miljö- och hälsorisker inom föreslagna och 
beslutade vattenskyddsområdet, t.ex. jordbruk, skogsbruk, energibrunnar, 
enskilda avlopp mm. Kommunen är dessutom tillståndsgivande instans för 
ärenden såsom enskilda avlopp och hållande av vissa typer av djur samt 
dispensgivande myndighet för avfallsfrågor. Samordningsvinster med en 
tillsynsmyndighet kan uppnås då tillsynsinsatser kan samordnas och bli 
effektivare. Samhällsförvaltningen kan ofta vara snabbt på plats och är 
genom sin övriga tillsynsverksamhet ofta ute på uppdrag i kommunen. 
Arbetsinsatsen bedöms som måttlig och kunna uppnås med befintliga 
resurser. Tillsynen debiteras i enlighet med beslut av kommunfullmäktige. 
Samhällsförvaltningen reviderar årligen sin behovsutredning och 
samhällsnämnden fastställer tillsynsplan utifrån tillsynsbehov och de 
upprättade register som finns över objekt som behöver återkommande 
tillsyn. 
Bondsjöns vattentäkt tillhandhåller dricksvatten för fler än 90% av invånarna 
i Härnösand och är det viktigaste vattenskyddsområdet att ha tillsyn över. 
Samhällsförvaltningen önskar överta tillsyn genom den möjlighet som anges 
i MTF som rör vattenskyddsområden, som har eller kommer att beslutas av 
länsstyrelsen. Samhällsförvaltningen bedömer att lämplig tid för övertagande 
av tillsynen är vid årsskiftet 2020/21.  
Samråd i detta ärende har skett med vattenskyddshandläggare på 
länsstyrelsen Per Lingensjö. I detta ärende har miljöchef Helene Lager 
deltagit.               
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§ 98, forts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-08-14 med bilaga 
överlåtelsebeslut daterat 2002-12-17         
______  
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§ 99 Dnr 2020-000101 1.1.3.0 

Handläggare av jävsfrågor inom samhällsnämndens 
verksamhetsområde SAM 2020-2134 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att bedömning av jävssituationer/ärenden inom verksamhet som faller inom 
miljöbalkens område handhas enligt samhällsnämndens gällande 
delegationsordning,  
att bedömning av jävssituationer/ärenden inom verksamhet som faller inom 
livsmedelslagens område handhas enligt samhällsnämndens gällande 
delegationsordning, samt 
att bedömning av jävssituationer/ärenden inom verksamhet som faller inom 
plan- och bygglagens område handhas enligt samhällsnämndens gällande 
delegationsordning.          

Bakgrund 
Kommunstyrelsen är ansvarig myndighet i ärenden där jäv för 
samhällsnämnden förekommer i samhällsnämndens egen verksamhet. 
Kommunstyrelsen utser handläggare som gör bedömningar inom respektive 
områden gällande risken för jäv och att handlägga sådana ärenden där jäv 
förekommer.  
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, § 196, att anta reviderad 
delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022 version 1.2. I punkt 
9.11 anges ”Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
plan och byggväsendet, i enlighet med samhällsnämndens delegations-
ordning i tillämpbara delar”. I denna delegationsordning är delegaterna  
namngivna med två personer inom respektive lagstiftningsområde. 
Kommunstyrelsen beslutade även den 13 mars 2018, § 46, avseende 
handläggare av jävsfrågor inom samhällsnämndens verksamhet. I detta 
beslut finns inte handläggare angivna med namn. 
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§ 99, forts. 

Samhällsförvaltningens bedömning 
Samhällsförvaltningen förordar ett beslut av kommunstyrelsen avseende 
handläggare av jävsfrågor inom samhällsnämndes verksamhetsområde där 
inga handläggare finns angivna med namn i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Rollen handläggare är mer lämplig beskrivning och 
återfinns i samhällsnämndens delegationsordning. Detta underlättar 
handläggningen av jävsärenden inom samhällsnämndens 
verksamhetsområden.  
Samhällsförvaltningen bedömer att delegationsordning avseende jäv inom 
kommunstyrelsens verksamhet bör vara identisk med samhällsnämndens 
gällande delegationsordning.    

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-09-07 med bilaga 
samhällsnämndens delegationsordning           
______  
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§ 100 Dnr 2020-000104 1.1.3.1 

Val av politisk referensgrupp för miljö-, energi- och 
klimatstrategiskt arbete  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att utse Knapp Britta Thyr (MP), Linda Saltin (S) och Christian Wasell (M)  
att ingå i Härnösands kommuns politiska referensgrupp för miljö-, klimat- 
och energistrategiskt arbete.               

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02 att inrätta en politiskt strategisk 
referensgrupp för miljö-, energi- och klimatfrågor. Förutom delaktighet i 
skapandet av kommunens nu aktuella klimat- och energiplan bestod 
referensgruppens uppdrag av samordnande av det strategiska arbetet i miljö-, 
klimat- och energifrågor. Referensgruppens sammansättning bestämdes till 
tre ledamöter från kommunstyrelsen och tre ledamöter från 
samhällsnämnden samt två ledamöter från Hemabs respektive 
Härnösandshus styrelser.  
Dagens ärende avser val av ledamöter från samhällsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-06-02 § 133 
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2020-09-08 § 134            
______  
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§ 101 Dnr 40906  

Grundläggande granskning Samhällsnämnden, enkät 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar   
att lägga informationen till handlingarna.    

Bakgrund 
KPMG har fått i uppdrag att genomföra en så kallad grundläggande 
granskning, som är en del av den årliga granskning som revisionen ska 
utföra enligt god revisionssed. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har 
skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
Som en del av granskningen har de skickat ut en enkät till samtliga 
ledamöter i samhällsnämnden. Enkäten lyfts vid dagens möte för att 
möjliggöra diskussion och funderingar kring frågorna i den.       
______  
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§ 102 Dnr 40192  

Delegationsbeslut till granskning 2020-09-17 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Handläggarna redogör för av nämnden utvalda delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut SAM-2020-1557, Fröland 1:21, Thomas Lindström 
Delegationsbeslut SAM 2020-1772, yttrande angående torgmöte, Mathias 
Rönnkvist           
______  
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§ 103 Dnr 38110  

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Aktuell lista över delegationsbeslut har gått ut till samhällsnämnden i 
handlingarna inför dagens möte.  

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2020-06-15 -- 2020-09-08 SAM            
______  
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§ 104 Dnr 40902  

Anmälan av ordförandebeslut 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att ordförandebesluten läggs till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförandebesluten har gått ut till samhällsnämnden i handlingarna inför 
dagens möte.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, Revidering av delegationsordning (SAM 2020-000085) 
Ordförandebeslut, Planbesked Yrkesskolan 4 (SAM 2020-000098) 
Ordförandebeslut, Bygglov - Uppföra solvärmeanläggning  
(SAM 2020-000075)          
______  
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§ 105 Dnr 40213  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att skrivelser, meddelanden och beslut läggs till handlingarna.  

Bakgrund 
Skrivelser, meddelanden och beslut har gått ut till samhällsnämnden i 
handlingarna inför dagens möte.  

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Västernorrland, Beslut om beviljande av vattenverksamhet 
Gerestabäcken. 
Länsstyrelsen Västernorrland, beslut om vattenskyddsområde Brunne. 
Länsstyrelsen västernorrland, beslut överklagande.  
______  
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§ 106 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande:  
Budgetberedning. 
Utbildning om barnkonventionen. 
Kollektivtrafikfrågan. 
Rådet för trygghet och hälsa. 
ÖP-gruppen.               
______  
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§ 107 Dnr 31771  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Thomas Jenssen, förvaltningschef, informerar om följande:  
Dialog med Länsstyrelsen om Öjesjöns damm.  
Tillfälligt ändrade arbetsuppgifter för att stötta andra förvaltningar under 
sommaren med anledning av Covid-19.  
Utbildning barnkonventionen av Clara Lebedinski Arfvidson, 
demokratiutvecklare.  
Arbetsmiljö och rekrytering av ny nämndsekreterare..  
Sjukfrånvarostatistik för samhällsförvaltningen.  
Status kring utsprångskajen.        
______  
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§ 108 Dnr 31772  

Övriga rapporter 
Linda Saltin (S) berättar om det senaste styrelsemötet med NTF.       
______  
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