
Utdragsbestyrkande

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-09-17 9.00 - 11.45

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum:  2018-09-19

Paragrafer: 89-109

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg

Justerare:

Börje Knapp Roger Petrini

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

Sammanträdesdatum 2018-09-17
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Magnus Grönberg (S)
Annika Forsberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Sven-Olof Melin (S) Ej 102
Ola Lindberg (MP)
Roger Petrini (M)
Annemon Piper (KV)
Kurt Törnblom (SD)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Börje Knapp (V) Ulf Öman (V)
Birgitta Thunholm (C) Bo Janzon (M)
Hannele Kumpulainen (S) 102 Sven-Olof Melin (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Hannele Kumpulainen (S)
Mats Tegelberg (S) Ej 95
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Rolf Sundström (SD) Ej 102

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Bert-Ola Dahlgren Förvaltningschef
Christina Bejerfjord Utredningssekreterare
Veronica Årebrand 89 - 93 Servicechef
Malin Lidow Heneryd 95 - 104 Bygg- och miljöchef
Tommie Vilhelmsson 95 - 96 Byggnadsinspektör
Caroline Persson 97 Bygglovshandläggare
Timothy Levin 98 - 103 Fysisk planerare
Camilla Forslund 105 - 107 Teknisk chef
Monica Frisk 105 - 107 Ekonom
Tore Tällberg 106 - 107 Lokalsamordnare
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 89 Godkännande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av två 
extra ärenden gällande rivning och nybyggnad av fritidshus samt fullmakt 
för ordförande och förvaltningschef att skriva under ett avtal. Punkt 10 utgår 
då sökande har tagit tillbaka sin ansökan.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 90 Delgivning av protokoll

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottet 2018-07-02
 Arbetsutskottet 2018-08-27
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 91 Uppföljningslistan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Uppföljningslistan 2018-09-07
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 92 Meddelande 2018 - information till 
samhällsbyggnadsnämnden

Diarienr
Sbn2018/11 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Meddelanden 180601-180909
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 93 Rapport/information från verksamheten

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Veronica Årebrand, Servicechef gjorde en kort presentation av sig själv.

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att ett anbud är 
inlämnat gällande försäljningen av Älvkarleby camping. Flera intressenter 
har varit på visning och öppning av anbud sker efter 15 oktober. Vid 
Nybogård har två bygglov beviljats och ett till är på gång. Totalt är 7 
bygglov beviljade och 13 tomter är sålda. Vid Liljebacken är 8 
bokningsavtal tecknade i väntan på Lantmäteriets avstyckning. Skogen 
kommer att avverkas inom område nr två. Biblioteket har många barn från 
mellanstadiet, främst onsdagseftermiddagar när skolan slutar kl 12. Det 
upplevs väldigt störande av andra besökare. En dialog sker med skolchefen 
för att försöka lösa problemet. Ett samverkansavtal är tecknat med 
Östhammars kommun gällande livsmedelskontrollen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 94 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 180601 - 180909
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 95 Rättelseföreläggande om rivning av carport/förråd
Diarienr
2013/318 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. §§ 20 och 37  
plan- och bygglagen (2010:900, PBL), att förelägga tomträttshavare till XXX
, fastighet XXX, XXX med 
personnummer XXX, att vid vite om 200 000 kronor 
(tvåhundratusen kronor), se till att senast 2019-10-01, vidta rättelse genom 
att riva carport/förråd placerat på naturmark i tomtens sydvästra del.

Reservationer och särskilda uttalanden
Mats Tegelberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen och 
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-06-28 mottagit en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.

Bygglov beviljades för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd 
2013-09-06 genom delegationsbeslut. Handlingar som legat till grund för 
beslut är daterad till 2013-06-28.

Sökande skickade in nya handlingar 2013-09-23 där det framgick att ny 
takkupa placerats i byggnadens norra fasad. Ändring av tidigare beviljat 
bygglov beviljades 2013-10-09 av Samhällsbyggnadsnämnden § 465.

Därefter följde ett tidigt tekniskt samråd med efterföljande delstartbesked 
gällande endast markarbeten samt grundläggning av båda byggnaderna.
Utstakningsprotokoll gällande grovutstakning inkom därefter vilket bedöms 
efterfölja beviljat bygglov. 

Vid syn på plats konstaterades det att carport/förråd var påbörjad samt 
färdigställd innan beslut om startbesked för överbyggnad utfärdats. Under 
det tekniska samrådet 2016-04-26 informerade byggherren kontoret att de 
hade dokumenterad kommunikation där tidigare byggnadsinspektör beviljat 
påbörjande av komplementbyggnadens överbyggnad. Kontoret utfärdade då 
ett delstartbesked gällande endast fritidshusets överbyggnad. Arbetsplats-
besök och slutsamråd utfördes samt utfärdande av interimistiskt slutbesked 
gällande huvudbyggnaden i väntan på redovisning av tidigare 
kommunikation. Byggherren kunde inte redovisa kommunicering av 
beviljande att påbörja komplementbyggnadens överbyggnad.

Kontoret uppmärksammade 2017-02-15 att komplementbyggnadens 
placering inte verkade stämma överens med givet bygglov. Kontrollmätning 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

av byggnaderna gjordes 2017-03-08 av mätingenjör där det konstaterades att 
byggnaders placering inte överensstämmer med givet bygglov. 
Komplementbyggnad är delvis placerad utanför tomten kopphusvägen 176. 

Tomten omfattas av detaljplan Medora 11:186, kopphuslandet med 
aktbeteckning: 03-19-P01/5 som vann laga kraft 2001-06-12.

Enligt den gällande detaljplan utgör marken runt tomten allmän platsmark i 
form av naturmark. Då delar av komplementbyggnaden är placerat på 
naturmark saknas förutsättningar att bevilja bygglov i efterhand och det är 
anledningen till rättelseföreläggande.

Ärende gällande bygglov i efterhand för olovligt uppförd byggnad på 
allmän plats har tidigare överprövats i högre instans, som exempel kan 
nämnas mark- och miljödomstolens ärende 2013-12-18 mål nr P 3759-13, 
gällande placering av del av komplementbyggnad på allmän plats och 
ansågs inte utgöra en liten avvikelse mot detaljplanen.

I Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverkets allmänna råd 
1996:1, som var rådande vägledningshandbok vid detaljplanens 
framtagande, framgår att NATUR kan i mindre omfattning inrymma 
parkanläggningar av olika slag, motionsslingor etc. men förutsätter ej detta 
och inte heller annan skötsel än viss städning. Bil- och busstrafik inryms 
endast i den utsträckning som behövs for att nå viss anläggning inom 
området. En allmän plats är vanligen inte avsedd för bebyggelse. Det 
hindrar inte att det ofta behövs både anläggningar och byggnader för själva 
platsens skötsel och bruk. Det kan gälla t.ex. skydd vid hållplatser, kiosker, 
toaletter, små förråd och personalutrymmen. Dessa bör så långt möjligt 
redovisas i planen genom egenskapsbestämmelser, som tydliggör deras 
inverkan på miljön.

Rubricerad komplementbyggnad avses att användas uteslutande för privat 
bruk varvid bedömning gjorts att lov ej kan beviljas i efterhand. 
Carport/förråd med tillhörande grundläggning ska därmed rivas i sin helhet. 

Naturmarken inom det detaljplanelagda området omfattas av strandskydd 
om 100 m. Ansökan om dispens för strandskyddet lämnades in och 
beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet överprövades av 
Länsstyrelsen där de upphävde beslutet om strandskyddsdispens. Sökande 
överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
som avslog överklagandet. Komplementbyggnaden saknar därmed 
strandskyddsdispens.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

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. Överklagandet ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov med tillhörande 

handlingar 2013-10-09 § 465
 Kontrollmätning 2017-03-08
 Yttrande från tomträttshavare 2017-08-17
 Yttrande från fastighetsägaren 2017-08-17
 Yttrande från Förvaltare 2018-09-10

Beslutet lämnas till
 Arrendeägare – XXX (Rek+MB)
 Fastighetsägarna – XXX
 Inskrivningsmyndigheten

Bilagor
 Bilaga 1
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 96 Föreläggande om underhållsåtgärder
Diarienr
2017/336 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap § 19 plan- och 
bygglagen (2010:900 PBL), samt § 2 lagen om viten (1985:206), förelägga 
fastighetsägaren av fastighet XXX, XXX
med personnummer XXX att vid vite om 200 000 kr 
(tvåhundratusen kronor), senast åtta månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft utföra underhållsåtgärder enligt följande punktlista:

 Demontering av skadad läkt (tak)
 Montering av ny underlagspapp vid behov (tak)
 Montering av ny läkt (tak)
 Montering av enkupigt lertegel där sådana saknas 
 Montering av vindskivor
 Demontering av befintlig isolering samt spikreglar (fasad)
 Montering av nya reglar, isolering, vindduk, spikregel, panel och 

knutbrädor (fuktmätning av underliggande material bör göras för 
säkerställande att inte fukt byggs in bakom fasaden)

 Montering av smygar samt fönsterfoder
 Montering av fönsterbleck ovan samt under fönster
 Målning av fasad (väggpanel, knutbrädor, vindskivor samt 

fönsterfoder)
 Montering av hängrännor samt stuprör
 Borttagande av rivningsmaterial inom fastigheten

Sammanfattning av ärendet
Anmälan om klagomål på eftersatt skötsel och underhåll inkom till bygg- 
och miljökontoret 2017-05-24. Klagomålet kommunicerades med 
fastighetsägaren där vi bad de komma in med en skriftlig redogörelse över 
skicket på byggnaden samt hur de ska åtgärda bristerna. Svar från 
fastighetsägare inkom inte. Möte på plats ägde rum 2017-08-25 med 
fastighetsägare XXX där kontoret informerade om 
klagomålet vi fått in samt att en byggnad ska hållas i vårdat skick enlig 
plan- och bygglagen. Fastighetsägaren förklarade att underhåll av 
byggnaden kommer ske av ett företag inom några veckor från mötet. Då 
inga åtgärder utfördes fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut om 
föreläggande om underhållsutredning. Certifierad sakkunnig enligt 10 kap 8 
§ PBL utförde ett platsbesök och upprättade därefter en underhållsutredning 
med åtgärdsförslag samt kostnadskalkyl. Underhållsutredningen har legat 
till grund för beslutet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden anser att byggnadens befintliga skick är sådant 
att det strider mot plan- och bygglagens krav på att en byggnad ska hållas i 
vårdat skick och underhållas så dess utformning och tekniska egenskapskrav 
bevaras. Underhåll ska ske för att en byggnads utformning och de tekniska 
egenskapskraven (bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet vid 
användning) i huvudsak ska kunna ses som bevarade. 

Vid syn på plats konstaterades att byggnaden är i betydande behov av 
utvändigt underhåll då ca: tre rader av enkupigt lertegel tagits bort. Träfasad 
har tagits bort där bakomliggande isoleringen har delvis blåst bort eller 
hänger löst. Knutbrädorna har demonterats samt att vindskivor hänger löst.

Byggnaden är belägen vid Älvkarleby kommuns huvudväg (riksväg 76) och 
dess bristfälliga underhåll utgör en betydande negativ påverkan på 
stadsbilden.

Med anledning av ovanstående gör Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömningen att åtgärderna behövs för att byggnaden ska anses vara i 
vårdat skick samt att de tekniska egenskapskraven ska uppfyllas.
 
Upplysningar
Om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt från tidigare 
utformning kan det behövas bygglov för detta enligt 9 kap 2 § PBL.

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.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-17
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägare (Rek+MB)
 Förmyndare
 Inskrivningsmyndigheten

Bilagor till beslut
 Underhållsutredning
 Kostnadskalkyl
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 97 Nybyggnad samt rivning av fritidshus
Diarienr
2018/59 Beslut��

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
fritidshus samt rivningslov för rivning av fritidshus inom fastigheten XXX
, enligt ansökan. 

Åtgärden innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser 
nybyggnadens takvinkel samt grundläggningsmaterial för den nya 
byggnaden. Åtgärderna bedöms dock vara en liten avvikelse som är förenlig 
med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), 
förkortad PBL.��

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för rivning 
samt nybyggnad av fritidshus.��

Med startbesked beslutar nämnden att: 
 Rivnings- och byggnadsarbetena får påbörjas.��
 Innan byggnadsarbeten påbörjas ska utstakning ske av nybyggnaden.��
 Kontrollplanen fastställs.��
 Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.��
 Nybyggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap PBL.��

Avgift för bygglov, rivningslov och startbesked: 9 415 kronor (faktura 
skickas separat)��

Sammanfattning av ärendet��
Sökande: XXX Gårdskärs fiskehamn��

Ansökan avser rivningslov för rivning av fritidshus samt bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på XXX inom fastigheten XXX, 
Älvkarleby Kommun. Den nya byggnaden är tänkt att placeras på samma 
plats som det befintliga fritidshuset. Byggnaden kommer att innehålla tre 
sovrum, en hall och ett förråd. Nybyggnaden uppförs med en byggnads- och 
bruttoarea om ca 63 m2. Byggnaden uppförs i en våning och kommer att 
förses med taktäckningsmaterial av svart plåt. Fasaden består av träpanel 
som färgas röd med vita knutar.��

Fastigheten omfattas av detaljplan för �;�;�; , Gårdskärs fiskehamn, 
med aktbeteckning 0319-P13/2, som vann laga kraft 2012-11-21.��
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för 
bostadsändamål. Byggnader får uppföras i en våning med en högsta 
byggnadshöjd om 3,5 m. Byggnader ska ges en taklutning mellan 27-45o. 
Byggnader ska ges en för bygden traditionell fasad- och foderfärg. Byggnad 
får ej ges panoramainglasning. Naturen ska värnas, men träd och buskar får 
gallras.  

Den kulturhistoriskt och miljömässigt intressanta småbåtshamnsmiljön får 
inte förändras på så sätt att staket sätts upp. 

Inom hela planområdet gäller även att nybyggnad eller återuppförande av 
byggnad ska ske radonsäkert och brandskyddat. Både kvartersmark och 
allmän platsmark ska vara tillgänglig som gemensamhetsanläggning. Det får 
inte uppföras plank eller friggebodar inom planområdet, endast utedass av 
traditionell storlek och rimlig omfattning får uppföras. Källare får inte 
anläggas. Geologisk undersökning måste föregå grundläggning av 
byggnader. Grundläggning av byggnader ska ske med vattenbeständig 
betong och kläs som i övriga bestämmelser för byggnader. 

Utökad lovplikt gäller i hela detaljplaneområdet för omfärgning samt byte 
av tak- eller fasadmaterial och takvinkel på sjöbodar, komplementbyggnader 
och stugor. Bygglov krävs även för uppförande av komplementbyggnader 
om maximalt 15 m2. Marklov krävs för trädfällning av träd med en diameter 
över 20 cm samt skogsplantering.

Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser nybyggnadens takvinkel på del 
av hus samt grundläggningsmaterial för den nya byggnaden.

Enligt den gällande detaljplanen ska byggnader ges en takvinkel om mellan 
27-45o. För den ansökta nybyggnaden ges en del av byggnaden en takvinkel 
om 27o medan en del av byggnaden ges en takvinkel om 20o. 

Enligt den gällande detaljplanen ska även grundläggningen av byggnader 
ske med vattenbeständig betong.

Enligt den gällande detaljplanen är högsta tillåtna byggnadshöjd 3,5 m för 
byggnader inom det berörda området. På den berörda platsen i Gårdskär 
fiskehamn färdas de flesta personerna via vattnet och den farled som leder 
in mot hamnen, detta gör att nybyggnadens västra fasad som vetter mot 
vattnet bedöms vara den beräkningsgrundande fasaden. Då delen mot norr 
på den västra fasaden har störst yta och denna del utgörs av en gavel ska 
byggnadshöjden beräknas i byggnadens nock. Men då byggnaden placeras 
närmare allmän platsmark än 6 m har byggnadshöjden beräknats från den 
allmänna platsmarkens medelmarksnivå. Byggnadshöjden bedöms därmed 
vara planenlig. 
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Utdragsbestyrkande

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 
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, varför 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.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan vad gäller nybyggnad 
strider mot den gällande detaljplanen vad avser takvinkel på del av hus samt 
grundläggningsmaterial för den nya byggnaden.

Enligt 9 kap 31 b § PBL, får bygglov ges för åtgärd som avviker från 
detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Till nybyggnaden är det tänkt att den befintliga byggnadens plintar från 
1950-talet ska användas i den mån som detta är möjligt, men att byggnaden 
ska kompletteras med några plintar under den befintliga uteplatsen. Enligt 
den gällande detaljplanen ska grundläggning av byggnader ske med 
vattenbeständig betong och kläs som i övriga bestämmelser för byggnader 
som finns i detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden finner det inte troligt 
att de befintliga plintarna har utförts med en vattenbeständig betong, men 
bedömer att denna avvikelse från detaljplanen kan ses som en liten 
avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL. Detta då den berörda byggnaden i 
förhållande till de flesta övriga byggnaderna inom detaljplanen är placerad 
långt från strandlinjen och att det är en väsentlig höjdskillnad mellan 
strandlinjen och den tänkta nybyggnaden. Det finns för den berörda 
byggnaden därmed inte samma risk för skada på byggnaden som det gör för 
flera av sjöbodarna som idag redan ligger delvis placerade i vattnet. 

Nybyggnaden är tänkt att byggas i vinkel och förses med sadeltak, detta 
innebär att byggnaden kommer att få sadeltak åt två olika håll. Då 
byggnadens båda vinklarna har olika bredder och taknocken för de båda 
delarna har lagts på samma höjd innebär detta att takvinkeln för de båda 
delarna kommer att skilja sig åt. Den ena delen ges en takvinkel om 27o 
medan den andra ges en takvinkel om 20o. Samhällsbyggnadsnämnden 
anser att den berörda byggnaden är enskilt placerad i förhållande till övriga 
byggnader inom planområdet och att en avvikelse från planens angivna 
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takvinkel därmed inte kommer att märkas på samma sätt som i de mer 
tätbebyggda områdena. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer också att det 
på den berörda platsen är positivt att hålla nere nockhöjden för att på så sätt 
behålla småskaligheten för byggnaden och karaktären av en mindre stuga. 
Att byggnaden delvis ges en avvikande takvinkel anses därför inte påverka 
kulturvärdena i området eller byggnadens anpassning till omgivningen. 
Avvikelsen kan därför ses som en liten avvikelse från den gällande 
detaljplanen.

Den tänkta nybyggnaden innehåller endast tre sovrum, en hall och ett förråd. 
Byggnaden har ingen tillgång till kök, badrum eller någon form av vatten- 
och avlopp.

I planbeskrivningen till den gällande detaljplanen anges dock att det tidigare 
har upptäckts saltvatteninträngning i områdets borrade brunn vid 
hamnkontoret. Detta påverkar möjligheten att anlägga vatten och avlopp i 
området. Kommunalt avlopp blir mycket dyrt att dra fram, då befintliga 
ledningar ligger långt upp i Gårdskär. Det är också högst osäkert om det är 
lämpligt med enskilda anläggningar som baseras på tillexempel infiltration 
eftersom naturen är så känslig i området. Att ta upp mycket grundvatten har 
ju tidigare visat sig vara olämpligt. En del personer har torrtoaletter i sina 
stugor och bodar och det kanske är den bästa lösningen tillsammans med en 
gemensam anläggning i gemensamhetslokalen, om detta visar sig möjligt. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att även om byggnaden är 
bristfälligt utrustad vad gäller funktioner för matlagning och hygien, så är 
byggnaden utformad i enlighet med detaljplanens syfte med enklare 
bebyggelse för att bevara områdets karaktär och de kulturhistoriska värdena 
på platsen.

Samhällsbyggnadsnämndens sammantagna bedömning är att ansökta 
åtgärder anses vara förenliga med lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL, och 
att de ansökta avvikelserna från detaljplanen även tillsammans kan ses som 
en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte, varför 
rivningslov och bygglov kan beviljas för åtgärderna. 

Anmälningar
Följande anmälningar ska göras till Bygg- och miljökontoret:

 Utstakning, innan påbörjande
 När arbetet påbörjas
 När arbetet slutförts – begäran om slutbesked
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Förutsättningar för slutbesked
Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar ska inlämnas 
vid avslutad byggnation för att slutbesked ska kunna utfärdas:

 Ifylld och signerad kontrollplan

Upplysningar
Bygg- och 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 bygg- och rivningslov 
upphör att gälla.

Beslut om bygg- och rivningslov får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

När byggnaden ska stakas ut av kommunen kontakta Samhällsbyggnads-
kontoret i Gävle kommun för att bestämma lämplig tidpunkt i god tid innan 
byggstart, dock senast 10 dagar innan önskat datum för utstakning. 
Utstakningen kan även ske av behörig mätingenjör. Om byggherren väljer 
att anlita behörig mätingenjör ska denna godkännas av kommunen innan 
utstakning sker. Det är upp till byggherren att avgöra vem som utför 
utstakningen.

Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är 
klar).

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. 

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
 Ansökan, inkommen 2018-01-24
 Situationsplan, inkommen 2018-07-25
 Fasadritning mot norr, inkommen 2018-07-15 
 Fasadritning mot öster, inkommen 2018-07-15
 Fasadritning mot söder, inkommen 2018-07-15
 Fasadritning mot väster, inkommen 2018-07-15
 Planritning, inkommen 2018-07-15
 Geotekniskt utlåtande, inkommen 2018-06-21
 Skrivelse, inkommen 2018-01-24
 Konstruktionsritningar, inkommen 2018-06-21
 Förslag till kontrollplan, inkommen 2018-07-15

Beslutet lämnas till
 Sökande
 Fastighetsägare

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritning
 Fasadritningar
 Fastställd kontrollplan
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SBN § 98 Yttrande gällande nätkoncession för ny ledning mellan 
Älvkarleby och Dannemora

Diarienr
2018/599 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet. 

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 
(Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 
linje). Ansökan avser ombyggnation av en ledning från Älvkarleby till 
Dannemora i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner, i Uppsala län. 
Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras för 145 kV 
(konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd. 
I handläggningen utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, 
miljön och människors hälsa. Kommunen är obligatorisk remissinstans 
enligt 8 § Elförordningen (2013:208). Vi behöver därför ert svar för att 
kunna fatta ett beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Yttrande – Ansökan om nätkoncession för ombyggnation av befintlig 

132 kV ledning mellan Älvkarleby och Dannemora, Uppsala län, 
Johannes Siirtola, Fysisk planerare, 2018-08-15

Beslutet lämnas till
 Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se
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SBN § 99 Yttrande gällande ansökan om förnyad konsession för 
befintlig 145 kV ledning mellan Lanforsen och 
Mehedeby

Diarienr
2018/602 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet.

Sammanfattning av ärendet
Ellevio AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att 
fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en luftledning från Älvkarleö till Mehedeby i Älvkarleby och 
Tierps kommuner, Uppsala län. Den ska drivas med 132 kV (nominell 
spänning) och konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei 
som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

I handläggningen utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, 
miljön och människors hälsa. Kommunen är obligatorisk remissinstans 
enligt 8 § elförordningen (2013:208). Ei behöver därför kommunens svar för 
att kunna fatta ett beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Yttrande – Ansökan om förnyad koncession för befintlig 145 kV ledning 

mellan Lanforsen och söder om Mehedeby, Uppsala län, Johannes 
Siirtola, Fysisk planerare, 2018-08-15

Beslutet lämnas till
 Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se
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SBN § 100 Dp Bodaån
Diarienr
2014/333 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
1. detaljplaneförslaget och samråd kan inledas
2. behovsbedömningen

Sammanfattning av ärendet
Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där tre områden 
har utpekats som potentiella kandidater för nya bostäder. Aktuellt 
detaljplaneförslag kommer vara den första av tre detaljplaner som tas fram i 
syftet att möjliggöra för ett centrumnära boende.

Planområdet förväntas rymma ca 40 bostäder i radhus, kedjehus eller 
flerbostadshus. Det arbete med parkstråk utefter Bodaån som kommunen 
genomfört ska med aktuellt förslag förstärkas och stråket ska integreras med 
den nya detaljplanen. 

Med aktuellt planförslag tillåts centrumverksamhet etablera sig inom det 
område vilket redan är att anse ianspråktaget längs planområdets strandlinje. 
Med planbestämmelsen centrumverksamhet finns möjlighet för att 
exempelvis etablera småskalig handel eller servering inom området. Att 
möjliggöra för denna typ av användning väntas bidra till en attraktivare och 
mer inbjudande miljö för allmänheten att vistas i.   

Utöver detta möjliggör planförslaget för utökad bebyggelse längs 
strandlinjen just söder om ovan nämnda centrumverksamhet. Platsen är i 
plankartan benämnd med V1 vilket innebär att det inom området får 
uppföras sjöbodar och bryggor. Bebyggelse är tänkt att stärka parkstråkets 
särpräglade gestaltning och bidra till dess attraktivitet. 

Beslutsunderlag
 Plan- och genomförandebeskrivning, Timothy Levin, 2018-08-13
 Plankarta, Timothy Levin, 2018-07-02
 Behovsbedömning, Timothy Levin, 2018-08-14
 Fastighetsförteckning, Lantmäteriet
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SBN § 101 Dp Tallmon
Diarienr
2017/675 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
1. detaljplaneförslaget och granskning av planen kan inledas
2. samrådsredogörelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för anläggande av parkering i 
södra planområdet samt även att utröna vilken möjligheten är till att utöka dess 
kapacitet. Dessutom ska den faktiska användningen i resterande del av 
planområdet bedömas utifrån dess lämplighet. Detta för att åstadkomma en 
planenlig användning i området.

Beslutsunderlag
 Plan- och genomförandebeskrivning, Timothy Levin, 2018-07-10
 Plankarta, Timothy Levin, 2018-07-10
 Behovsbedömning, Timothy Levin, 2018-05-18
 Samrådsredogörelse, Timothy Levin, 2018-08-14
 Fastighetsförteckning, Lantmäteriet
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SBN § 102 Dp Fyrklövern
Diarienr
2017/555 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
1. detaljplaneförslaget och granskning av planen kan inledas
2. samrådsredogörelsen

Reservationer och särskilda uttalanden
Sven-Olof Melin (S) och Rolf Sundström (SD) anmäler sig jävig och deltar 
inte i handläggningen och beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra förtätning av bostäder och 
centrumverksamhet i Skutskär. Planområdet är beläget i Skutskärs centrum 
med närhet till vårdcentral, dagligvarubutiker och kollektivtrafik. 
Älvkarleby kommun behöver fler bostäder. Detta för att möta befintlig 
efterfrågan samt framtida behov eftersom kommunens invånarantal 
förväntas öka. I kommunen finns stor efterfrågan på olika typer av 
boendeformer. Denna detaljplan möjliggör för byggnation av flerbostadshus 
samt lokaler för centrumverksamhet. 

Planområdet är cirka 2,9 hektar stort och föreslås ges ökade byggrätter för 
att inrymma fler och högre byggnader.

Beslutsunderlag
 Plan- och genomförandebeskrivning, Johannes Siirtola, 2018-08-16
 Plankarta, Johannes Siirtola, 2018-08-16
 Samrådsredogörelse, Johannes Siirtola, 2018-08-17
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SBN § 103 Planbeskedsansökan Resecentrum Skutskär
Diarienr
2018/361 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked. 
Planläggningen delas upp i två etapper, där parkeringar och resecentrum 
omfattas av etapp 1 och där bostäder och övriga rekreationsområden 
omfattas av etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommuns tekniska avdelning har inkommit med ansökan om 
planbesked för ett större område som omfattar Skutskärs station och dess 
närområde.

Tekniska avdelningen vill genom detaljplaneläggning pröva möjligheten att 
uppföra nya bostäder, nya parkeringar och ny busstation vid 
stationsområdet.

I ansökan skriver tekniska avdelningen att syftet med ny detaljplan är att 
”skapa fler bostäder med bra pendlarläge. Ändra trafiksituationen vid 
resecentrum och utöka pendlarparkeringar. Skapa idrottsområde, rekreation 
och hundlekgård. Planavgift tas ut i bygglov”.

Stora delar av ändamålen i ansökan stämmer överens med kommunens 
intentioner i gällande översiktsplan från 2009. Bygg- och miljöavdelningen 
anser därför att dessa användningssätt är lämpliga för vidare prövning i 
området och att ny planläggning kan påbörjas. Beslut om antagande kan 
preliminärt ske i slutet av 2019.

Bygg- och miljöavdelningen anser dock att planläggning bör ske i olika 
etapper. Första etappen bör hantera ny busstation och pendlarparkeringar 
medan andra etappen hanterar nya bostäder i området. Detta för att 
möjliggöra en tidigare ombyggnation av busstation och pendlarparkeringar. 
Något som kommunens bygg- och miljöavdelning ser som en viktig 
förutsättning för att skapa en mer attraktiv och hållbar kollektivtrafik i 
Skutskär. 

Beslutsunderlag
 Underlag till beslut om planbesked, Johannes Siirtola, 2018-08-13
 Begäran om planbesked, Tekniska avdelningen, 2018-05-03

Beslutet lämnas till
 Mark- och exploateringsingenjör, tekniska avdelningen 
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SBN § 104 Delårsuppföljning BoM
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning av ärendet
Bygg och miljöavdelningen har arbetat fram ett förslag till delårsuppföljning 
av verksamheten per den 31/7 2018. Uppföljningen visar att 
måluppfyllelsen i stort varit god men att tillsynen inom några området ligger 
något efter plan. Detta beräknas dock till stor del kunna hämtas igen under 
hösten, förutsatt att inget oförutsett inträffat.

Beslutsunderlag
 Underlag ur arbetsyta i Stratsys
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SBN § 105 Slutredovisning av investeringsprojekt
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av 
investeringsprojekt.

Sammanfattning av ärendet
Camilla Forslund, teknisk chef gick igenom slutredovisningarna för 
investeringsprojekten.

Beslutsunderlag
 Yttre miljö Bodaskolan 2017 etapp 2, 2018-07-24
 Hiss- och lokalanpassning Brandstationen (Trygghetens hus), 2018-07-24
 Anläggande av ny park i Skutskärs centrum, 2018-07-25
 Ombyggnad av kök, Sörgärdet, 2018-08-17 
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SBN § 106 Riktlinjer för temperaturer i kommunala lokaler
Diarienr
Sbn2018/35 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar riktlinjerna för temperaturer i kommunala 
lokaler.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna har tagits fram då det tidigare har saknats riktlinjer för 
kommunala lokaler.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Riktlinjer för temperaturer i kommunala lokaler, 2018-04-26, Tore 

Tällberg

Beslutet lämnas till
 Samhällsbyggnadsnämndens avdelningschefer
 Kommunstyrelsen 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
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SBN § 107 Östangård
Diarienr
Sbn2018/38 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. den äldre delen av byggnaden Östangård rivs. Gläntorna ska då stå kvar 

möjliga för uthyrning eller annat alternativ.
2. Samhällsbyggnadsnämnden äskar 3 800 000 kr för rivningen att 

avsättas till internbudget 2019. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden lägger upp ett separat 

investeringsbudgetförslag för anpassning av Gläntorna på 500 000 kr 
till internbudget 2019.

Sammanfattning av ärendet
Det nya vård- och omsorgsboendet på Tallmon är under byggnation och 
planeras sättas i drift under senhösten 2019. Östangårds äldre lokaler har 
inte haft någon vård- och omsorgsverksamhet sedan flytten för några år 
sedan och lokalerna hyrs tillfälligt av verksamheten för förvaring av 
inventarier. Gläntorna har under en period fungerat som boende för 
ensamkommande men dessa lokaler är nu uppsagda och tomställda.

Tekniska tog under 2016 fram ett åtgärdsförlag för renovering av de äldre 
lokalerna. Rapporten som utgick från enklare tekniska undersökningar och 
besiktningar visade att renoveringskostnaderna skulle uppgå till ca 25 mnkr. 
Gläntorna var inte medräknade i detta. Gläntorna håller relativt god status 
efter en större verksamhetsanpassning som gjordes för ensamkommande 
2015. Åtgärderna gällde främst på brandskyddet.

Tekniska anser att det första som bör göras är att riva den äldre delen. Det 
finns förutsättningar för Gläntorna att hyras ut till kommunal verksamhet 
eller andra intressenter. 

Vi ser inte att värdet av lokalerna vägs upp av de investeringar som krävs 
samt den driftkostnad lokalerna kräver för uthyrning. Att spara lokalerna för 
framtida behov är inte heller ett bra alternativ då kostnaden för 
nollställningen är hög och risken för ännu högre investeringar i framtiden är 
uppenbar. 

Gläntorna håller en relativt god status och underhållsbehovet för kommande 
fem åren gäller främst yttre, inre fasad och tak. En rivning av den gamla 
byggnaden öppnar för nya möjligheter till utveckling.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-07

30



Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Annemon Piper (KV) yrkar på ett tilläggsyrkande att Älvkarlebyhus AB får 
titta på möjligheten för att bygga ett trygghetsboende.

Beslutsgång
Ordförande Magnus Grönberg (S) beslutar att om tilläggsyrkande ska tas 
med röstas med ja och att inte ta med tilläggsyrkandet röstas med nej. 
Ordförande finner att nämnden har röstat nej.

Annemon Piper (KV) begär votering.

Votering har begärts och den ska nu genomföras. Den som vill bifalla att 
tilläggsyrkande tas med röstar ja och den som inte vill att tilläggsyrkandet 
tas med röstar nej.

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster och 9 nej-röster har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att 
inte ta med tilläggsyrkande.

Reservation och särskilda uttalanden
Annemon Piper (KV) reserverar sig mot beslutet och kommer in med en 
skriftlig reservation.

Beslutet lämnas till
 Kommunfullmäktige
 Teknisk chef
 Ekonom, Monica Frisk
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Samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-09

Omröstningsprotokoll
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)

§ 115
Ledamöter Närvaro

Ja Nej

Magnus Grönberg (S) X X

Ulf Öman (V) X X

Annika Forsberg (S) X X

Gunvor Lugnfors (S) X X

Sven-Olof Melin (S) X X

Ola Lindberg (MP) X X

Bo Janzon (M) F

Roger Petrini (M) X X

Annemon Piper (KV) X X

Kurt Törnblom (SD) F

Sandra Andersson (SD) X X

Ersättare Ersättare för:

Hannele Kumpulainen (S)

Roger Wilund (S)

Jan-Erik Molander (S)

Mats Tegelberg (S)

Kenneth Östlund (S)

Börje Knapp (V)

Birgitta Thunholm (C) X X Bo Janzon (M)

Kristina Freerks (C)

Lage Karlsson (KV)

Maj-Britt Jakobsson (SD) X X Kurt Törnblom (SD)

Rolf Sundström (SD)

8 3
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 108 Revidering av delegationsordningen
Diarienr
Sbn2018/54 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ändringarna i 
delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Ändring av lagrum för punkterna 1.6, 1.7, 1.12, 1.13, 20.4 och 20.5. 

Punkt 2.5 är ny enligt Regler för investeringsredovisning” samt 9.25. 

Punkterna 10.2 - 10.5 och 12.1 - 13.2 ändring av delegat för mindre 
sårbarhet på planavdelningen. 

Punkt 16.4 tas bort då föreningarna själva tecknar hyresavtal.

Byte av titel från personalchef till HR-chef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Delegationsordning utan verkställighetsbeslut
 Delegationsordning enbart med verkställighetsbeslut

Beslutet lämnas till
 Avdelningschefer
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-09-17

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 109 Fullmakt att skriva under avtal
Diarienr
Sbn2018/2 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ordförande och förvaltningschef får 
fullmakt att skriva på avtal för Älvkarleby kommuns räkning i samband med 
förlikningen mellan Älvkarleby vatten och Econova.

Sammanfattning av ärendet
En förlikning pågår mellan Älvkarleby vatten och Econova där kommunen 
kan bli en part.
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