
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-09-09 9.00 - 11.15

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum:  2019-09-11

Paragrafer: 105-129

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg ej § 128 Ulf Öman § 128

Justerare:

Kenneth Lundström Maj-Britt Jakobsson

ANSLAG / BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2019-09-09
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Magnus Grönberg (S)
Mats Tegelberg (S)
Ulf Öman (V)
Ola Lindberg (MP)
Mats Skoglund (M)
Kenneth Lundström (M)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Roger Wilund (S) Annika Forsberg (S)
Birgitta Thunholm (C) Paul Wisén (C)
Hans Henriksson (KV) Annemon Piper (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Gunvor Lugnfors (S)
Jan-Erik Molander (S)
Kristina Freerks (C)
Walter Löfman (SD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Bert-Ola Dahlgren Förvaltningschef
Christina Bejerfjord Utredningssekreterare
Sara Lövkvist 112 Livsmedelsinspektör
Anna Karlsdotter 113 Gatuingenjör
Mikael Häggström 114 - 115 Driftledare fastighet & park
Malin Lidow Heneryd 120 - 129 Bygg- och miljöchef
Tommie Vilhelmsson 121 - 129 Byggnadsinspektör
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 105 Beslut om övrig närvaro under sammanträdet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Christian Budd, miljöinspektör, 
Erik Holmberg, byggnadsinspektör och Linn Dahlvik, fysisk planerare får 
närvara under hela sammanträdet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 106 Godkännande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter att punkt 4, 10 
och 13 utgår.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 107 Information från verksamheten

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att nybyggnaden av 
Tallmon är i sitt slutskede och följer både tidsplanen och budgeten. 
Tekniska avdelningen håller på att driftsätta verksamheten och Verkstad- 
och serviceavdelningen har mycket kring uppstarten inom kost och städ.

En del i Centrumprojektet har varit att stänga av Centralgatan under 
sommaren, anlägga en fickpark mellan COOP och restaurangen, ha 
medborgardialog via webben, på biblioteket samt genom ”dialogstuga”. 
Medborgardialogen om centrumutveckling har genererat i drygt 110 svar 
som ska sammanställas i en rapport som kommer att redovisas senare under 
hösten.

Salixprojektet som pågår på Dragmossen övergår från ett projekt till 
driftläge.

Gästrike vatten lägger ner ledningar för vatten och avlopp inom området 
Liljebacken.

Flera olika projekt med att digitalisera verksamheten pågår bl a har kultur- 
och fritid en app om Laxön, bygg- och miljö handläggning av ärenden och 
E-arkiv.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 108 Delgivning av protokoll

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottet 2019-08-26
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 109 Uppföljningslistan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Uppföljningslistan, 2019-08-26
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 110 Meddelanden 2019 - information till nämnden
Diarienr
SBN2019/6 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Meddelanden 190601-190826
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 111 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 190601-190826
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 112 Fördjupad information i några enskilda beslut från 
Bygg- och miljöavdelningen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sara Lövkvist, livsmedelsinspektör informerade om två RASFF-
meddelanden (EU:s livsmedeslarm) som inkommit under sommaren.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 113 Medborgarförslag om utökad gatubelysning i Hyttön
Diarienr
SBN2018/79 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige bifalla 
medborgarförslaget och besluta enligt förslag nr 2 att två belysningsstolpar 
sätt upp.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från de boende i Hyttön om 4 st gatubelysningsstolpar. 
Förvaltningen har tagit fram två olika prisförslag. 

Förslag 1
4 st belysningsstolpar enligt medborgarförslaget till kostnad 110 000 kronor 
inkl schakt i grönyta.

Förslag 2
2 st belysningsstolpar enligt förvaltningen förslag till en kostnad 80 000 
kronor inkl schakt i grönyta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Medborgarförslaget 

Beslutet lämnas till
 Teknisk chef
 Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 114 Skrivelse med förslag, önskemål från 
Föreningsgruppen i Gårdskär

Diarienr
SBN2019/11 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningschefen och ordförande 
skriver ihop ett svar.

Sammanfattning av ärendet
Föreningsgruppen i Gårdskär har inkommit med önskemål om ytterligare ett 
blomsterarrangemang och en julgran med belysning i närheten av 
busshållplatsen vid kiosken. 

Tekniska avdelningen har en treårsplan på hur utökning av utsmyckningen 
med blomsterarrangemang och julgranar ska se ut. För Gårdskärs del är 
förslaget år 2021.

Beslutsunderlag
 Skrivelsen från Föreningsgruppen i Gårdskär, 2019-01-24

Beslutet lämnas till
 Teknisk chef
 Driftledare fastighet & park
 Föreningsgruppen i Gårdskär
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 115 Uppföljning av medborgarföslag om vassröjning i 
Bodaån

Diarienr
SBN2018/20 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och tar bort ärendet 
från uppföljningslistan gällande bifallna medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen gör röjning av vass löpande under sommarmånaderna 
varje år.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 116 Medborgarförslag om att högsta tillåtna hastigheten på 
Sandvägen ändras till 30 km/h

Diarienr
SBN2019/65 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-19 § 74 om hastighetsplan 
för Älvkarleby kommun. Enligt hastighetsplanen ska Sandvägen ha en 
hastighetsbegränsning till 30 km/h och Samhällsbyggnadsnämnden har för 
avsikt genomföra ändringen under 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Utdrag ur hastighetsplanen för Älvkarleby
 Medborgarförslag, 

Beslutet lämnas till
 Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 117 Remiss - motion om att utreda köp av Holmarnas 
Folkets park

Diarienr 
SBN2019/47 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
att köpa Holmarnas Folkets park då kommunen redan har ett 
anläggningsarrende på 15 år med XXX. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ett anläggningsarrende på 15 år med XXX, 
XXX som är godkänt av Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 190527 § 76. 

Det är inte lämpligt att köpa in byggnaderna då kommunen inte kan driva 
någon kärnverksamhet där. Detaljplanen anger ändamålen restaurang, 
nöjespark och natur. Frågan om försäljning av marken var upp till beslut i 
ett strategiärende (SBN 2015/42), där au vid den tidpunkten sa nej till 
markförsäljning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Motion om att utreda köp av Holmarnas Folkets park 

Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 118 Granskning avseende kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer kring 
frågor som berör kommunens bygg- och 
miljöverksamhet och teknisk verksamhet

Diarienr
SBN2019/54 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
1. för att undvika delikatessjäv säkerställer personalchefen att ingen 

oegentligheter sker i lönesättningen för teknisk chef och bygg- och 
miljöchef

2. en stor revidering av kommunens internkontrollplan är pågående och 
där kommer hantering av planärenden att beaktas

3. ändra i reglementet att hela planprocessen gällande planärenden som 
är initierade av tekniska avdelningen handläggs av jävsnämnden

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisionen genomfört en granskning avseende 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer kring 
frågor som berör kommunens bygg- och miljöverksamhet och teknisk 
verksamhet. Där har PwC kommit med rekommendationer kring 
förbättringar som kan göras inom området. Utifrån dessa föreslår 
förvaltningen ovan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 PwC granskning avseende kommunstyrelsens och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer kring frågor som berör 
kommunens bygg- och miljöverksamhet och teknisk verksamhet

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen
 Kommundirektör
 Revisorerna (PwC)
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 119 Enkel uppföljning till och med juli
Diarienr
SBN2019/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Enkel uppföljning t.o.m. juli
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 120 Delårsuppföljning av Bygg- och miljöverksamheten 2019
Diarienr
SBN2019/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljöavdelningen har arbetat fram ett förslag till delårsuppföljning 
av verksamheten per den 31/7 2019. 

Beslutsunderlag
 Uppföljning per den 31/7 2019

Beslutet lämnas till
 Bygg- och miljöchef
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 121  Åtgärdsföreläggande - ovårdad tomt, XXX 
Diarienr 
2012/330 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 § plan- och 
bygglagen (2010:900), samt 2 § lagen om viten (1985:206), förelägga 
fastighetsägaren av fastighet XXX, XXX med personnummer XXX, att vid 
vite om 25 000 kr (tjugofemtusen kronor), senast åtta månader efter det att 
beslutet vunnit laga kraft se till att tomten är i vårdat skick genom att avläg
sna föremål från tomten enligt följande punktlista: 

 Järnrör 2 st (Bild 1) 
 Takplåt röd (Bild 1) 
 Presenning (Bild 1) 
 Virkesupplag i form av plank (Bild 1) 
 Äldre lastpallar (Bild 1) 
 Bildäck (Bild 2) 
 Bilmotor (Bild 2) 
 Plastdunkar 5st varav 3 svarta och 2 röda (Bild 2) 
 Plåt med hål, blå kulör (Bild 2) 
 Båttrailer (Bild 2) 
 Takplåt i kulörerna brun, ljusgrå och svart (Bild 3) 
 Vedstock (Bild 3) 

 Upplag av trä (Bild 3)
 Plastdunkar, 1 orange och 1 grön (Bild 3)
 Bord i vit kulör (Bild 3)
 Plåttak med ventilationsgaller (Bild 4)
 Trasig presenning (Bild 4)
 Släpkärra (Bild 4)
 3 st kärl av rostfritt material (Bild 5) 
 Upplag av taktegelpannor (Bild 6)
 Trädörr samt brädor (Bild 6)
 Takplåt med tillhörande stomme (Bild 7)
 Upplag av ved samt brädor (Bild 7)
 Belysning med tillhörande stativ (Bild 7)
 3 st skärmväggar (Bild 8)
 Plogblad (Bild 9)
 Presenningar (Bild 9)
 Bildäck (Bild 9)
 2 st cementblandare (Bild 9)
 Takbox (Bild 9)
 Traktor (Bild 10)
 Bildäck (Bild 10)
 Upplag av plank (Bild 10)

19



Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

 Taktegel (Bild 10) 
 Timmervagn (Bild 11) 
 Bildäck (Bild 12) 
 Vagn (Bild 12) 
 Staket ska renoveras eller demonteras (Bild 13 och 14) 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om klagomål på ovårdad tomt inkom till bygg- och miljökontoret 
2012-05-30. 2017-08-25 gjordes en syn på plats där det konstaterades att 
tomten var i ovårdat skick. Klagomålet kommunicerades därefter med 
fastighetsägaren där de gavs möjligheten att komma in med en skriftlig 
redogörelse för hur de ska åstadkomma rättelse. Svar från fastighetsägare 
inkom inte. 2019-04-09 gjordes en ny syn på plats med tillhörande 
fotodokumentation. 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att tomtens befintliga skick är ovårdat. 

Tomten bedöms därmed strida mot plan- och bygglagens krav på att en tomt 
ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 
betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 

Rubricerad fastighet är belägen i början av xxx där tomterna 
längs samma väg överlag har god ordning och den ovårdade tomtens skick 
utgör en negativ påverkan på området. 

Med anledning av ovanstående gör Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömningen att åtgärderna behövs för att tomten ska anses vara i vårdat 
skick där inga olägenheter för omgivningen förekommer. 

Upplysningar 
 Föremålen som tas bort från tomten ska tas om hand på ett ur 

miljösynpunkt godtagbart sätt. 
 Föreläggandet rapporteras till Inskrivningsmyndigheten för 

anteckning i fastighetsboken. 

Hur beslut överklagas 
Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan 
ska ha inkommit till Älvkarleby kommun senast tre veckor efter att du har 
tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa 
till diarienummer eller paragrafen i protokollet. Ange vilken del av beslutet 
du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du 
motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar 
eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla 
namn, adress, person-/org.nummer, telefonnummer och underskrift.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Överklagan ska skickas till: 
Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär 

Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare till XXX (REK+MB) 
 Inskrivningsmyndigheten 

Bilagor till beslut 
 Bild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 122   Rivningslov för industrilokal, kontor/väntsal, 
XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov för rivning av 
industrilokal inom fastigheten XXX, enligt ansökan. 

Beslutet får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för rivning av 
industrilokal. 

Med startbeskedet beslutar nämnden att: 
• 
• 
• 

Diarienr
2019/510

Byggnadsarbetena får påbörjas. 
Kontrollplanen fastställs. 
XXX är kontrollansvarig för åtgärderna. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 

Avgift för rivningslov och startbesked: 7656 kronor (faktura skickas 
separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX 

        
Ansökan avser rivningslov för rivning av industrilokal kontor/väntsal på 
fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 
Byggnaden som avses rivas har en byggnadsarea om ca 325 m2. 

Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då 
ansökan bedöms vara planenlig.

Fastigheten omfattas av detaljplan för xxx m.fl, med 
aktbeteckning 0319-P02/7, som vann laga kraft 2002-06-05. 

Enligt den gällande detaljplanen ska markanvändningssättet utgöras av 
industri och lager.

Motivering
Enligt 9 kap 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en 
byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde.

I den gällande detaljplanen för området har man inte infört rivningsförbud 
för den berörda byggnaden samt i beskrivningen står det att det inte finns 
någon kulturhistorisk byggnad inom planområdet. Åtgärden bedöms vara 
förenlig med den gällande detaljplanen.

Den berörda byggnaden bedöms inte besitta sådana höga historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden att den bör bevaras. 
Rivningslov bedöms därmed kunna beviljas.

Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:
• När arbetet påbörjas 
• När arbetet slutförts – begäran om slutbesked

Förutsättningar för slutbesked
Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar som skall 
inlämnas vid avslutad byggnation för att slutbesked skall kunna utfärdas:

• Ifylld och signerad kontrollplan för rivning
• Kontrollansvariges utlåtande
• Transportsedlar för farligt avfall

Upplysningar
Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. 

Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 
gälla. 

Beslutet bör ej heller påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja 
åtgärder innan beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) 
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att åtgärden är 
klar).
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Arbetsmiljöplan skall upprättas och anslås på arbetsplatsen om arbetstagare 
utsätts för vissa risker, t ex för fall från högre höjd än 2,0 m och arbete nära 
högspänningsledning. Se vidare i AFS 1999:3 8,12,12a §§ och på 
www.ampguiden.net.

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Ansökan, inkommen 2019-07-08
 Situationsplan, inkommen 2019-07-08
 Inventering av farligt avfall, inkommen 2019-07-08
 Förslag till kontrollplan rivning, inkommen 2019-07-08

Beslutet lämnas till
 Sökande/fastighetsägare
 Kontrollansvarig 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Fastställd kontrollplan 

Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  

Beslutet meddelas 
 Post- och Inrikes Tidningar 
 GIS (kartan) 
 Skatteverket 
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SBN § 123 Rättelseföreläggande om rivning av tillbyggnad av 
kedjehus, XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900, PBL), att förelägga fastighetsägarna till fastighet 
XXX, XXX, med personnummer XXX 
 samt XXX, med personnummer XXX, att 
vid vite om 50 000 kronor (femtiotusen kronor) vardera, se till att senast åtta 
månader från datum då beslutet vann laga kraft, vidta rättelse genom att riva 
tillbyggnad av kedjehus placerat på prickad mark i tomtens östra del. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-10-19 fått in ett klagomål gällande 
olovligt uppförd tillbyggnad. 

Kontoret skickade 2018-10-09 information om klagomålet och bad 
fastighetsägaren att komma in med ett skriftligt yttrande med information 
om vad som byggts på fastigheten samt storleken på det som byggts. 

Svar från fastighetsägaren inkom därefter med information att de köpte 
radhuset för 14 år sedan och det har funnits en altan på baksidan så länge 
den tidigare ägaren ägt huset. Våren 2015 var de tvungen att renovera 
altanen då den var rutten samt att de valde att glasa in den på befintlig 
platta. 

Kontaktuppgifter till klagande inkom 2018-12-19. 

Vid granskning av kommunens ortofoto från 2015 syns det att tidigare 
tillbyggnad var uppförd under huvudbyggnadens takfot med pulpettak. Vid 
2017 års ortofoto framgår det tydligt att ny tillbyggnad uppförts med ett 
sadeltak som ansluter till det befintliga bostadshusets tak. Syn på plats 
utfördes 2019-04-09 med fotodokumentation konstaterades att tillbyggnad 
av uterum var påbörjad samt färdigställd. 

Diarienr
2017/769

Vid kontroll i kontorets bygglovsregister konstaterar vi att det inte finns 
någon ansökan om bygglov eller anmälan för tillbyggnad av kedjehus på 
fastigheten XXX. Tomten omfattas av detaljplan för Norra 
Skutskär, XXX, XXX mfl - delplan 6 med aktbeteckning: 
03-87:180 som vann laga kraft 1987-05-22. 

Enligt förarbetena till ÄPBL anges att bestämmelserna om mindre avvikelse 
från detaljplanen endast medger smärre avsteg så som att placera den del av 
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byggnaden någon meter in på punktprickad mark eller att överskrida den 
högsta tillåtna byggnadshöjden eller byggnadsarean med anledning av 
tekniska skäl. (prop. 1985/86:1 s. 714). Enligt förarbetena till den nya plan- 
och bygglagen ska bestämmelserna om liten avvikelse från detaljplanen i 
sak ha samma innebörd som i ÄPBL. (prop.2009/10:170 del 1 s.290 f.).

Enligt den gällande detaljplan utgörs marken öster om huvudbyggnaden av 
prickad mark(mark som inte får bebyggas). Då hela tillbyggnaden är 
placerat på prickad mark saknas förutsättningar att bevilja bygglov i 
efterhand och det är anledningen till rättelseföreläggande.

Motivering
Definitionen av en tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en 
ökning av byggnadens volym. 1 kap 4 § plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. Att glasa in eller bygga ett nytt skärmtak anses utgöra en tillbyggnad 
av bostadshuset.

Att uppföra en tillbyggnad är bygglovspliktigt. 9 kap 2 § punkt 2 PBL.

Om en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, ska byggnads-
nämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare 
tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan 
ges för åtgärden (lovföreläggande). 11 kap. 17 § PBL.

Byggavdelningen gör bedömningen att det saknas förutsättningar att bevilja 
bygglov i efterhand då hela tillbyggnaden är placerad på prickad mark 
(mark som inte får bebyggas) enligt gällande detaljplan från 1987.

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en 
åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger 
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande). 11 kap. 20 § PBL.

I detta fall innebär rättelseföreläggande att tillbyggnaden måste rivas. 
Föreläggande får förenas med vite. 11 kap. 37 § PBL.

Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.
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Beslutsunderlag
 Klagomål, inkommen 2017-10-19

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägaren (REK+MB)
 Klagande
 Inskrivningsmyndigheten
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SBN § 124  Byggsanktionsavgift, XXX 

2017/769 
Diarienr

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra fastighetsägarna till XXX, XXX med personnummer X
XX och XXX med personnummer XXX en byggsanktionsavgift på en summa 
av 12 206 kr (tolvtusen tvåhundrasex kronor) vardera för att utan start- 
besked påbörjat en tillbyggnad av kedjehus. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen fick in ett klagomål 2017-10-19 där de framkom 
att det olovligen byggts ett inglasat uterum inom fastigheten XXX. För att  
klargöra vad som utförts på fastigheten tillskrevs fastighetsägaren 
2018-10-09 och ombads att kommentera de utförda åtgärderna. 

Ett svar inkom till bygg- och miljöavdelningen 2018-10-16 där fastighets- 
ägaren anger att de har renoverat altanen eftersom att den var rutten och 
detta skedde under våren 2015. De anger även att de valde att glasa in den 
på befintlig platta. 

Informationsbrev om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta 
rättelse samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till 

fastighetsägaren 2019-04-18. XXX utgör ombud för fastighetsägarna har eft
er det angett via mail att han informerat fastighetsägarna om 
kostnader samt att fastighetsägarna avser att ansöka om bygglov. 
Ansökan om bygglov för tillbyggnaden bedömdes vara komplett 2019-07-
18 och hanteras i separat ärende med dnr. 2019-519. 

Motivering 
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs bygglov för 
tillbyggnader. 

Åtgärder som kräver bygglov får enligt 10 kap 3 § PBL inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Finns det anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna i plan- 
och bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. Bryter 
någon mot lagen ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § PBL. 

Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut för de överträdelser och med 
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det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av 
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2019 uppgår 
prisbasbeloppet till 46 500 kronor.

Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften 
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 
har kunnat eller bort förutse eller kunna påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse ska 
inträffa.

En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap 53 a § PBL i ett enskilt fall sättas 
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art.

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått fördel av överträdelsen.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En 
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 
har getts möjlighet att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Enligt 9 kap 7 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en 
bygglovspliktig tillbyggnad på ett enbostadshus 0,5 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea.

Med sanktionsarea avses den lovpliktiga åtgärdens brutto- och öppenarea 
minskad med 15kvm.
I det berörda fallet bedöms tillbyggnaden ha en bruttoarea om 20 kvm. 
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Åtgärden får därför en sanktionsarea om 5 kvm. Detta gör att 
byggsanktionsavgiften för tillbyggnaden uppgår till 24 412 kronor.

Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en 
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis 
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande 
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett företag är nystartat 
inte anses motivera avgiftsbefrielse.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer inte att det framkommit någon 
information som talar för en nedsättning av byggsanktionsavgiften och att 
byggsanktionsavgiften därmed ska tas ut i sin helhet.

Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägaren (REK+MB)
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SBN § 125   Avslag bygglov, XXX 
Diarienr 
2019/519 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av kedjehus inom fastigheten XXX, då ansökan strider mot den  
gällande detaljplanen. 

Avgiften för avslag av bygglov tas ut med: 2 530 kr (faktura skickas 
separat) 

Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap Plan- och bygglagen 
(2010:900), förkortad PBL. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX 

Det har uppmärksammats att åtgärden redan är utförd då grannen har lämnat 
in synpunkter på detta i ärende med dnr 2017/769. 

Ansökan om bygglov i efterhand avser tillbyggnad av kedjehus med inglasat 
uterum. 

Tillbyggnaden är 2.9 m bred och 7 m lång med en byggnads- och bruttoarea 
om 20.3 m2. Sökt åtgärd är placerad i fastighetens östra del. 

Området omfattas av detaljplan för Norra Skutskär, XXX 
m.fl. delplan 6, med aktbeteckning 03-87:180, vann lagakraft 1987-05-22. 

Enligt gällande detaljplanen så utgörs marken öster om kedjehuset av prickad 
mark. Prickmarken är enligt detaljplanen mark som inte får bebyggas. 
Då tillbyggnaden i sin helhet placeras på prickad mark utgör det en 
avvikelse mot gällande detaljplan som inte kan anses vara en liten avvikelse.   

Sakägare har inte givits möjlighet att yttra sig över åtgärden då bedömning 
gjorts att det är uppenbart att lov inte kan beviljas. 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan strider mot gällande 
detaljplan och att avvikelsen inte kan anses som liten enligt 9 kap 31 b § PBL.                                                        

Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten, 
eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
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kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Enligt förarbetena till ÄPBL anges att bestämmelserna om mindre avvikelse 
från detaljplanen endast medger smärre avsteg så som att placera den del av 
byggnaden någon meter in på punktprickad mark eller att överskrida den 
högsta tillåtna byggnadshöjden eller byggnadsarean med anledning av 
tekniska skäl. (prop. 1985/86:1 s. 714). Enligt förarbetena till den nya plan- 
och bygglagen ska bestämmelserna om liten avvikelse från detaljplanen i 
sak ha samma innebörd som i ÄPBL. (prop.2009/10:170 del 1 s.290 f.).

Byggnadsarean för tillbyggnaden uppgår till 20.3 kvm varav hela 
tillbyggnaden placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. 
Med anledning att 100 % av tillbyggnaden placeras på prickmark kan detta 
enligt Samhällsbyggnadsnämndens bedömning inte anses vara en liten 
avvikelse.

Då det saknas förutsättningar för att bevilja bygglov ska ansökan därmed 
avslås. 

Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Ansökan, inkommen 2019-07-18
 Situationsplan, inkommen 2019-07-18
 Planritning, inkommen 2019-07-18
 Fasadritningar, inkommen 2019-07-18

Beslutet lämnas till
 Sökande / fastighetsägare (REK+MB)
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SBN § 126  Utdömande av vite, XXX 

2018/709 
Diarienr

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 6 § lagen om viten 
(1985:206) samt 11 kap 37 § plan- och bygglagen, PBL, ansöka hos Mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite om 2 000 kronor (tvåtusen 
kronor) av fastighetsägaren XXX med personnummer XXX. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 2019-04-08 om rättelseföre- 
läggande med tillhörande vite. Av beslutet framgår att följande ska åtgärdas.
Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 
förelägga fastighetsägaren av fastighet XXX, XXX med personnummer XX
, att vid vite om 2 000 kr (tvåtusen kronor), senast två månader efter det att 
beslutet vunnit laga kraft lämna in kompletterande handlingar till inlämnad 
anmälan enligt följande punktlista: 
• Planritning som tydligt visar var i byggnaden eldstaden placerats 
• Prestandadeklaration för eldstaden 
• Förslag till kontrollplan 

Beslutet delgavs den 24 april 2019 varpå rättelse skulle vidtagits senast den 
15 juli 2019. 

Motivering 
Vid sidan av 11 kap. plan- och bygg lagen, PBL, skall lag (1985:206) om 
viten tillämpas på vitesförelägganden. Av 6 § lag (1985:206) om viten 
framgår att frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på 
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om 
detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den 
myndighet som har prövat denna fråga i första instans. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att frågor om utdömande av vite prövas av 
mark- och miljödomstolen. 

Efter att ett beslut om vite har tagits, har stadsbyggnadsnämnden efter eget 
gottfinnande att besluta huruvida en ansökan om vitets uttagande skall göras 
eller inte. Det finns inte några i lag angivna riktlinjer för hur detta beslut 
skall göras, utan myndigheten får i varje särskilt fall själv bestämma vilka 
faktorer som ska vara vägledande. I denna bedömning får således 
lämplighets- och skälighetsöverväganden ingå. I det aktuella fallet bedömer 
bygg- och miljökontoret att ansökan om utdömande av det fasta vitet om 
2 000 kronor är skäligt, till att börja med, då fastighetsägaren haft en rimlig 
tid på sig att vidta rättelse. 
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Vid genomgång av ärendet i kommunens ärendehanteringsprogram 
framkom att några nya handlingar inte har lämnats in och att föreläggandet 
därmed inte har följts.

Upplysningar 
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande med vite § 50 

190408
 Överklagan av beslut 190905

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägaren (REK+MB)
 Mark- och miljödomstolen
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SBN § 127 Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadshus, 
XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra fastighetsägaren till XXX, XXX med  
personnummer XXX, en byggsanktionsavgift på en 
summa av 23 250 kr (tjugotretusen tvåhundrafemtio kronor) för att utan 
startbesked påbörjat en tillbyggnad av enbostadshus. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 
uterum med en yta om 16,5 kvm inom fastigheten XXX inkom till 
bygg- och miljöavdelningen 2015-08-18. Ärendet behandlades av 
Samhällsbyggnadsnämnden som 2015-12-09 meddelade avslag för 
tillbyggnaden då ansökan stred mot den gällande detaljplanen. 

Vid syn på plats 2016-06-17 uppmärksammades dock att tillbyggnaden av 
enbostadshuset uppförts trots att bygglov inte beviljats. 

Fastighetsägaren tillskrevs med anledning av detta 2016-06-28 där han 
ombads kommentera tillbyggnaden samt beskriva när tillbyggnaden 
uppförts och hur stor denna var. 

I ett svarsyttrande till kommunen anger fastighetsägaren att han kontaktade 
Bygg- och miljökontoret första gången i juli 2015 där han informerades om 
att en tillbyggnad av högst 15 kvm skulle kunna göras med en anmälan men 
att en större tillbyggnad skulle kräva bygglov. Han konstaterade redan då att 
han behövde ansöka om bygglov för tillbyggnaden. Han kontaktades sedan i 
mitten av september från bygg- och miljökontoret där han informerades om 
att bygglov förmodligen inte kunde ges med anledning av att byggrätten 
utnyttjats vid tidigare tillbyggnad. 

I yttrandet framhåller han också att handläggningstiden av bygglovet var 
väldigt lång. Då handläggningstiden drog ut på tiden påbörjade han de 

Diarienr
2016/337

grundläggande arbetena i början på september. Efter några veckor fortsatte 
byggnadsarbetena med montering av takkonstruktion samt främre 
väggpartiet. Takkonstruktionen kompletterades sedan med kanalplast inför 
vintern och byggföretaget avslutade sina arbeten. I början av december 
sattes skjutbara dörrar och fönster in.

Han framför även att måtten på det tillbyggda uterummet inte stämmer med 
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bygglovsansökan och att tillbyggnaden har en bruttoarea på 15,5 kvm. Han 
framhåller även att en minskning av tillbyggnaden för att kunna göra en 
anmälan för en bygglovsbefriad tillbyggnad skulle innebära ett förfulande 
av byggnaden.

Fastighetsägaren tillskrevs på nytt 2018-12-13 där han informerades om 
möjligheter för lov i efterhand, möjligheten att anpassa tillbyggnaden till 
den bygglovsbefriade tillbyggnaden, byggsanktionsavgifter för den 
befintliga tillbyggnaden och vid minskning av byggnad till en 
bygglovsbefriad tillbyggnad samt möjligheterna att vidta rättelse.

I ett svarsyttrande 2019-01-04 meddelar fastighetsägaren att han önskar 
justera tillbyggnaden till 15 kvm för att kunna göra en anmälan om en 
bygglovsbefriad tillbyggnad. Han vill även framhålla att agerandet inte har 
varit avsiktligt för att kringgå bestämmelser. En avgörande faktor är det 
positiva muntliga besked om att tillbyggnaden inte skulle vara något 
problem som han fick av den konsult som jobbade på kommunen under 
sommaren 2015.

I ett mail till kommunen 2019-01-23 meddelar fastighetsägaren att 
minskningen av tillbyggnaden kan vara gjord till 2019-04-30.

Vid ny syn på plats 2019-05-15 konstaterades att tillbyggnaden minskats till 
15 kvm och en anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad om högst 15 kvm 
lämnades in 2019-05-21.

Motivering
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs bygglov för 
tillbyggnader. Av 9 kap 4b § plan- och bygglagen framgår att vid ett 
enbostadshus kan en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 m2 
utföras utan bygglov, denna tillbyggnad kräver dock en anmälan enligt 6 
kap 5 § plan- och byggförordningen.

Åtgärder som kräver bygglov eller en anmälan får enligt 10 kap 3 § PBL 
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Finns det anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna i plan- 
och bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. Bryter 
någon mot lagen ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § PBL.
 
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut för de överträdelser och med 
det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av 
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 
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Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2019 uppgår 
prisbasbeloppet till 46 500 kronor.

Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften 
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 
har kunnat eller bort förutse eller kunna påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse ska 
inträffa.

En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap 53 a § PBL i ett enskilt fall sättas 
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art.

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått fördel av överträdelsen.
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En 
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 
har getts möjlighet att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

Enligt 9 kap 7 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en 
bygglovs- eller anmälningspliktig tillbyggnad på ett enbostadshus 0,5 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
tillbyggnadens sanktionsarea.

Med sanktionsarea avses den lov- eller anmälningspliktiga åtgärdens brutto- 
och öppenarea minskad med 15 m2.
 
I det berörda fallet bedöms tillbyggnaden ha en bruttoarea om 15 m2. 
Åtgärden får därför en sanktionsarea om 0 m2. Detta gör att 
byggsanktionsavgiften för tillbyggnaden uppgår till 23 250 kronor.
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Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en 
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis 
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande 
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett företag är nystartat 
inte anses motivera avgiftsbefrielse.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer inte att det framkommit någon 
information som talar för en nedsättning av byggsanktionsavgiften och att 
byggsanktionsavgiften därmed ska tas ut i sin helhet.

Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2016-07-25 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2019-01-04 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2019-01-23

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägaren (REK+MB)
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SBN § 128  Föreläggande om rivning, XXX 

2015/678 
Diarienr

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 21 och 37 § plan- 
och bygglagen (2010:900), att förelägga fastighetsägaren till fastigheten 
XXX, XXX, med personnummer XXX, att vid vite om 30 000 kronor  
(trettiotusen kronor), se till att senast 10 månader efter det att beslutet ha  
vunnit laga kraft, riva bostadshus, ladugård och två komplementbyggnader 
som är markerade på kartutdrag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Magnus Grönberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen 
och beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden mottog 2015-12-10 ett klagomål gällande 
ovårdad tomt och ovårdade byggnader inom fastigheten XXX, 
Älvkarleby kommun. 

Syn på plats har skett 2016-04-28 då det konstateras att taket delvis har rasat 
in på bostadshuset, att stallet delvis är utan takbeläggning och att 
komplementbyggnad delvis har rasat ihop samt att det inom tomten ligger 
utspritt bråte så som bildäck, tunnor och cisterner m.m. 

Informationsbrev om inkommit klagomål skickades till fastighetsägaren 
2016-06-27. I ett svarsyttrande till Samhällsbyggnadsnämnden anger 
fastighetsägaren att han anser att klagomålet är befogat. Men han anger även 
att han inte har kunnat göra någonting åt problemet med anledning av 
sjukdom och att han är sjukskriven. Han kommer dock att rensa upp och i 
förlängningen riva huset och stallet på fastigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden skickade 2016-10-25 ut ett nytt brev där man 
bad fastighetsägaren förtydliga sina avsikter med en tidsplan för när tomten 
skulle städas upp och när man hade för avsikt att riva byggnaderna. Man 
informerade samtidigt om kravet för anmälan vid rivning av bostadshus.

Fastighetsägaren angav då i ett svar 2016-11-18 att han fortfarande är 
sjukskriven och troligen kommer att vara det till mars-maj 2017. Så fort han 
blir frisk ska han dock ta itu med byggnaderna och tomten. Beräkningen är i 
slutet av 2017.

Ny syn på plats har utförts 2019-04-09 och 2019-06-18 då det konstateras 
att vissa delar av bråten på tomten har avlägsnats men att inga åtgärder 
vidtagits vad avser byggnaderna. Byggnaderna är i sådant dåligt skick att 
dess tekniska egenskaper inte längre är uppfyllda. 
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Motivering
Av 11 kap 5 § plan- och bygglagen, förkortad PBL, ska en 
tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, föreskrifter, 
domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-
förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Enligt 8 kap 14 § PBL, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper som avses i 4 § i 
huvudsak bevaras. I 8 kap 4 § anges bland annat att ett byggnadsverk ska ha 
de tekniska egenskapskrav som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga, 
beständighet och säkerhet vid användning.

I 11 kap 21 § PBL framgår att om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i 
väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket.

Enligt 11 kap 37 § PBL får ett föreläggande enligt 11 kap 21 § PBL förenas 
med vite. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inom fastigheten är i 
sådant förfall att det anses orealistiskt och ekonomiskt oförsvarbart att 
underhålla byggnaderna så att dess tekniska egenskaper bevaras. Nämnden 
anser därför att det inte är aktuellt att förelägga fastighetsägaren att sätta 
byggnaderna i stånd genom renovering, utan att byggnaderna istället bör 
rivas. Detta styrks av att fastighetsägaren själv har angett att han har för 
avsikt att riva bostadshuset och ladugården. 

Upplysningar
Ni uppmärksammas på att enligt 6 kap. 5 och 6 §§ plan- och 
byggförordningen krävs en anmälan för rivning av en byggnad eller del av 
en byggnad som inte utgörs av en komplementbyggnad eller en 
ekonomibyggnad. En anmälan krävs därmed för rivningen av bostadshuset 
på fastigheten. Innan rivningen av denna byggnad påbörjas ska anmälan ha 
behandlats och startbesked meddelats för åtgärden.

Rivningsmassor ska omhändertas på ett ur miljösynpunkt lämpligt sätt. 
Miljöfarligt avfall så som t.ex. kylskåp, ska flyttas till godkänd anläggning. 
Om inte miljöfarligt avfall omhändertas på godkänt sätt kan ett tillsyns-
ärende komma att öppnas enligt miljöbalken, vilket debiteras med 1 024 kr 
per nedlagd handläggningstimme. 

Ni uppmärksammas på att tomtplatser enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen 
ska hållas i ett vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas 
och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
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Föreläggandet rapporteras till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken.

Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Yttrande, inkommen 2016-07-25
 Yttrande, inkommen 2016-11-19
 Fotodokumentation, upprättad 2019-04-09
 Fotodokumentation, upprättad 2019-06-18

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägare (REK+MB)
 Klagande (REK+MB)

Bilagor till beslut
 Kartutdrag

Beslutet meddelas
 Inskrivningsmyndigheten
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SBN § 129  Åtgärdsföreläggande gällande hög häck, XXX 

2015/600 
Diarienr

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900), att förelägga fastighetsägaren till fastigheten 
XXX, XXX med personnummer XXX, att vid vite om 5 000 kronor  
(femtusen kronor), se till att senast två 
veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft att klippa ner eller på annat 
sätt ta bort växtlighet så att inte höjden överstiger 0,8 meter, mätt från 
vägkant, inom en 10x10 meter stor sikttriangel i korsningen XXX i  
fastighetens nordöstra hörn. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fick under hösten 2015 in ett klagomål gällande 
hög häck som skymmer sikten i korsningen XXX. Enligt klagomålet skapar 
häckarna stora risker för att någon ska bli påkörd. 

Syn på plats genomfördes 2015-10-14 då det konstaterades att häcken var 
hög i korsningen och att denna skymde sikten i korsningen. 

Informationsbrev om inkommit klagomål skickades till fastighetsägaren 
2015-10-27. Han ombads samtidigt att svara på om han ansåg att klagomålet 
var befogat och vad han i så fall skulle göra föra att undanröja störningen. 

I ett svarsyttrande anger fastighetsägaren att han har klippt och minskat 
häckens bredd. Han framför även att det finns andra häckar i området som 
inte har klippts och att snöröjningen under vintern ställer till med lika stora 
problem med sikten. Man har även problem med fortkörning utanför hans 
fastighet. 

Ny syn på plats genomfördes 2016-08-31 då det konstaterades att häcken i 
korsningen fortfarande var för hög och skymde sikten i korsningen. 

Ett nytt informationsbrev skickades ut till fastighetsägaren 2016-09-26 där 
han informerades om att klagomålet bedömdes som befogat och där han 
ombads att klippa ner häcken i korsningen i linje med kommunens riktlinje 
för växtlighet vid hörntomter.

Vid ytterligare syn på plats 2018-10-01 konstaterades att häcken klippts ner 
till rätt höjd, men att häcken fortfarande delvis skymmer sikten i korsningen. 
Mot Gamla vägen har häcken klippts ner till en sträcka av ca 7 m. Vid synen 
konstaterades att häcken skulle behövs klippas ytterligare någon meter för 
att förbättra sikten. Vid syn på plats 2019-06-18 konstaterades att inget nytt 
skett sedan den tidigare synen.
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Motivering
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för 
omgivningen och trafiken inte uppkommer.

Plan- och bygglagen reglerar alltså inte närmare hur växtligheten ska 
utformas på tomten utan endast att olägenheter inte får uppkomma för 
trafiken. Enligt kommunens riktlinjer för växtlighet i trafikkorsningar bör 
inte växtlighet vara högre än 80 cm över gatunivå i en sikttriangel som 
sträcker sig minst 10 m åt vartdera hållet om korsningen. Denna är dock 
endast rådgivande och en bedömning av hur växtlighet skymmer sikten i en 
korsning måste göras i varje enskilt fall. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock i detta fall med anledning av 
korsningens utformning med en smala vägar och Gamla vägens böjda form 
invid den berörda fastigheten att häcken bör klippas enligt kommunens 
riktlinje för att ge en god sikt i korsningen. 

Vid bedömning av lämplig höjd på växtlighet i trafikkorsning kan ärendet 
jämföras med Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-02-05, P 3508-18, 
gällande föreläggande om att klippa häck i trafikkorsning. I domen 
konstaterar man att kommunen har haft fog för att förelägga en 
fastighetsägare att i en trafikkorsning klippa ner häcken till en höjd av 80 
cm i en sikttriangel av 10 m åt vartdera hållet enligt berörd kommuns 
riktlinjer. Häcken i fråga bedömdes utgöra en betydande olägenhet enligt 8 
kap 15 § plan- och bygglagen. 

Upplysningar
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Föreläggandet rapporteras till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken.

Beslutsunderlag
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2015-12-28
 Fotodokumentation, upprättad 2015-10-14
 Fotodokumentation, upprättad 2016-08-31
 Fotodokumentation, upprättad 2018-10-01
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 Fotodokumentation, upprättad 2019-06-18

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägare (REK+MB)
 Sakägare som framfört synpunkter (REK+MB)
 Inskrivningsmyndigheten
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