
  
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum Sida 

Byggnadsnämnden 2022-12-08 1 

 
 

 
 
Plats och tid Nygårdens Bed and breakfast, Harmånger   
 Torsdagen den 8 december 2022 kl. 09:10 – 11:35   

Beslutande Daniel Gunsth (S), Ordförande 
 Lars Hed (M) 
 Johan Persson (C) 
 Ulla Nilsson (V) 
 Peter Åström (L) 
Ersättare Johan Norrby (-)  

 
Övriga deltagande Douglas Helsing, Enhetschef/ Stadsarkitekt  
 Linnéa Hed, Sekreterare  
 Anna Månström, Bygglovshandläggare  
 Anna Ryttlinger, Planarkitekt  
 Michael Nilsson, Byggnadsinspektör  
 Ingemar Englundh, Byggnadsinspektör  
 
   
Utses att justera Johan Persson  

 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö, 2022–12–21 

 
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer §§ 148–156 

  Linnéa Hed   
     
 Ordförande    

  Daniel Gunsth                                              
     
 Justerande   

  Johan Persson   
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Byggnadsnämnden   
    
Sammanträdesdatum 2022–12–08   
    
Anslaget sätts upp 2022–12–22 Anslaget tas ner 2023–01–13 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Bergsjö 
Underskrift 
 

 

  

 Linnéa Hed 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 
Byggnadsnämnden 2022-12-08 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 148. Godkännande av dagordning ........................................................... 3 

§ 149. Verksamheten informerar ................................................................. 4 

§ 150. Information om pågående ärenden och översiktsplan ...................... 5 

§ 151. Ändring av byggnadsplan Hassela för Hassela Kyrkby 4:39 m.fl ..... 6 

§ 152. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 11 

§ 153. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus .......................... 14 

§ 154. Redovisning av ordförandes delegationsbeslut .............................. 17 

§ 155. Redovisning av ordinarie delegationsbeslut ................................... 18 

§ 156. Övriga ärenden ............................................................................... 19 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) 
Byggnadsnämnden 2022-12-08 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 148 
 

Godkännande av dagordning 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  

Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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§ 149  
 

Verksamheten informerar 

 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing informerar: 
 

- Ny planarkitekt är anställd. 
 

- Kommande rekryteringar. 
 

- IT/Digitaliseringsarbetet. 
 

- Ekonomin.  
 

- Plan- och bygglovstaxan antogs av Kommunfullmäktige 
20221128 och kommer att gälla från årsskiftet. 
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§ 150 
 

Information om pågående ärenden och översiktsplan 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  

Godkänna informationen. 
 

Sammanfattning 

Enhetschef Douglas Helsing och planarkitekt Anna Ryttlinger 
informerar om pågående arbete med översiktsplanen och detaljplaner. 
 
 

- Arbetet med översiktsplanen fortskrider. Vindkraftsfrågor 
kommer att behöva lyftas längre fram. 
 

- Upphävande för del av detaljplaner eller byggnadsplaner i 
Rödeområdet, Gnarp, har legat ute på samråd. Endast 
myndigheter och andra instanser har lämnat synpunkter. Just nu 
väntar planerna på att få gränserna koordinatsatta så de kan 
lyftas för antagande i byggnadsnämndens sammanträde i 
januari. 
 

- Idrottshallen – Samhällsbyggnadsenheten och Sweco är klara 
med sitt arbete utifrån de förutsättningar som givits i dagsläget. 
Men diskussioner pågår fortfarande gällande hallens utformning. 
Än så länge har inga väsentliga ändringar gjorts vilket gör att 
planen inte behöver gå ut på en ny granskningsperiod. 
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§ 151    Dnr: BYGG.2021.59 
 

Ändring av byggnadsplan Hassela för Hassela Kyrkby 
4:39 m.fl 

Fastighet: Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. 
Sökande: Hassela Fastigheter AB, Affärsvägen 3, 457 30 Tanumshede 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Byggnadsnämnden beslutar i enighet med tjänsteutlåtande att: 
 

• upprättade handlingar går ut på granskning med berörda i 
enlighet med 5 kap 18 § plan-och bygglagen (2010:900).  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag till beslut med 
en redaktionell ändring – ordet ”samråd” rättas till ”granskning” – och 
finner det antaget. 
 
Samhällsbyggnadsenheten förslag till beslut  
att byggnadsnämnden godkänner att upprättade handlingar går ut på 
samråd med berörda i enlighet med 5 kap 18 § plan-och bygglagen 
(2010:900).  
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplaneändringen syftar till att främja en mer lämpad bebyggelse för 
delområden inom den idag gällande byggnadsplanen (21-83:248). Att 
inom en avgränsad del för användningen bostäder (B) möjliggöra för en 
mer lämpad fritidshusbebyggelse än den som regleras av gällande 
plan.  
 
Av gällande plan medges, för aktuella delområde, idag flerbostadshus. 
Ändringen innebär att bestämmelser som reglerar våningsantal, 
våningsyta i kvadratmeter, antalet lägenheter samt mark som inte får 
bebyggas (prickmark) tas bort. Ändringen innebär också att 
bestämmelser, lämpade för den tilltänkta fritidshusbebyggelsen, tillförs 
inom aktuella delområden. Exploateringen av området förväntas pågå 
under en tid framöver. Det är därför viktigt att denna ändring bidrar till 
en flexibilitet som kan svara mot marknadens efterfrågan och bidrar till 
en utveckling av området som helhet. Att följaktligen inte begränsa 
bestämmelserna till enbart friliggande småhus eller enbart 
flerbostadshus. Bestämmelserna som tillförs syftar till att skapa en mer 
flexibel och lämpad exploatering för fritidshusändamålet som anpassas 
till omkringliggande bebyggelse.  
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§ 151 forts. 
 
Tidigare ställningstaganden  
Hassela Fastigheter AB (exploatören) inkom 2021-02-17 med en 
begäran om planbesked för ändring av byggnadsplan för Hassela 
Kyrkby 4:39 m.fl. Av begäran framgår att syftet med ändringen skulle 
vara att möjliggöra en bättre lämpad bebyggelse genom att ändra 
byggrätten.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-25 BN § 28 att uppdra till 
samhällsbyggnadsenheten att ta fram förslag till ändring av 
Byggnadsplan för Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. Byggnadsnämnden 
beslutade 2022-09-29 BN § 124 att upprättade handlingar skulle ut på 
samråd med berörda i enlighet med 5 kap. 11 och 12 § plan-och 
bygglagen (2010:900).  
 
Förslaget har därefter varit föremål för samråd under tiden 17 oktober 
till och med 9 november 2022. Underrättelse har skickats till sakägare 
och berörda. Planförslaget har under ovannämnd tid funnits att tillgå på 
kommunens webbplats nordanstig.se/planer samt i kommunhuset i 
Bergsjö. Planförslaget har även funnits tillgängligt i receptionen på 
Hassela Ski Resort.  
 
Totalt inkom 8 yttranden under samrådsskedet, varav samtliga var från 
myndigheter eller övriga instanser, inga synpunkter har inkommit från 
sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. En sammanfattning av 
inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsenhetens bemötande av 
synpunkterna redovisas i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Aktuell planändring handläggs med ett standardförfarande i enlighet 
med 5 kap. plan-och bygglagen (2010:900).  
 
Förutsättningar  
Beskrivning av området  
Planområdet är beläget i Hassela, sydost om Kyrkbyn mellan Älvåsen 
och Hasselasjön. Området är en del av befintlig skid-och 
konferensanläggning i Hassela. Planområdet i sin helhet utgör idag 
50,5 hektar. Delområdena aktuella för föreslagen ändring utgör 
tillsammans cirka 9,8 hektar.  
 
Samtliga fastigheter inom området är privatägda. Majoriteten av 
fastigheterna ägs av exploatör, resterande av privatpersoner och 
bostadsrättsförening. Inom området finns idag 
gemensamhetsanläggningar för vatten, avlopp samt väg.  
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§ 151 forts. 
 
Området omfattas inte av strandskyddsbestämmelser. Området 
omfattas inte heller av något riksintresse. Inga kända värden för 
djuroch växtliv finns utpekade.  
 
Översiktsplan  
Översiktsplanen för Nordanstigs kommun antogs 2004. Planen ligger 
till grund till planeringen i kommunen. I översiktsplanen pekas området 
ut som ett utvecklingsområde för fritidsanläggningar. Aktuell ändring 
bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner för området. 
 
Gällande plan 
Området är sedan tidigare planlagt och Byggnadsplan för fastigheten 
Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. i Nordanstigs kommun, aktnr. 21-83:248, 
lagakraftvunnen 1983-01-12, är gällande. Genomförandetiden för 
byggnadsplanen har gått ut.  
 
Syftet med byggnadsplanen var att medge uppförandet av bostadshus 
för fritidsanvändning (B) samt att i delar bekräfta den då redan 
pågående markanvändningen för campingvagnar (Rc), handels- och 
samlingslokaler (HC) samt skidlift (R1). Av gällande plan anges för 
aktuella fastigheter användningen bostäder (B). Våningsantalet 
regleras till en våning (I). Det finns också bestämmelser som reglerar 
vånings yta i kvadratmeter samt antalet lägenheter. 
 
Ändring av gällande plan  
Av 4 kap. 30 § plan-och bygglagen (2010:900) framgår att det endast 
ska finnas en plankarta för ett geografiskt område. Detta innebär 
således att tillägg som ska läsas med den ursprungliga planen inte ska 
göras, det är i den ursprungliga planen som ändringarna ska göras.  
 
För att uppfylla ovan redovisade kriterier så kommer den ursprungliga 
plankartan att ersätts av den plankarta som upprättas inom ramen för 
denna ändring. De fastigheter (delområden) som är aktuella för 
föreslagen ändring markeras med en röd avgränsning i plankartan. 
Inom dessa områden tas planbestämmelser bort och läggs till. 
Planbestämmelserna som tas bort från de markerade områdena 
kommer följaktligen fortsätta gälla för de områden som inte markerats 
ut på plankartan.  
 
Planbeskrivningen tillhörande byggnadsplanen (21-83:248) läggs i sin 
helhet till som ett eget avsnitt i planbeskrivningen för aktuell ändring 
och utgör fortsatt en gällande handling. För de delar av den tidigare 
beskrivningen som berörs av ändringen har kommentarer som 
beskriver ändringen lagts till, även dessa har markerats med en röd  
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§ 151 forts. 
 
avgränsning. I övriga delar gäller den ursprungliga planbeskrivningen 
och den ändrade plankartan för hela området.  
 
Eftersom denna detaljplaneändring endast syftar till att ta bort och 
tillföra nya egenskapsbestämmelser sker ingen fullständig 
lämplighetsoch lokaliseringsprövning enligt 2 kap. plan-och bygglagen 
(2010:900). Prövningen omfattar de planbestämmelser som tas bort 
och tillförs. Övriga delar av gällande byggnadsplan har redan prövats i 
samband med den ursprungliga detaljplaneläggningen.  
 
Ekonomisk påverkan  
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan Samhällsbyggnadsenheten 
och exploatören (tillika beställare). Beställaren står kostnaden som 
kommunen haft för framtagande av planen. Vidare kommer ytterligare 
kostnads- och ansvarsfrågor regleras av ett exploateringsavtal som 
tecknas mellan kommunen, Nordanstig Vatten AB och exploatören och 
godkänns av Kommunstyrelsen innan planförslaget antas. Avtalet blir 
gällande i samband med att planändringen vinner laga kraft.  
 
Miljömässig påverkan  
Bedömning är att genomförandet av aktuell ändring inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med 
tillhörandemiljökonsekvensbeskrivning har därför inte gjorts. Hur aktuell 
ändring bedöms påverka frågor gällande dagvatten, MKN för vatten, 
VA-försörjning etcetera redovisas i upprättad planbeskrivning.  
 
Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 
Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen bedöms vara förenlig 
med planens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte 
innebär några olägenheter. Det finns i plan-och bygglagen (2010:900) 
ingen uttrycklig begränsning för vad en plan kan ändras för, så länge 
ändringen är förenlig med den ursprungliga planens syfte och 
tydighetskravet i 4 kap. 32 § plan-och bygglagen (2010:900) uppfylls. 
Det är möjligt att genom ändring ta bort, justera eller tillföra 
planbestämmelser. I detta fall görs bedömningen att syftet med 
gällande plan (21-83:248) fortfarande är aktuellt, men justeringar av 
planbestämmelser behövs för att skapa en mer användbar och 
funktionell detaljplan som svarar till den rådande efterfrågan och den 
utveckling som kommunen och exploatören vill uppnå med området.  
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§ 151 forts. 
 
Beslutsunderlag  
Plankarta med bestämmelser 20221130 (ändringen tillförs plankartan 
för underliggande byggnadsplan aktnr. 21-83:248).  
Planbeskrivning för aktuell ändring 20221130.  
Planbeskrivning tillhörande underliggande byggnadsplan. 
Samrådsredogörelse 20221130.  
Undersökning om betydande miljöpåverkan 20211105. 
Fastighetsförteckning 20220923, rev 20221130. 
Tjänsteutlåtande 20221201 
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§ 152    Dnr: BYGG.2022.255 
 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage 

Fastighet: Byn XX 
Sökande: XX 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Byggnadsnämnden beslutar i enighet med tjänsteutlåtande att: 
 

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen.  
 

• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat 
ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan-och bygglagen.  

 

• För att påbörja åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Lars Åke Nordström 
som är certifierad med behörighet K enligt 10 kap 9 § plan- och 
bygglagen.  

 

• Avgift tas ut med 24 287 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Faktura översänds senare.  

 

• Tekniskt samråd krävs i ärendet. Sökanden ombeds att kontakta 
samhällsbyggnadsenheten för att boka tid 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag till beslut och 
finner det antaget. 
 
Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 
Åtgärden uppfyller kraven enligt plan-och bygglagen 9 kap 31§ punkt 
1–3. 
 
Beskrivning 
Fastigheten ligger i Gnarp. 
 
På fastigheten ska det byggas ett bostadshus på 136 m2 samt ett 
garage på 60,5 m2 
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§ 152 forts. 
 
Bostadshuset är en ersättningsbyggnad som placeras på samma plats 
där det stått ett bostadshus som nu är rivet. Det rivna huset hade en 
källare som kommer att fyllas igen och det nya huset kommer att stå på 
en gjuten platta. Bostadshusets fasad blir locklistpanel som rödmålas, 
taket kläs med silverfärgad pannplåt. 
 
Va-lösning  
Gemensamhetsanläggning för vatten Enskild anläggning för avlopp 
samt dagvatten 
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Området benämns i översiktsplanen som jordbruksområden 
kulturlandskap av intresse för kulturmiljövården Jk 25 samt område av 
intresse för naturvård Nv 41. 
 
Nv 41  
Gränsforsdalen. Odlingslandskap mellan Gnarp och Bergsjö - uppodlad 
dalgång med tilltalande landskapsbild  
Jk 25 
Nybyggande bör ske med försiktighet. Nya byggnader bör placeras och 
utformas med hänsyn till landskapsbilden och kulturmiljön. 
 
I närheten (på obebyggd grannfastighet) finns en dokumenterad 
fornlämning. Då de aktuella byggnaderna uppförs på samma plats där 
de numera rivna byggnaderna stod så ska dessa fornlämningar inte 
påverkas. Om det skulle påträffas någon lämning så ska arbetet pausas 
och detta anmälas till länsstyrelsen för samråd.  
 
Om ändringar av avloppet ska göras så ska sökande kontakta 
miljökontoret i Hudiksvall.  
 
Installation av bergvärme är anmälningspliktigt och detta ska anmälas 
till miljökontoret i Hudiksvall innan arbetet påbörjas. 
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§ 152 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan    Registrerades 2022-10-11 
Teknisk beskrivning   Registrerades 2022-10-11 
Situationsplan   Registrerades 2022-10-11 
Planritning    Registrerades 2022-10-11 
Fasad-plan och sektionsritning  Registrerades 2022-10-11 
Anmälan kontrollansvarig  Registrerades 2022-10-11 
Tjänsteutlåtande  2022-12-01 
Yttrande från miljökontor 
Översiktsplan 2004 Jk 25 och Nv 41 
Yttranden från sakägare 
 
Viktig information 
Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först 4 veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Efter 
dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte fått laga kraft 
(enligt 9 kap 42 § PBL). 

 
Bygglovet upphör att gälla om arbete inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 

 
Byggherren ska enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- 
och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i 
enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
Byggherren ska vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig 
omfattning. 

 
Byggherren/sökande uppmärksammas på att tiden för överklagan är ca 
4 veckor efter beslut om bygglov. Det är lämpligt att kontrollera med 
plan- och byggenheten om någon överklagan inkommit. 
 
När arbetet har färdigställts ska ett slutbesked ha utfärdats. 
Slutbeskedet skickas efter att signerad och godkänd kontrollplan 
inkommit till plan-och byggenheten.  
 
Kontrollplanen ska skickas till Nordanstigs kommun, plan- och 
byggenheten, Box 56, 829 21 Bergsjö eller med e-post till 
planochbygg@nordanstig.se 
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§ 153    Dnr: BYGG.2022.265 
 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Fastighet: Gnarps Masugn XX 
Sökande: XX 
 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Byggnadsnämnden beslutar i enighet med tjänsteutlåtande att: 
 

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.  
 

• Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat 
ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.  

 

• För att påbörja åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Erik Bomark som är 
certifierad med behörighet N enligt 10 kap 9 § plan- och 
bygglagen.  

 

• Avgift tas ut med 15 593 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Faktura översänds senare.  

 

• Tekniskt samråd krävs i ärendet. Sökanden ombeds att kontakta 
samhällsbyggnadsenheten för att boka tid. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag till beslut och 
finner det antaget. 
 
Samhällsbyggnadsenhetens förslag till beslut  
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 d § PBL (plan- och bygglagen).  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL). För att påbörja åtgärden krävs en 
kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Erik 
Bomark som är certifierad med behörighet N enligt 10 kap 9 § plan- 
och bygglagen, PBL.  
 
Avgift tas ut med 15 593 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Faktura översänds senare.  
 
Tekniskt samråd krävs i ärendet. Sökanden ombeds att kontakta plan- 
och byggenheten för att boka tid. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 forts. 
 
Samhällsbyggnadsenhetens bedömning 
Ansökt avvikelse bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte. 
Användningen bedöms inte medföra någon negativ påverkan eller 
utgöra någon betydande olägenhet för omgivningen. 2 kap 9 §, 9 kap 
31d § PBL.  
 
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att föreslagna åtgärder även 
uppfyller övriga tillämpliga bestämmelser i 2 och 6 kap. PBL. 
 
Beskrivning 
Byggnaden är 106,6 m2 uppförs på betongplatta. Fasaden är träfasad, 
liggande panel som målas vit.  
Takbeläggning svart tegel.  
Fönsterkulör vit 
 
Förutsättningar  
Fastigheten omfattas av detaljplan 19910222 Ol-Erstäkten. 
Detaljplanen tillåter en huvudbyggnad på 80 m² samt två 
komplementbyggnader på sammanlagt 60 m² och bygghöjden är  
3,5 m.  
Byggnaden kommer att överskrida byggrätten med 26,6 m². Liknande 
avvikelser har godtagits vid andra bygglovsprövningar inom 
detaljplanens område. Berörda grannar är hörda. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan    registrerad 2022-10-28  
A-ritning 50-5035   registrerad 2022-10-28  
Teknisk beskrivning   registrerad 2022-10-28 
Tjänsteutlåtande   2022-12-01 
Yttrande från ägare till fastigheterna Gnarps masugn XX, XX, XX. 
Detaljplan 19910222 Ol-Erstäkten 
 
Viktig information  
Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först 4 
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. 
Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte fått 
laga kraft (enligt 9 kap 42 § PBL).  
 
Bygglovet upphör att gälla om arbete inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet får laga kraft. 
 
Byggherren ska enligt PBL 10 kap 5§ se till att varje bygg-, rivnings- 
och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i 
enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.  
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 forts. 
 
Byggherren ska vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig 
omfattning 
 
Byggherren/sökande uppmärksammas på att tiden för överklagan är ca 
4 veckor efter beslut om bygglov. Det är lämpligt att kontrollera med 
plan- och byggenheten om någon överklagan inkommit. 
 
När arbetet har färdigställts ska ett slutbesked ha utfärdats. 
Slutbeskedet skickas efter att signerad och godkänd kontrollplan 
inkommit till plan-och byggenheten. 
 
Kontrollplanen ska skickas till Nordanstigs kommun, plan- och 
byggenheten, Box 56, 829 21 Bergsjö eller med e-post till 
planochbygg@nordanstig.se. 
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§ 154    
 

Redovisning av ordförandes delegationsbeslut 

 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning 
Ordförande Daniel Gunsth redovisar beslut per delegation: 
 

- Beviljat tillfälligt bygglov för moduler, Högen XX,  
Dnr: BYGG.2022.261. 
 

- Beviljat bygglov för solcellstak, Mellanfjärden XX,  
Dnr: BYGG.2022.239. 
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§ 155 
     

Redovisning av ordinarie delegationsbeslut 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet  

Redovisningen av beslut avser bygglov, startbesked, fastställande av 
kontrollplan, slutbesked, strandskyddsdispens samt, avslutande 
av ärende.  
 
Delegationsbesluten togs av byggnadsinspektör över period  
2022-10-20 till 2022-11-30. Besluten har paragrafnummer §§ 367–322. 

Beslutsunderlag 

Utdrag av delegationsbeslut, 2022-10-20 till 2022-11-30, §§ 367–422. 
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§ 156 
 

Övriga ärenden 

Övriga ärenden som avhandlas: 
 

- Överklagande av detaljplan för Gnarps-Berge 12:45 m.fl, 
Dnr: BYGG.2021.15 
 
Sammanfattning  
Enhetschef Douglas Helsing informerar byggnadsnämnden att 
mark- och miljödomstolen valt att inte gå vidare med 
överklaganden av detaljplanen. 

 
 

- Tillsynsärende, Gammsätter XX, Dnr. BYGG.2022.210 
 
Sammanfattning  
Bygglovshandläggare Anna Månström informerar 
byggnadsnämnden om pågående arbete. 
 
 

- Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad, Jättholmarna XX, BYGG.2021.77 
 

Sammanfattning  
Bygglovshandläggare Anna Månström informerar 
byggnadsnämnden om att sökande dragit tillbaka sin ansökan 
om bygglov. Sökande har blivit rekommenderad att skicka in en 
ny ansökan. 
 
 

- Östersunds tingsrätt har förelagt om yttrande, Röde XX 
Dnr: BYGG.2021.123 

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  

Ordförande Daniel Gunsth får delegation att yttra sig.  
 

Sammanfattning  
Östersunds tingsrätt har förelagt om yttrande i mål nr M 2218-22 
gällande utdömande av vite enligt miljöbalken. Målet gäller 
fastigheten Röde XX i Nordanstigs kommun. Ordförande Daniel 
Gunsth föreslås få delegation av nämnden att skriva yttrandet till 
tingsrätten. 

 
 


