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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S)  
Gunvor Lugnfors (S)  
Paul Wisén (C)  
Ola Lindberg (MP)  
Kenneth Lundström (M)  
Hans Henriksson (KV)  
Sandra Andersson (SD)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Håkan Thörnell (V)  Ulf Öman (V) 
Georges Alsawiri (KD)  Mats Skoglund (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Roger Wilund (S)  
Jan-Erik Molander (S)  
Klas-Göran Johansson (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Kristina Freerks (C)  
Walter Löfman (SD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Tommie Vilhelmsson 104 - 108 Byggnadsinspektör 
Linn Dahlvik 111 Fysisk planerare 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 98 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter att punkt 3 utgår. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 99 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottet 210705 

 Arbetsutskottet 210823 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 100 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 210830 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 101 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 210601 - 210827 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 102 Meddelanden - enbart som information till nämnden 
Diarienr 
SBN2021/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Meddelanden 210601 - 210827 

7



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 103 Slutredovisning av investeringsprojekt 
Diarienr 
SBN2021/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av 
investeringsprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
 Slutredovisning av investeringsprojekt belysning gata/väg 

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonom SBN 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

SBN § 104   Nybyggnad av fritidshus med komplementbyggnad 
samt rivning av befintlig byggnad samt 
komplementbyggnader 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 
för att kommunicera med grannarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med komplement- 
byggnad samt rivning av befintlig byggnad samt komplementbyggnader 
inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun. 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2021/387 

 

 
Inom den 1909 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus och två 
komplementbyggnader samt del av komplementbyggnad vilka avses att 
rivas. 

Fritidshuset avses att uppföras med en byggnadsarea om 122 m2.  
 
Garaget avses att uppföras med en byggnadsarea om 68 m2.  
 
Huvudbyggnaden avses att uppförs i två våningar med en byggnadshöjd om 
4.5 meter. 
 
Huvudbyggnaden avses att förses med taktäckningsmaterial av plåt med en 
taklutning om 40o. Fasaden avses bestå av träpanel i kulör tjärnvitrol. 
Tillfartsväg avses att placeras mot Harrvägen i fastighetens nordöstra del. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Sandområdet,XXX, M.fl, 
med aktbeteckning 0319-P01/2, som vann laga kraft 2000-05-11. 
 
Enligt den gällande detaljplanen ska markanvändningssättet utgöras av 
bostäder som uppförs fristående. 
 
Fastigheten bebyggas med 200 m2.  
 
Högsta byggnadshöjd får uppgå till 4.5 meter och taklutning ska vara mellan 
10 resp 40o.  
 
Fasad ska utgöras av träpanel eller puts med fasadfärg av faluröd eller NCS 
tradition.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Takform ska utgöras av sadel eller mansardtak med material av tegel, 
slätplåt eller papp. 
 
Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser tillfartsväg över mark som 
enligt detaljplanen utgörs av allmän platsmark i form av Natur. Fastigheten 
stämmer inte överens med detaljplanen. Byggnadernas färg avviker från 
detaljplanen då det är angivet som tjärnvitrol och av detaljplanen framgår att 
fasadfärg ska utgöras av falu röd eller enligt NCS tradition. 
 
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då det 
bedöms att lov inte kan ges för åtgärderna. 
 
Avslagskommunicering har utförts till sökande.  
 
Sökande har därefter lämnat in en skrivelse där de poängterar att utfarten 
mot Laxvägen är mycket smal och olämplig tillfartsväg som vid anslutning 
till Laxvägen är kantad av parkering(husbil) och ett boningshus som gör att 
siktförhållandena är direkt farliga. Vidare framhåller sökande att  
för att överhuvudtaget se om någon bil kommer på Laxvägen måste halva 
bilen köras ut vägbanan. Denna in/utfart kan därmed inte anses uppfylla de 
krav på god trafiksäkerhet som Plan- och bygglagen föreskriver.  
Sökande bedömer att anslutning till Harrvägen knappast påverkar några 
allmänna intressen negativt och att det möjliggör för en trafiksäker lösning. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan strider mot gällande 
detaljplan och att avvikelserna tillsammans inte 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 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
När det gäller tillfartsvägen så kan denna tillgodoses på annat sätt i 
fastighetens södra del och därmed vara förenlig med detaljplanens 
bestämmelser vilket är y1. Bestämmelsen y1 anger att marken ska vara 
tillgänglig för enskild tillfartsväg.  
 
Vid platsbesöket så användes tillfartsvägen i fastighetens södra del med bil 
utan svårigheter. Bedömning görs att utfart till Laxvägen kan göras på ett 
säkert sätt då det är ett begränsat antal personer som använder Laxvägen 
samt att hastigheten är låg.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Av 9 kap 30 § PBL framgår bland annat att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk 
som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.  
Efter granskning av ärendet görs bedömningen att sökt åtgärd samt fastighet 
inte överensstämmer med gällande detaljplan. Delar av allmän platsmark för 
Natur tillhör fastigheten vid gräns mot nordöst. 
 
XXX  
 
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. 
 
Enligt 6 kap. 2 § punkt 6 krävs grannens medgivande för placering av husbil 
närmare gräns mot granne än 4.5 meter. Om berörd granne inte medger 
detta blir åtgärden därmed en lovpliktig åtgärd. 

Beslutsunderlag 
  Ansökan, inkommen 2021-04-14 
  Situationsplan, inkommen 2021-07-21 
  Planritning garage, inkommen 2021-04-14 
  Fasadritningar garage, inkommen 2021-04-14 
  Sektionsritning garage, inkommen 2021-04-14 
  Planritning fritidshus, inkommen 2021-04-14 
  Fasadritningar fritidshus, inkommen 2021-04-14 
  Sektionsritning fritidshus, inkommen 2021-04-14 
  Yttrande från Sökande, inkommen 2021-07-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) föreslår att återremittera ärendet till förvaltningen för 
att kommunicera med grannarna. 

Beslutet lämnas till 
  Sökande / Fastighetsägare  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

SBN § 105   Byggsanktionsavgift för att ha tagit tillbyggnad i bruk 
utan slutbesked 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra XXX med personnummer 
XXX, som låtit uppföra tillbyggnad inom fastigheten XXX, 
en byggsanktions-avgift på en summa av 5 283 kr (femtusen 
tvåhundraåttiotre kronor) för att utan slutbesked tagit tillbyggnaden i bruk. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen beviljade 2016-06-16 ett bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med ny entré/hall och badrum inom fastigheten 
XXX. Ett arbetsplatsbesök för tillbyggnaden utfördes 2017-02-16 och 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2016/213 

 

ett slutsamråd hölls på plats 2021-06-07. Vid slutsamrådet konstaterades att 
den nya hallen och badrummet redan nyttjades och därmed hade tagits i 
bruk utan att slutbesked medgetts för åtgärden. Utrymmena var fullt 
möblerade och kläder samt andra tillhörigheter fanns utspridda i båda 
rummen.  
 
Byggherren tillskrevs 2021-06-10 där han upplystes om att kommunen 
noterat att tillbyggnaden tagits i bruk utan slutbesked, omfattningen av 
eventuell byggsanktionsavgift och möjligheten för att vidta rättelse samt att 
han gavs möjlighet att yttra sig över detta.  
 
Svar från fastighetsägaren kom in 2021-06-14 där han framför att han 
förstår varför han kan drabbas av en sanktionsavgift och att han inte ser 
någon mening i att bestrida den, förutom om det på något sätt går att sänka 
beloppet. 
 
Motivering 
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs bygglov för 
tillbyggnader. 
 
Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan får enligt 10 kap 4 § PBL inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 
 
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.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

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. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2021 uppgår 
prisbasbeloppet till 47 600 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 19 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ta en tillbyggnad av 
ett en- eller tvåbostadshus i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
 

13



  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Med sanktionsarea avses den lovpliktiga åtgärdens brutto- och öppenarea 
minskad med 15 m2. 
 
I det berörda fallet bedöms tillbyggnaden som tagits i bruk ha en bruttoarea 
om 26 m2. Åtgärden får därför en sanktionsarea om 11 m2. Detta gör att 
byggsanktionsavgiften för att ha tagit tillbyggnaden i bruk uppgår till 5 283 
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 i detta fall att byggsanktionsavgiften 
ska tas ut av sökande till bygglovet och den som därmed alltså begått 
överträdelsen. Samhällsbyggnadsnämnden anser även att det inte har 
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 
 Beviljat bygglov med tillhörande ritningar, upprättat 2016-06-16 
 Meddelat startbesked, upprättat 2016-07-06 
 Protokoll slutsamråd, upprättat 2021-06-07 
 Skrivelse till sökande, upprättat 2021-06-10 
 Yttrande från sökande, inkommen 2021-06-14 

 
Beslutet lämnas till 
 Sökande (delgivning) 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 106  Avslag på ansökan om tillbyggnad av enbostadshus 
Diarienr 
2021/209 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX, då ansökan 
strider mot den gällande detaljplanen. 
 
Ansökan innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser 
överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea. Åtgärden bedöms inte vara 
en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31b § 
plan- och bygglagen, förkortad PBL.  
 
Avgift för avslag av bygglov: 6 692 kronor (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat 
uterum i efterhand inom fastigheten XXX, Älvkarleby kommun.  
Inom fastigheten har man sedan tidigare prövat frågan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum samt rivning av befintlig 
uteplats. Uterummet hade då samma utseende och storlek, skillnaden från 
denna ansökan var att tillbyggnaden då innehöll en eldstad. I den tidigare 
bygglovsansökan beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2019-07-01 att 
avslå ansökan då den stred mot den gällande detaljplanen. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades av sökande till 
Länsstyrelsen som 2019-09-16 beslutade att avslå ansökan. 
 

 

Trots avslaget på bygglovsansökan så har det inglasade uterummet ändå 
uppförts inom fastigheten. Uterummet ska enligt sökande ha uppförts under 
2019. 
 
Sökande anger nu att han i tidigare bygglovsansökan angett fel mått på 
befintliga byggnader och att befintlig byggnadsarea därför ska vara mindre 
än vad som angetts i tidigare beslut. Han vill därför nu på nytt ansöka om 
bygglov i efterhand för tillbyggnaden. Han anger nu att befintlig 
byggnadsarea är 8,6 m2 mindre än vad som angetts i tidigare ansökan.  
 
Inom den 502 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus sammanbyggt 
med garage genom ett skärmtak. Bebyggelsen inom fastigheten ingår i en 
rad med kedjehus.  
 
Tillbyggnaden som har uppförts har en byggnads- och bruttoarea om 25,6 
m2.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Tillbyggnaden har uppförts i en våning och har försetts med taktäcknings-
material av svart papp med en taklutning om 14 o. Fasaden består av glas 
samt trä som färgats vit. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Södra Hagaområdet i Skutskärs 
samhälle, med aktbeteckning 03-73:421, som vann laga kraft 1973-03-20. 
 
Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för bostads-
ändamål. Byggnad ska uppföras i gräns mot granntomt. Byggnad får dock 
uppföras indragen från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt 
med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. Av tomten får 
högst 3/10 bebyggas, dock högst 180 m2. För den berörda fastigheten 
innebär det en högsta tillåten byggnadsarea om 150,6 m2. Byggnader får 
uppföras i höst en våning med en byggnadshöjd om 3,5 m. Inom tomten får 
högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad uppföras. I 
huvudbyggnad får högst 1 lägenhet inredas, i garage eller förrådsbyggnad 
får bostad inte inredas.  
 
Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser överyta. Alla byggnaders 
byggnadsarea, 185,24 m2, är 34,64 m2 mer än de 150,6 m2 som 
planbestämmelserna anger som högsta tillåtna byggnadsarea. 
 
Sökande har i skrivelse till kommunen angett att man rivit tidigare uterum 
och uppfört ett nytt då det ansetts att kommunens tidigare beslut varit 
orättvist. Han anser att kommunen har tolkat detaljplanens byggrätt på fel 
sätt och att beräkningen av befintliga ytor inte stämmer. Han framhåller 
även att andra i området har uppfört nya uterum och tillbyggnader samt att 
ett flertal har inrett uthusdelen till bostadsutrymme. 
 
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare enligt 9 
kap 25 § PBL, då det bedöms uppenbart att lov inte kan ges för åtgärden.  
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan strider mot den gällande 
detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea med  
34,64 m2, vilket motsvarar ca 23 %.  
 
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 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Enligt förarbetena till äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, anges att 
bestämmelserna om mindre avvikelse från detaljplanen endast medger 
smärre avsteg så som att placera en del av byggnaden någon meter in på 
punktprickad mark eller att överskrida den högsta tillåtna byggnadshöjden 
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eller byggnadsarea med anledning av tekniska skäl. Däremot kan inredande 
för ett av planen inte avsett ändamål inte anses vara en mindre avvikelse 
(prop. 1985/86:1 s. 714). Enligt förarbetena till den nya plan- och bygglagen 
ska bestämmelsen om liten avvikelse från detaljplanen i sak ha samma 
innebörd som i ÄPBL (prop. 2009/10:170 del 1 s.290 f.). 
 
Enligt den rättspraxis som växt fram gällande om en avvikelse är att anse 
som liten kan konstateras att åtgärden ska bedömas i förhållande till 
samtliga föreliggande omständigheter och inte endast efter absoluta mått. 
Avvikelsen får dock inte vara så stor att avvikelsen enligt normalt språkbruk 
inte kan uppfattas som liten (RÅ 1991 ref.57).  
 
Enligt Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är ansökt avvikelse så 
omfattade att det inte kan ses som en sådan liten avvikelse som är förenlig 
med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b § PBL. Ansökan om bygglov ska 
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 2019-03-11 
 Situationsplan, inkommen 2021-07-20 
 Situationsplan rivning, inkommen 2021-03-11 
 Planritning, inkommen 2021-07-13 
 Fasadritning, inkommen 2021-07-19 
 Sektionsritning, inkommen 2021-07-19 
 Yttrande från sökande, inkommen 2021-03-11 
 Yttrande från sökande, inkommen 2021-04-30 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-08-23 

 
Beslutet lämnas till 
 Sökande (delgivning) 
 Fastighetsägare 
Bilagor till beslut 

 Situationsplan 
 Planritningar 
 Fasadritningar 
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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 26 322 kr (tjugosextusen 
trehundratjugotvå kronor) för att utan startbesked påbörjat en tillbyggnad av 
ett enbostadshus. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen uppmärksammades under februari 2021 på att 
det inom fastigheten XXX har uppförts en tillbyggnad av ett 
inglasat uterum utan bygglov. Detta efter att fastigheten lagts ut till 
försäljning och tänkta köpare, mäklaren och fastighetsägaren hört av sig till 
kommunen.  
 
Fastighetsägaren skickade 2021-03-11 in en bygglovsansökan för 
tillbyggnaden där man samtidigt angav i en skrivelse att han startat 
byggnationen under 2019 efter okunskap över kommunens regler. Material 
var redan beställ innan han fick beslut i tidigare ansökan om bygglov. Han 
skulle vilja vara ärligt mot kommunen nu med tanke på att han behöver sälja 
huset för att kunna bosätta sig med familjen närmare ny 
arbetsgivare. Tillbyggnaden passar in i området och han är inte den första 
som bygger en sådan altan, finns andra i område på samma hustyp som har 
byggt. Konstruktionen stör ej på något sätt varken miljö eller samhället. De 
trivs med åtgärden och konstruktion och har lyft deras levnadskvalitet på en 
positiv sätt. De anger vidare att de är medveten om att kan komma 
eventuella ekonomiska sanktioner och har full förståelse, samtidigt som de 
ber kommunen att se över detaljplanen för området i framtiden. De anger 
även att de är medvetna om att de inte den första och inte den sista som har 
överskridit bygglovsregler.  
 
Som nämns i skrivelsen så har man inom fastigheten sedan tidigare prövat 
frågan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
samt rivning av befintlig uteplats. Uterummet hade då samma utseende och 
storlek, skillnaden från den nya bygglovsansökan är att tidigare tillbyggnad 
innehöll en eldstad. I den tidigare bygglovsansökan beslutade  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-07-01 att avslå ansökan då den stred mot 
den gällande detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades 
av sökande till Länsstyrelsen som 2019-09-16 beslutade att avslå ansökan. 
Trots avslaget på bygglovsansökan så har det inglasade uterummet alltså 
ändå uppförts inom fastigheten under 2019. 

 

18



  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-09-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Informationsbrev med avslagskommunicering av bygglovsansökan, 
information om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta rättelse, 
eventuellt rättelseföreläggande samt möjlighet att yttra sig över detta 
skickades ut till fastighetsägaren 2021-03-31. 
 
I ett svar till kommunen 2021-04-30 framförde fastighetsägaren 
sammanfattningsvis att man rivit tidigare uterum och uppfört ett nytt då det 
ansetts att kommunens tidigare beslut varit orättvist. Han anser att 
kommunen har tolkat detaljplanens byggrätt på fel sätt och att beräkningen 
av befintliga ytor inte stämmer. Han framhåller även att andra i området har 
uppfört nya uterum och tillbyggnader samt att ett flertal har inrett 
uthusdelen till bostadsutrymme. 
Motivering 
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs bygglov för 
tillbyggnader. 
 
Åtgärder som kräver bygglov eller 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. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2021 uppgår 
prisbasbeloppet till 47 600 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 
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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 15 m2. 
 
I det berörda fallet bedöms tillbyggnaden ha en bruttoarea om 25,6 m2. 
Åtgärden får därför en sanktionsarea om 10,6 m2. Detta gör att 
byggsanktionsavgiften för tillbyggnaden uppgår till 26 322 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 förtag är nystartat inte 
anses motivera avgiftsbefrielse.  
 
Fastighetsägaren har i skrivelse till kommunen angett att tillbyggnaden 
uppförts då man ansett att kommunens beslut att avslå ansökan om bygglov 
varit orättvis. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att det är 
uppenbart att ägaren haft vetskap om att tillbyggnaden uppförts i strid mot 
gällande lagstiftning och anser därför att byggsanktionsavgiften ska tas ut i 
sin helhet. Det har inte framkommit några skäl till varför en 
byggsanktionsavgift skulle sättas ned.  
 
Upplysningar 
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
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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 
 Kommunicering med fastighetsägare, inkommen 2021-03-31 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-03-11 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-04-30 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-08-23 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägaren (delgivning) 

21



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-09-06  
 
 
 

SBN § 108   Rättelseföreläggande om rivning av tillbyggnad av 
enbostadshus 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900), att förelägga fastighetsägaren till fastigheten 
XXX, XXX med personnummer XXX, att vid vite om 50 000 kronor  
(femtiotusen kronor), se till att senast 
åtta månader från datum då beslutet vann laga kraft, vidta rättelse genom att 
riva tillbyggnaden av enbostadshuset i form av inglasat uterum. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen uppmärksammades under februari 2021 på att 
det inom fastigheten XXX har uppförts en tillbyggnad av ett 
inglasat uterum utan bygglov. Detta efter att fastigheten lagts ut till 
försäljning och tänkta köpare, mäklaren och fastighetsägaren hört av sig till 
kommunen.  
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2021/209 

 

Fastighetsägaren skickade 2021-03-11 in en bygglovsansökan för 
tillbyggnaden där man samtidigt angav i en skrivelse att han startat 
byggnationen under 2019 efter okunskap över kommunens regler. Material 
var redan beställ innan han fick beslut i tidigare ansökan om bygglov. Han 
skulle vilja vara ärligt mot kommunen nu med tanke på att han behöver sälja 
huset för att kunna bosätta sig med familjen närmare ny 
arbetsgivare. Tillbyggnaden passar in i området och han är inte den första 
som bygger en sådan altan, finns andra i område på samma hustyp som har 
byggt. Konstruktionen stör ej på något sätt varken miljö eller samhället. De 
trivs med åtgärden och konstruktion och har lyft deras levnadskvalitet på en 
positiv sätt. De anger vidare att de är medveten om att kan komma 
eventuella ekonomiska sanktioner och har full förståelse, samtidigt som de 
ber kommunen att se över detaljplanen för området i framtiden. De anger 
även att de är medvetna om att de inte den första och inte den sista som har 
överskridit bygglovsregler.  
 
Som nämns i skrivelsen så har man inom fastigheten sedan tidigare prövat 
frågan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum 
samt rivning av befintlig uteplats. Uterummet hade då samma utseende och 
storlek, skillnaden från den nya bygglovsansökan är att tidigare tillbyggnad 
innehöll en eldstad. I den tidigare bygglovsansökan beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-07-01 att avslå ansökan då den stred mot 
den gällande detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades 
av sökande till Länsstyrelsen som 2019-09-16 beslutade att avslå ansökan. 
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Trots avslaget på bygglovsansökan så har det inglasade uterummet alltså 
ändå uppförts inom fastigheten under 2019. 
 
Informationsbrev med avslagskommunicering av bygglovsansökan, 
information om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta rättelse, 
eventuellt rättelseföreläggande samt möjlighet att yttra sig över detta 
skickades ut till fastighetsägaren 2021-03-31. 
 
I ett svar till kommunen 2021-04-30 framförde fastighetsägaren 
sammanfattningsvis att man rivit tidigare uterum och uppfört ett nytt då det 
ansetts att kommunens tidigare beslut varit orättvist. Han anser att 
kommunen har tolkat detaljplanens byggrätt på fel sätt och att beräkningen 
av befintliga ytor inte stämmer. Han framhåller även att andra i området har 
uppfört nya uterum och tillbyggnader samt att ett flertal har inrett 
uthusdelen till bostadsutrymme. 
 
Motivering 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, ska 
byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon 
inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.  
Enligt 11 kap. 20 § PBL, får 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, byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse 
inom en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta 
om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 
Enligt 11 kap. 37 § PBL, får föreläggandet förenas med vite.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inglasade uterummet utgör en 
tillbyggnad enligt 9 kap 2 § PBL och att tillbyggnaden därmed kräver 
bygglov. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att det saknas förutsättningar för 
att bevilja bygglov i efterhand då tillbyggnaden utförts i strid mot den 
gällande detaljplanen. Tillbyggnaden medför en överyta från den gällande 
detaljplanen om 34,64 m2, vilket Samhällsbyggnadsnämnden inte anser 
utgör en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 
31 b § PBL.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden menar därför att rättelse behöver ske inom 
fastigheten. I detta fall innebär en rättelse att tillbyggnaden måste rivas. 
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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 
 Bygglovsansökan, inkommen 2021-03-11 
 Situationsplan, inkommen 2021-07-20 
 Fasadritning, inkommen 2021-07-19 
 Sektionsritning, inkommen 2021-07-19 
 Planritning, inkommen 2021-07-13 
 Kommunicering med fastighetsägare, inkommen 2021-03-31 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-03-11 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-04-30 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2021-08-23 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägaren (delgivning) 
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SBN § 109  Medborgarförslag om att sänka hastigheten i Gårdskär 
till 40 km/h 

Diarienr 
SBN2021/52 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen 
då denna sänkning ingår i redan fattade beslut om hastighetssänkning och 
som kommer att verkställas från 2021-12-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Medborgarförslag 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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SBN § 110 Medborgarförslag om belysning på planerna vid 
Skutskärs IP 

Diarienr 
SBN2020/95 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Att sätta belysning runt planerna har ett gott syfte. Det måste dock utredas 
var belysning ska sitta samt att det finns en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. 
Det finns i dagsläget inget budgeterat för en sådan här åtgärd och om den 
ska genomföras får den prioriteras mot annat. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för medborgarförslaget och tar med sig 
frågan i framtida byggnationer. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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SBN § 111  Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Linn Dahlvik, fysisk planerare informerade om ett planbesked för 
industriområde Bultbo som kommer att komma på nämnden. 
Raul Johnson, bygg- och miljöchef informerade om läget kring 
naturreservatsbildningen för Häcksören. Kommunens remissvar kommer 
kommunstyrelsen att lämna. 
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att nu är tekniska 
avdelningen fullt bemanna efter att några tjänster varit vakanta. 
Några av de strategiska arbetena framöver gäller att det är ett stort tryck på 
planavdelningen att ta fram nya detaljplaner. Det har påbörjats en 
rekryteringsprocess för de kommande beslutade projekten.  
Liljebackens fastigheter är i princip slutsålda och det gäller även privatägda 
området Falludden. Som i sin tur gör att bygglovssidan har ett hårt tryck och 
har förstärkts upp under ett halvår. 
Översiktsplanens ansvar har flyttats över från kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller också det miljöstrategiska arbetet. 
Förvaltningen fortsätter arbetet med digitalisering med bland annat e-
tjänster.  
Arbetet med centrumutvecklingen återupptas och fortsätter under hösten. 
Serviceavdelningen har haft invigning av möbelpoolen (möbelförrådet). 
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