Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-06-08 9.00 – 11.20
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2020-06-10

Paragrafer:

74-95

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg ej § 88

Ulf Öman § 88

Kristina Freerks

Maj-Britt Jacobsson

Justerare:

ANSLAG / BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2020-06-08

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-08

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Magnus Grönberg (S)
Mats Tegelberg (S)
Ulf Öman (V)
Ola Lindberg (MP)
Kenneth Lundström (M)
Annemon Piper (KV)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jan-Erik Molander (S)
Kristina Freerks (C)
Georges Alsawiri (KD)
Klas-Göran Johansson (S)
Håkan Thörnell (V)

Paragrafer
74-87, 89-95
74-91, 93-95

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Gunvor Lugnfors (S)
Paul Wisén (C)
Mats Skoglund (M)
Magnus Grönberg (S)
Mats Tegelberg (S)

88
92

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Klas-Göran Johansson (S)
Håkan Thörnell (V)
Walter Löfman (SD)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Monica Frisk
Lisa Hellström
Maj-Britt Lundberg
Camilla Forslund
Caroline Persson
Erik Holmberg
Ordförandens
signatur

Paragrafer
74-87, 89-91, 93-95
74-91, 93-95

Paragrafer

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Ekonom
Alkoholhandläggare
Mark- och exploateringsingenjör
Teknisk chef
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

75-78
83
83-84
86-88
89-92
Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 74

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett
extra informationsärende gällande ansökan om alkoholstillstånd.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 75
Diarienr

Tillsynsärende XXX
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar XXX, org.nr XXX, en erinran enligt 9
kap 17 § alkohollagen (2010:1622) med anledning av att tillståndshavaren bli
vit dömd för olovlig körning begången den 2019-11-26 samt på grund av grav
erande brister i personalliggaren vid
personalliggarkontroll i restaurangen den 2018-04-19.
Sammanfattning av ärendet

Bygg och miljö har gjort inre tillsyn av XXX och dess
företrädare vid vilken remisser har skickats till Kronofogden,
Polismyndigheten och Skatteverket. I två av remissvaren framgår att det
finns uppgifter som strider mot alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet.
I remissvar från Polismyndigheten framgår att bolagsmannen den 2019-12-04
godkände ett strafföreläggande gällande hastighetsöverträdelse och olovlig
körning begångna den 2019-11-26.
I remissvar från Skatteverket framgår att tillståndsbolaget den 2018-06-18
fick beslut om kontrollavgift på 15 000 kr på grund av konstaterade
allvarliga brister i personaliggaren vid personalliggarkontroll i restaurangen
den 2018-04-19.
Tillståndshavaren har kommit in med yttrande i ärendet. Av det framgår att
den olovliga körningen berodde på att tillståndshavaren hade glömt sina
glasögon då denne skulle åka och tanka. Vidare framgår att man har vidtagit
en förebyggande åtgärd för att säkerställa att personalliggaren sköts i
fortsättningen.
Motivering
Olovlig körning är en allvarlig handling som i normalfallet kan
diskvalificera en person från serveringstillstånd. I det aktuella ärendet
handlar det om att tillståndshavaren vid ett tillfälle glömt sina glasögon då
denne skulle tanka. Rimligen borde tillståndshavaren ha märkt att denne inte
hade glasögon på sig då den hade börjat köra bilen, men fortsatte färden
ändå. Dessutom körde tillståndshavaren för fort vid det aktuella tillfället.
Händelsen kunde mycket väl ha resulterat i att tillståndshavaren utsatt både
sig själv och andra för fara. Polismyndigheten bedömde dock inte att
handlingen var så pass graverande att körkortet skulle återkallas. Enligt
yttrande från tillståndshavaren är denna numer ytterst noga med att alltid ha
på sig sina glasögon vid bilkörning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Av utredningen framgår att tillståndshavaren även har fått beslut om
kontrollavgift på grund av allvarliga brister i personalliggaren.
Tillståndshavaren har vidtagit åtgärder för att förhindra att bristerna inträffar
igen.
De både bristerna bör var för sig föranleda en sanktion. Sammantaget
bedöms de dock inte vara så graverande att de bör resultera i beslut om
varning eller återkallelse. Särskilt inte med tanke på att det handlar om två
olikartade brister. Tillståndshavaren har dessutom inte meddelats någon
sanktion tidigare. En erinran bedöms därför vara en tillräckligt ingripande
åtgärd.
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse, daterad den 200422
Remissvar från Polismyndigheten, daterat den 200305
Remissvar från Skatteverket, daterat den 200309
Remissvar från Kronofogden, daterat den 200311
Tidigare utsänd kommunicering, daterad den 200313
Skriftligt yttrande från tillståndshavaren, daterat den 200330
Tjänsteanteckning från telefonsamtal med tillståndshavaren den 200408

Beslutet lämnas till




XX
Berörda myndigheter

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 76
Diarienr
2020/501

Ansökan om cateringtillstånd
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar XXX, XXX,
stadigvarande cateringstillstånd avseende servering av alla slags
alkoholdrycker till slutet sällskap, enligt 8 kap 2 + 4 §§ alkohollagen
(2010:1622), utgående från kök på XXX
Sammanfattning av ärendet

Sökanden bedriver sedan många år serveringsverksamhet till allmänheten
vid XXX och önskar nu utöka tillståndet med möjlighet till servering av alk
oholdrycker även vid cateringverksamhet till slutna sällskap i andra lokaler.
Motivering
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få
tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda
krav på lämplighet. Tillståndsmyndigheten ska ta särskild hänsyn till att
sökanden visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna (prop. 1994/95:89 s. 102f). Det
är sökanden som har att visa att denne är lämplig att inneha
serveringstillstånd.
Utredande handläggare anser att sökanden har visat sannolikt att den
kommer att driva cateringverksamheten i enlighet med de krav som ställs i
alkohollagen. Bifall till ansökan bedöms inte medföra risk för olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
”Utredning 2020-501”, 2020-05-11, Lena Barrow, t.f. enhetschef

Beslutet lämnas till




XXX
Berörda myndigheter

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 77
Diarienr
2020/641

Informationärende gällande ansökan om
alkoholtillstånd
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

XXX ansöker om stadigvarande alkoholtillstånd. Ny ägare till
restaurangen som har verksamhet igång i väntan på att få tillstånd. Om inget
hinder ligger för tillstånd så blir det ett ordförandebeslut.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

7

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-08

SBN § 78
Diarienr
SBN2020/39

Revidering av delegationsordningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänna revideringen av delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet

Ändringen gäller några mindre ändringar och tillägg för alkohol- och
tobaksärenden.
I avsnittet gällande delegering och beslutanderätts har några paragrafer fått
nytt paragrafhänvisning samt ett tillägg gällande avtalssamverkan mellan
kommuner.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Utdrag ur delegationsordningen

Beslutet lämnas till




Avdelningschefer
Alkoholhandläggare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 79

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag




Föreningsutskottet 200511
Arbetsutskottet 200528

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 80

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Uppföljningslistan 200601

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 81

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslut 200501-200531

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 82
Diarienr
SBN2020/6

Meddelanden 2020 - information till nämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Meddelanden 200501-200531

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 83

Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär

Diarienr
SBN2019/126 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget då Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att anlägga
en hundrastgård vid resecentrum.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ett medborgarförslag om hundlekgård vid Gävlevägen.
Tekniska avdelningen har för avsikt att anlägga en hundrastgård vid
resecentrum. Vi avvaktar etapp 2 i planläggning av ängen vid
Hårstaområdet.
Fastigheterna på ängen vid Centralgatan - Siggebodavägen tillhör
Älvkarlebyhus numera.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär 191210

Beslutet lämnas till



Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 84
Diarienr
SBN2020/1

Slutredovisning gällande olika investeringsprojekt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av 9 stycken
investeringsprojekt.
Beslutsunderlag



Slutredovisning av 9 st investeringsprojekt, daterade 200427, 200428 &
200603

Beslutet lämnas till





Ekonom SBN
Teknisk chef
Kultur- och fritidschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 85
Diarienr
SBN2020/1

Tertialuppföljning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialuppföljningen.
Sammanfattning av ärendet

Prognoser visar på ett överskott på 3,2 miljoner som till största delen beror
på lägre vintervägunderhåll och ej genomförd fastighetsunderhåll pga
Covid-19.
Beslutsunderlag



Tertialrapport 2020, nämndnivå

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 86
Diarienr
2020/299

Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten XXX med
följande villkor:
• Byggnaderna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
• Byggnader ska placeras minst 3,5 m från kommunala ledningar i mark för
vatten, dagvatten och avlopp.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Avgiften för förhandsbeskedet är: 17 700 kr (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom
fastigheten XXX, Älvkarleby kommun.
Fastigheten är obebyggd och har en arealen 7 300 m2. Fastigheten utgör en
lucktomt mellan tre befintliga bostadshus. Marken utgörs av ängsmark som
tidigare nyttjats som beteshage. Idag nyttjas delar av fastigheten för
uppställning av maskiner och annat diverse material.
Enligt ansökan om förhandsbesked är tanken att fastigheten ska delas in i
fyra tomter som vardera ska bebyggas med ett enbostadshus och en
komplementbyggnad. Sökande tänker sig bostadshus i två våningar med en
byggnadsarea om ca 180 m2.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen
bebyggelse enligt 1, 4 och 9 kap PBL.
Enligt Översiktsplan 2009 så är berörd fastighet inte särskilt utpekad. Men i
område angränsande till XXX och XXX har man pekat ut områden lämplig
för ny bebyggelse liknande den i XXX. Ny
bebyggelse i anslutning till den befintliga skulle ge en brygga mellan
området och pendelstationen/centrumområdet. Området kan också vara
lämpligt för centralt boende med hästhållning.
I kommunens nya översiktsplan som antagits 2020-04-29, men som ännu
inte vunnit laga kraft, framgår att området ska omfattas av strategin för
landsbygd. Av översiktsplanens riktlinjer framgår bland annat att:
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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• Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner,
natur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet ska
beaktas vid bebyggelseutveckling.
• På landsbygden ska pågående markanvändning fortgå om inget annat
anges i karta eller text. Enstaka bostadshus kan prövas genom
förhandsbesked och bygglov förutsatt att VA-försörjningen säkerställs. I
annat fall regleras bebyggelse och anläggningar genom detaljplan.
• Lokalisera tillkommande bebyggelse intill befintliga bystrukturer och
husgrupper. Anpassa bebyggelsen till befintlig bebyggelse, vägar,
topografi, vegetation och vatten samt bevara landskapsbilden och
kulturmiljövärden genom en medveten placering och skala.
• Bygg vidare på det historiska mönstret. Anpassa ny bebyggelse till
befintligt bebyggelsemönster och dess täthet. Ny bebyggelse bör inte
placeras så att byar växer ihop eller där det stör ett värdefullt
landskapsparti.
• Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap. Ta stöd av
rumsbildande element såsom skogsbryn, sluttningar eller platser med
markerad terräng för att få bebyggelsen att bättre smälta in i landskapet.
Bebyggelsen ska upplevas vara en självklar del av dess omgivning.
• Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till det öppna landskapet och
utblickar ska bevaras. Bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör
undvikas.
• Anpassa ny bebyggelse efter platsens speciella och värdeskapande
förutsättningar. Bevara naturliga nivåskillnader och undvik markarbeten.
Bevara träd och annan vegetation som bebyggelsen kan integreras i och
omslutas av.
• Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad gäller utformning av
ny bebyggelse, tillbyggnader eller förändring av befintlig bebyggelse.
Bebyggelsens utformning avseende form, detaljer, materialval och
färgsättning har betydelse för hur den nya bebyggelsen upplevs och
passar in på landsbygden.
Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
Halva fastigheten, som är belägen närmast XXX, är även belägen inom verk
samhetsområde för dagvatten.
Berörda sakägare och remissinstanser har getts möjlighet att yttra sig över
inkommen ansökan. Synpunkter har lämnats in från Gästrike vatten,
Gästrike återvinnare och XXX samfällighetsförening samt att ett
gemensamt yttrande har lämnats in från flera av fastighetsägarna till de
angränsande fastigheterna.
Gästrike Vatten har framhållit att de inte har något att erinra mot ansökan
om förhandsbesked under förutsättning att byggnation inte sker närmare de
kommunala ledningarna i mark än 3,5 m.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

17

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-08

Gästrike Återvinnare framför att inritad vändzon inte är tillräckligt stor för
att hämtningsfordon ska kunna vända på ett säkert sätt, det är därmed
olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att köra in med tunga hämtningsfordon
på den planerade gatan. Gästrike återvinnare anvisar därför plats för
avfallshämtning efter XXX. Gästrike återvinnare föreslår att det vid markeri
ngen iordningställs en yta för uppställning av gemensamma kärl för hushålls
avfall avsedda för de fyra fastigheterna. Antal kärl blir då färre och störning
vid kärltömning mindre.
XXX samfällighetsförening, som har ansvar för skötsel av
XXX, anger att på grund av att flera fastigheter ingår i den nya anslutningsv
ägen så ska den klassas som enskild väg och ska ingå i
samfällighetens ansvar för vägar. Till fördel för fastighetsägarna och
föreningen bör anslutningsvägen asfalteras. Det ska vara utfört innan
samfällighetsföreningen övertar ansvaret. Vad gäller anslutning till
XXX föredrar föreningen att vägen placeras något mer söderut. De vill ocks
å påpeka att om placering sker enligt kartan så måste ett elskåp, en telestolpe
samt en belysningsstolpe flyttas.
Fastighetsägare och boende inom XXX, XXX, XXX och XXX har framfört
synpunkter i ett gemensamt yttrande. De
framför erinran mot att fyra nya bostadshus skulle förstöra området exteriört
med en förtätning. Det skulle även innebära att ängsmarken försvinner
vilket begränsar möjligheterna för vilda djur att röra sig i och passera
området, vilket kan leda till att rådjur m.m. kommer ta sig in på redan
bebyggda fastigheter istället för att hitta föda på betesmarken.
De menar vidare att en förtätning kommer innebära en utökad olycksrisk då
det är många cyklister och gångtrafikanter både i form av vuxna och barn so
m rör sig på XXX. Denna väg bedöms redan idag som alldeles för smal och
man bör därför inte utöka antal hushåll och därmed öka
olycksrisken.
De hänvisar även till ett kommunalt beslut från 1991 där man nekat
förtätning efter en motion om förtätning av området XXX.
Det framförs även att det finns tveksamheter att området VA nät är
kompatibelt med fyra nya bostadshus då området drabbas av flera problem
med både vatten och avlopp de senaste åren. Nätet är föråldrat och har dålig
kapacitet på bland annat vattentrycket.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

18

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2020-06-08

Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förhandsbesked kan medges för
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken samt kommunens översiktsplan. Den
ansökta åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL och bedöms inte behöva
föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ PBL.
Den tänkta bebyggelsen placeras på en lucktomt där befintliga bostadshus
finns placerade både norr, öster och väster om fastigheten. Den
tillkommande bebyggelsen bedöms utgöra ett bra komplement till den
befintliga bebyggelsestrukturen på platsen och bedöms ansluta väl i
förhållande till befintlig väg och topografi. De tänkta tomterna bedöms även
anpassas till det historiska mönstret då säckgator förkommer på flera platser
i området.
Då fastigheten utgörs av gammal beteshage och därmed saknar växtlighet i
form av träd och buskar, så bidrar fastigheten idag till ett luftigt intryck i
området. Att fastigheten bebyggs bedöms dock inte nämnvärt påverka
bostadsområdets öppna karaktär i stort.
Inlämnade handlingar till förhandsbeskedet innehåller bara en ungefärlig
placering och utformning av ny bebyggelse, exakt placering och utformning
måste prövas i en bygglovsansökan. Nämnden anser därför att
bostadsbyggnader med garage ska kunna anordnas inom de tänkta tomterna
på ett sådant sätt att de synpunkter som framförts av berörda remissinstanser
ska kunna tillgodoses. Byggnaderna bedöms även kunna detaljutformas på
sådant sätt att de kommer att passa väl in i omgivningen.
Berörda sakägare har även framfört synpunkter på att en förtätning i
området skulle innebära en trafikfara, att det skulle innebära ett problem att
anordna vatten- och avlopp till fastigheterna samt att kommunen tidigare
beslutat i frågan om förtätning i området XXX.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att berört område ligger inom
verksamhetsområde för vatten och avlopp, vilket innebär att kommunen ska
kunna erbjuda kommunalt VA till fastighetsägaren. Gästrike Vatten har
även fått möjlighet att yttra sig över ansökan och har då inte framfört
synpunkter mot en förtätning av området, utan endast vad avser placering av
byggnader.
Nämnden anser att en förtätning i området med fyra ytterligare bostäder inte
bör tillföra en väsentlig ökning av trafiken i området och att åtgärden
därmed inte bör utgöra en betydande olägenhet för trafiksituationen i
området.

Ordförandens
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Vad avser tidigare beslut som fattats i närområdet så behöver en ny
granskning göras utifrån den specifika platsens förutsättningar samt att
prövningen behöver göras utifrån rådande lagar, regler och styrande
dokument. Då förutsättningarna kan ha ändrats sedan det tidiga 1990-talet så
anser nämnden att en ny prövning behöver ske.
Vad som övrigt framförts av sakägare anses inte utgöra en betydande
olägenhet i plan- och bygglagens mening. Samhällsbyggnadsnämndens
bedömning är därför att ställa sig positiv till att medge förhandsbesked på
fastigheten.
Upplysningar
Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om bygglov görs inom 2 år från
dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Beslutet medför ej rätt att påbörja den ansökta åtgärden.
Vid bygglovsprövningen kommer särskild vikt att läggas vid utformning
och placering med hänsyn till områdets byggnadstradition, landskapsbild,
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsbild.
Sökande uppmärksammas på att tillstånd krävs för anslutande väg från
tänkta fastigheter till XXX samt för eventuell ficka för
sopsortering. Tillstånd inhämtas från XXX samfällighetsförening.
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 2020-03-10
Situationsplan, inkommen 2020-03-26
Exempel planritning, inkommen 2020-03-10
Exempel fasadritning, inkommen 2020-03-10
Yttrande från Gästrike Vatten, inkommen 2020-05-08
Yttrande från Gästrike Återvinnare, inkommen 2020-04-29
Yttrande från XXX samfällighetsförening, inkommen 2020-04-23
Yttrande från grannar, inkommen 2020-04-23
Yttrande, inkommen 2020-05-18
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Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Sakägare som framfört synpunkter (delgivning)

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Exempelritningar
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 XXX
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
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SBN § 87
Diarienr
2020/298

Rivning del av byggnad, XXX
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja rivningslov för rivning av
altantak och entrétrappa på fastigheten XXX, enligt ansökan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för rivning av
altantak och entrétrappa .
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
• Byggnadsarbetena får påbörjas.
• Rivningsplanen fastställs.
• Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för rivningslov och startbesked: 3 300 kronor (faktura skickas
separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser rivningslov för rivning av altantak och entrétrappa på
fastigheten XXX, Älvkarleby kommun.
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus samt tre komplementbyggnader. Fastigheten omfattas av detaljplan för Rotskär med akt
beteckning 1540, som vann laga kraft 1961. Enligt den gällande
detaljplanen får fastigheten bebyggas med friliggande bostadshus i en
våning.
Motivering
Byggnaden är inte belagd med rivningsförbud och har inte något särskilt
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde som gör att
den bör bevaras. Rivningslov ska därmed beviljas enligt PBL 9 kap 34 §.
Handlingarna som lämnats in i ärendet gör att åtgärden kan antas komma att
uppfylla kraven som gäller enligt PBL, PBF och BBR. Tekniskt samråd
behövs inte. Startbesked kan därför utfärdas.
Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:
• När arbetet påbörjas
• När arbetet slutförts – begäran om slutbesked
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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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 rivningsplan
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.
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör inte
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.
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 2020-03-10
Situationsplan, inkommen 2020-03-10
Foto, inkommen 2020-03-10
Rivningsplan, inkommen 2020-03-24

Beslutet lämnas till




Sökande
Fastighetsägare

Bilagor till beslut
 Ansökan
 Situationsplan
 Planritningar
 Foto
 Rivningsplan
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
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SBN § 88
Diarienr
2020/412

Rivning samt nybyggnad av garage, XXX
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad med
garage samt rivningslov för befintligt garage på fastigheten XXX, enligt
ansökan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för tillbyggnad
med garage samt rivning av befintligt garage.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
• Byggnads- och rivningsarbetena får påbörjas.
• Kontrollplanen fastställs.
• Rivningsplanen fastställs
• Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig
• Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov och startbesked: 6 200 kronor (faktura skickas separat)
Reservationer och särskilda uttalanden

Magnus Grönberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen
eller beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med garage samt rivningslov för
befintligt garage på fastigheten XXX, Älvkarleby kommun.
Inom fastigheten finns idag ett bostadshus med vidbyggt garage, två mindre
komplementbyggnader varav en friggebod. Tillbyggnaden uppförs efter
rivning av det befintliga garaget med en byggnadsarea om 68,6 m2 och en
bruttoarea om 68,6 m2. Tillbyggnaden uppförs i en våning. Tillbyggnaden
kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart plåt. Fasaden består av
träpanel som färgas brunt alternativt falurött.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Ridderdalsområdet med akt
beteckning 1339, som vann laga kraft 1955.
Planen föreskriver småindustri- och bostadsändamål som
markanvändningssätt. Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten
bebyggas till 1/4 av tomtarean som är 1360 m2.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.
Motivering
Den sökta åtgärden är i överensstämmelse med detaljplanens och är
godtagbar beträffande anpassning till befintlig byggnad, utformning,
material och färgsättning. Bygglov kan beviljas.
Handlingarna som lämnats in i ärendet gör att åtgärden kan antas komma att
uppfylla kraven som gäller enligt PBL, PBF och BBR. Tekniskt samråd
behövs inte. Startbesked kan därför utfärdas.
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
• Ifylld och signerad rivningsplan
• Takstolsritning/beräkning
• Brandskyddsdokumentation
Upplysningar
Bygglovet 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.
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör inte
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.
Vid förändringar i förhållande till fastställda ritningar ska
bygglovhandläggaren kontaktas innan de utförs eftersom det kan kräva
ändring av bygglovet eller påverka hur byggreglerna uppfylls.
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 byggnationen är klar).

Ordförandens
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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.
Beslutsunderlag









Ansökan, inkommen 2020-04-14
Situationsplan, inkommen 2020-04-14
Planritning, inkommen 2020-04-20
Fasadritning, inkommen 2020-04-20
Rivningsplan, inkommen 2020-04-22
Förslag till kontrollplan, inkommen 2020-04-22
Teknisk beskrivning, inkommen 2020-04-14

Beslutet lämnas till




Sökande
Fastighetsägare

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritningar
 Fastställd kontrollplan
 Rivningsplan
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
 SCB

Ordförandens
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SBN § 89
Diarienr
2020/137

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage, Gårdskär
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten XXX med
följande villkor:
• Fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
• Dungen med större stenar i västra delen av tomten ska bevaras.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Avgift för förhandsbeskedet: 17 700 kr (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
inom fastigheten XXX.
Platsen på fastigheten XXX som är aktuellt för förhandsbesked är
belägen i anslutning till XXX. Den norra delen av platsen utgörs
delvis av gammal ängsmark och den södra delen av olikåldrig lövskog. En
dunge med större stenar finns i fastighetens västra del och delar av en
gammal stenmur finns mellan området och vägen i öst. Efter
kommunicering med länsstyrelsen görs bedömningen att varken dungen
eller stenmuren klassas som biotopskyddade då platsen för
förhandsbeskedet idag inte utgörs av jordbruksmark.
Länsstyrelsen bedömer att området där byggnationen planeras i dagsläget
inte kan räkas som jordbruksmark med sådana naturvärden att samråd enligt
12 kapitlet 9 § miljöbalken behövs. Ca halva tomten ligger inom ett
naturinventeringsområde där olikåldrig lövskog pekas ut och som bedöms
ha ett stort naturvärde. Om en åtgärd riskerar att väsentligt ändra
naturmiljön på plats, exempelvis byggnation i ett område med höga
naturvärden ska verksamhetsutövaren anmäla om samråd enligt 12 kapitlet 6
§ miljöbalken till Länsstyrelsen. Samråd kan ske parallellt med hanteringen
av bygglov och de är inte beroende av varandra. Ansvar att bedöma om
samråd krävs ligger på verksamhetsutövaren som i detta fall är sökande.
Sökande uppmärksammas på att samråd enligt 12 kap 6§ Mb kan behövas.
Vid frågor kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län.
Platsen ligger även inom fornminnesområde och efter yttrande från
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Länsstyrelsen görs bedömningen att det varken krävs tillståndsprövning
eller särskilt tillstånd enligt kulturmiljölagen för att bebygga platsen. Den
aktuella tomten för enbostadshus och komplementbyggnad är en äldre
bytomt/gårdstomt. Bytomten/gårdstomten är bebyggd idag och bedöms
därför vara en övrig kulturhistorisk lämning och den omfattas därför inte av
skydd enligt kulturmiljölagen.
Den berörda fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men gränsar ti
ll detaljplan Del av gårdskärs by, med aktnummer: 03-ÄLV-1487 samt en pl
anändring vid namn XXX m.fl, med aktnummer 0319-P2018/5 vars syfte oc
h huvuddrag var att utöka byggrätterna i den befintliga planen.
Enligt översiktsplanen från 2009 är den småskaliga bebyggelsestrukturen i
Gårdskär känslig för större tillskott. Bebyggelsen bör i första hand utvecklas
genom komplettering med små enheter som kan smälta in väl i befintlig
struktur.
I kommunens nya översiktsplan som antagits 2020-04-29, men som ännu
inte vunnit laga kraft, framgår att Gårdskär är en utvecklingsort och
omfattas av bl.a. följande riktlinjer:
• Översiktsplanen föreslår en fortsatt utveckling av Gårdskär med gles
bebyggelse genom förtätning med cirka 30 bostäder inom redan planlagda
områden.
• Ny bebyggelse ska tillkomma med hänsyn till Gårdskärs speciella
klungbystruktur.
• Vid nybyggnation krävs noga hänsynstaganden till betydande kultur- och
naturvärden.
• Odlingslandskapet i Gårdskär är unikt i kommunen och bevaras, utvecklas
och förvaltas genom fortsatt hävd. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på
odlingsbar mark.
• En utbyggnad av Gårdskär kan öka underlag för utveckling av service i
samhället.
Gästrike Vatten AB meddelar att Kapacitet finns i området för att ansluta till
kommunalt dricksvatten och spillvatten, dock kommer utbyggnad av
ledningsnätet att krävas. Då fastigheten ligger i nära anslutning till
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten föreslås att
fastigheten tas in i verksamhetsområdet för de två vattentjänsterna.
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Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förhandsbesked kan medges för
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken samt den kommunala
översiktsplanen.
Den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL och bedöms inte behöva
föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ PBL.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att den tänkta bebyggelsen kommer att
ansluta väl till den befintliga bystrukturen då en planändring möjliggjort
större byggrätter på närliggande detaljplan.
Upplysningar
Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om bygglov görs inom 2 år från
dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Beslutet medför ej rätt att påbörja den ansökta åtgärden.
Vid bygglovsprövningen kommer särskild vikt att läggas vid utformning
och placering med hänsyn till områdets byggnadstradition, landskapsbild,
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsbild.
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagan 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 har tagit
del av beslutet.
Beslutsunderlag









Ansökan, inkommen 2020-02-06
Illustration på bostadshuset, inkommen 2020-02-06
Situationsplan, inkommen 2020-02-06
Situationsplan, inkommen 2020-04-29
Remissvar från Gästrike vatten AB, inkommen 2020-03-31
Remissvar från länsstyrelsens kulturmiljöenhet, inkommen 2020-03-13
Remissvar från länsstyrelsens naturvårdsenhet, inkommen 2020-04-17

Beslutet lämnas till




Sökande och
Fastighetsägare
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Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Illustration på bostadshuset
Underrättas
Underrättelse till berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 XXX
Beslutet meddelas
 Post- och inrikestidningar
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SBN § 90
Diarienr
2020/567

Ansökan om att måla gult tegelhus vitt, XXX
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för fasadändring inom
fastigheten XXX.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap. 17§ PBL (Plan och bygglagen
2010:900).
Reservationer och särskilda uttalanden

Magnus Grönberg (S) och Ola Lindberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan om bygglov avser fasadändring i form av ändrad fasadkulör av
enbostadshus inom fastigheten XXX.
Bostadshusets ursprungliga fasadfärg är gul tegel som sökande vill måla i
vit kulör.
Området omfattas av byggnadsplan från 1961, vilken enligt
övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen gäller som detaljplan.
Detaljplanen har inga bestämmelser vad gäller fasadmaterial och kulörer.
Motivering
Åtgärden bedöms vara planenlig.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaden inte kan anses ha några
särskilda kulturhistoriska eller konstnärliga värden samt att området runt
fastigheten inte längre har en sammanhållen karaktär och helhetsverkan.
Därmed uppfyller den sökta åtgärden lämplighetskarven i 2 och 8 kap PBL
varvid bygglov kan beviljas.
Avgifter
Bygglovgranskning 3300 Kronor
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






Ansökan, inkommen 2020-05-14
Förslag till kontrollplan, inkommen 2020-05-14
Fasadritningar, inkommen 2020-05-14
Situationsplan, inkommen 2020-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) föreslår avslag på ansökan. Annemon Piper (KV)
föreslår bevilja ansökan.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Beslutet lämnas till



Sökande / Fastighetsägare

Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41§ PBL
 XXX
Beslutet meddelas
 Post och inrikestidningar
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SBN § 90
Diarienr
2020/253

Tillsynsärende gällande olovliga markåtgärden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ planoch bygglagen (2010:900) samt 9 kap 17 § plan- och byggförordningen
(2011:338) att påföra de nya fastighetsägarna till XXX,
XXX med personnummer XXX samt XXX med personnummer XXX en
byggsanktionsavgift på en summa av 3 725 kr (Tretusen sjuhundratjugofem
kronor) för att utan startbesked påbörjat en marklovspliktigt åtgärd.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen uppmärksammade 2020-02-27 att större
bygglovspliktiga markförändrändringar skett inom fastigheten XXX. Vid
kontroll i kommunens register kunde inget marklov hittas för åtgärden.
En kommunicering av klagomålet skickades till dåvarande fastighetsägaren
2020-03-13. Svar från dåvarande fastighetsägaren kom in 2020-05-06 där de
framförde att dom inte utfört åtgärden och förklarade att fastigheten har fått
nya ägare.
En kommunicering av klagomålet skickades till de nya fastighetsägarna
2020-05-13.
De nya fastighetsägarna ringde upp 2020-05-14 och förklarade vad som har
hänt och att dom väljer att gå vidare utan åtgärd samt att sanktionsarean på
det som har schaktats eller fyllts mer än 0,5 m kommer räknas ut.

En uträkning på sanktionsarean inkom från nya fastighetsägarna 2020-05-19.
Informationsbrev om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta
rättelse samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till
fastighetsägarna 2020-05-25.
I ett svar 2020-06-08 framförde fastighetsägaren motivering om varför
önskan om nedsättning av avgiften på grund av utebliven information från
kommunen om att ansökan om marklov ska lämnas in.
Motivering
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 planoch bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och
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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 2020 uppgår
prisbasbeloppet till 47 300 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.
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 17 § 1
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9
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kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett
ett startbesked är: 1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001
prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller
fyllning inom en tomt.
I det berörda fallet bedöms sanktionsarean uppgå till 290 m2. Åtgärden får
därför en sanktionsarea om 290 m2. Detta gör att byggsanktionsavgiften för
markåtgärden uppgår till 14 900 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.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att överträdelsen kan ses vara av
mindre allvarlig art då tomten inom en snar framtid ska bebyggas av de nya
fastighetsägarna.
Med bakgrund av detta beslutar samhällsbyggnadsnämnden att det finns
skäl att byggsanktionen bedöms kunna sättas ned till en fjärdedel, vilket i
detta fall utgör 3 725 kronor.
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






Platsbesök med fotodokumentation, 2020-02-27
Kommunicering med gamla fastighetsägare, inkommen 2020-05-06
Kommunicering med nya fastighetsägare, inkommen 2020-05-19
Överklagan sanktionsbelopp, 2020-06-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) föreslår att avgiften sätts ner till en fjärdedel.
Beslutet lämnas till



Fastighetsägare (delgivning)
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SBN § 92
Diarienr
2019/376

Förlängning av tidsfrist gällande rättelseföreläggande
om rivning av komplementbyggnad
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ planoch bygglagen (2010:900, PBL), att förelägga tomträttshavare till
XXX, fastighet XXX, XXX, med
personnummer XXX, att vid vite om 75 000 kronor
(sjuttiofemtusen kronor), se till att senast 2020-12-03 vidta rättelse genom
att riva komplementbyggnad placerat på naturmark i tomtens nordvästra del.
Reservationer och särskilda uttalanden

Mats Tegelberg (S) och Klas-Göran Johansson (S) anmäler sig jäviga och
deltar inte i handläggningen och beslutet av ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret uppmärksammade att komplementbyggnaden
var placerad på mark som enligt detaljplanen utgör naturmark.
Kontoret skickade 2019-06-03 information om den eventuella olovliga
byggnaden och bad arrendatorn att komma in med ett skriftligt yttrande med
information om vad som byggts på fastigheten samt storleken på det som
byggts.
Svar från arrendator av XXX inkom 2019-10-07 och de
framförde följande. ”År 2003 såldes tomt nr XXX (tidigare tomt nr XXX),
XXX, av XXX ekonomiska förening. Det var fyra
nytillkomna tomter inom samma område där det tidigare varit naturområde
(bilaga 1). Vid köpet av tomt nr XXX så var tomtgränserna på samtliga fyra
nya tomter utstakad med orangea väg/snökäppar. Bebyggelse på tomt nr XX
uppfördes därför i god tro att det fyra utsatta väg/snökäpparna innefattade
tomtens gränser. Då det var fyra nya avstyckade tomter inom samma
område så antog köparen att det hade gjorts en godkänd avstyckning av
Lantmäteriet samt att placeringen av tomtkäpparna var godkänd av
kontrollerande instans vilket borde vara bygg och miljö Älvkarleby
kommun. Tomtens mått var då i framkant 20,0 meter, bakkant 15,0 meter.
Efter kontakt med byggnadsinspektör på samhällsbyggnadsnämnden
Älvkarleby kommun så har ägaren av tomt nr XXX fått tagit del av en
tomtkarta över området där befintliga fastigheter är utmätt med GPS och där
en friggebod står felplacerad på tomt nr XXX (bilaga 2). När detaljplanen
fastställdes 2001 så fanns inte tillgång till GPS för att mäta ut exakt var
tomtgränserna skulle gå samt så fanns det inga mätpunkter att utgå ifrån.
Med mätmetoderna som användes innan modern teknik infördes vore det
inte konstigt om tomtgränsstolparna inte blev exakt placerade och
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sannolikheten att det är en förskjutning på samtliga fyra tomterna på upp till
en meter är därför mycket stor. Man kan även ställa fråga var
utgångspunkten för mätningen var på den tiden och hur säker utplaceringen
på tomtgränsstolparna då hamnade. Som man ser i bilaga 2 så stämmer
heller inte tomtgränsen mot tomt nr xxx där det är en förskjutning på minst
60 cm mot tomt nr XXX Gränsdragningen mellan tomt nr XXX och tomt nr
XXX har anlagts tillsammans mellan ägarna med en häck samt ett staket eft
er de från början utsatta tomtgränsstolparna. I och med detta har även ägaren
av tomt nr XXX trott att tomtgränsen gått där tomtgränsstolparna var utsatta
från början. Skulle denna förskjutning av tomten inte finnas så står enbart
bakre hörnet på friggeboden på naturmark (se bilaga 3). Då det finns en
otydlighet i hur tomtgränserna går samt vilka mått tomten har så anser jag
att en ny mätning skall utföras från samma mätpunkt som det gjordes när
tomterna uppfördes. mätpunkten bör ju finnas registrerad på bygg och miljö
Älvkarleby kommun.”
Yttrande från arrendatorn gällande att ny teknik tillkommit för inmätning av
geografiska punkter föranleder ingen annan bedömning av ärendet. När det
gäller gränser mellan enskilda arrendetomter så framgår det av detaljplanen
att arrendetomtgräns kan ändras av stugägarföreningen och därmed är det
kopphuslandets ek förening som bestämmer om dessa.
Kontrollmätning av byggnaderna har utförts av mätingenjör i Gävle där det
konstateras att komplementbyggnadens placering är delvis utanför tomten
XXX. Underlaget till bedömningen är utfört på en
nybyggnadskarta vilket är den karta med högsta detaljeringsgrad som vi kan
beställa av Gävle kommun.
Om arrendeägarna vill göra en ny mätning på plats så har de möjligheten att
anlita antingen Gävle kommun, Lantmäteriet eller en privat mätingenjör
vilket bekostas i sin helhet av den som vill ha mätningen utförd.
Att orangea väg/snökäppar satts ut på marken står inte över detaljplanens
bestämmelser om vart egenskapsgränsen mellan natur och bostadsändamål
befinner sig. Av yttrande framgår att fyra nya tomter har styckats av vilket är
felaktigt då XXX består av en stor huvudfastighet med namn
XXX där flertalet arrendetomter finns inom denna fastighet. När det gäller a
vstyckningar och bestämmelser vart fastighetsgränser finns så är det
Lantmäteriet som ordnar detta. Vid framtagande av en ny detaljplan eller
ändring av en detaljplan gör inte Älvkarleby kommun en utsättning av
egenskapsgränser mellan olika användningsområden exempelvis mellan
natur och bostadsändamål.
Vid granskning av kommunens ortofoto så framgår det att
komplementbyggnaden uppförts någon gång mellan 2011 och 2013 och
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åtgärden är därmed inte preskriberad. Eftersom det förflutit mer än fem år
från överträdelsen så kommer ingen sanktionsavgift att tas ut. Vid kontroll i
kontorets bygglovsregister konstaterar vi att det inte finns någon ansökan o
m bygglov eller anmälan för komplementbyggnad på fastigheten XXX, XX
X.
Komplementbyggnadens byggnadsarea uppgår till 16.2kvm och byggnaden
är därmed ingen friggebod som är undantagen från krav på bygglov eller
anmälan.
Tomten omfattas av detaljplan XXX, XXX med
aktbeteckning: 03-19-P01/5 som vann laga kraft 2001-06-12.
Enligt den gällande detaljplan utgör marken utanför tomtens norra, västra
samt södra del av allmän platsmark i form av naturmark. Då delar av
komplementbyggnaden är placerat på naturmark samt att byggrätten
överskrids saknas förutsättningar att bevilja bygglov i efterhand och det är
anledningen till rättelseföreläggande.
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 eller anmälan ej kan beviljas i
efterhand. Komplementbyggnad med tillhörande grundläggning ska därmed
rivas i sin helhet.
Naturmarken inom det detaljplanelagda området omfattas av strandskydd
om 100m. Ansökan om dispens för strandskyddet har inte lämnats in
komplementbyggnaden saknar därmed även beviljad strandskyddsdispens.
Begäran om anstånd med ytterligare 12 månader med anledning av rådande
omständigheter av Covid-19 inkom 2020-05-22 från tomträttshavare enligt
bilaga 2. Samhällsbyggnadsnämnden anser att synpunkterna är rimliga men
inte kan motivera hela 12 månaders förlängning av tidsfristen.
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Med anledning av ovanstående begäran gör Samhällsbyggnadsnämnden
bedömningen att tidsfristen ska förlängas med fram till 2020-12-03 vilket
ger tomträttshavaren 4 extra månader att vidta rättelse mot Beslut som
fattades i nämnden 2019-11-04.
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.
Undantaget från krav på bygglov enligt 9 kap 4 § punkt 3a gäller under
förutsättning att en komplementbyggnad tillsammans med andra
komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag
från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre
bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter.
Taknockshöjden för byggnaden får inte överstiger 3,0 meter samt att
byggnaden inte får placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får
vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
I de fall åtgärden angränsar till allmän platsmark är det inte möjligt att
placera komplementbyggnaden närmare gränsen än 4.5 meter enligt dom
från mark- och miljööverdomstolen.
Beslutsunderlag







Kartunderlag 2018-07-02
Yttrande från tomträttshavare 2019-10-07
Ortofoto 2011 och 2013
Beslut SBN 2019-11-04 § 154
Begäran om anstånd från tomträttshavare 2020-05-22

Beslutet lämnas till





Arrendeägare –XXX (Delgivningsrutin)
Fastighetsägare
Inskrivningsmyndigheten

Bilagor till beslut
 Bilaga 1
 Bilaga 2
 Bilaga 3
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SBN § 93
Diarienr
SBN2020/16

Revidering av taxor och avgifter i sporthallar och ishall
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ta tillbaka förslag till beslut från
kommunfullmäktige att höja taxor och avgifter från och med 2020-08-01
enligt beslut SBN 2020-03-02 § 33.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta om en
höjning med 30 % av taxan för gymnastiksalar, sporthallar, ishall och bastu.
Taxan avrundas till jämna 5 kronor 2020-03-02 § 33.
På grund av Coronapandemin får nuvarande taxor och avgifter fortsätta att
gälla.
Beslutsunderlag



SBN 2020-03-02 § 33

Beslutet lämnas till



Kommunstyrelsen
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SBN § 94
Diarienr
SBN2020/2

Beslut om delegering av myndighetsärenden för
arbetsutsottet 6 juli
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet 6 juli att
få fatta myndighetsutövningsbeslut, med undantag för ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt..
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap § 37 En nämnd får uppdra åt presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
Inom bygg- och miljökontorets myndighetsutövning finns det lagkrav på att
beslut ska fattas inom 10 veckor. Om det uppstår ärenden som inte är
delegerat ner till handläggare.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse

Beslutet lämnas till



Bygg- och miljökontoret
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SBN § 95

Rapport/information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef summerade vårens arbete och konstaterar
att det varit en annorlunda vår. Mycket har kretsat kring Covid-19, Corona.
Håll i, håll ut.
Tackar även för engagemanget kring nya budgetprocessen.
Önskar alla en trevlig sommar.
Ordförande önskar alla en trevlig sommar.
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