Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-12-09 9.00 – 12.15
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2019-12-12

Paragrafer:

162-179

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Kenneth Lundström

Ola Lindberg

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

2019-12-09

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-09

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Magnus Grönberg (S)
Mats Tegelberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Paul Wisén (C)
Ulf Öman (V)
Ola Lindberg (MP)
Mats Skoglund (M)
Kenneth Lundström (M)
Annemon Piper (KV)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Hans Henriksson (KV)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Monica Frisk
Malin Persson
Gunvor Pettersson
Tore Tällberg
Camilla Hall
Camilla Forslund
Jessica Lindegren
Per Lidvall
Malin Lidow Heneryd
Christian Budd
Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

167
167
167, 178
168
168
169 – 175
169
Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Ekonom
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
Lokalsamordnare
Fastighetsadministratör
Teknisk chef
Kultur- och fritidschef
Kultursekreterare
Bygg- och miljöchef
Miljöinspektör

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-09

Nina Engevi
Tommie Vilhelmsson
Caroline Persson
Linn Dahlvik
Timothy Levin
Kjell Gärdhammar

Ordförandens
signatur

169
170 - 171
172
173 – 174
174 – 175
178

Justerarens
signatur

Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Fysisk planerare
Fysisk planerare
Fastighetsförvaltare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 162 Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 163 Godkänna närvaro av nämndsekreterarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner närvaro för Malin Persson,
kommunsekreterare och Gunvor Pettersson, Utbildnings- och
omsorgsnämndens sekreterare.
Sammanfattning av ärendet

Sekreterarna gör studiebesök på varandras nämnder/styrelse under december
månad.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 164 Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Arbetsutskottet 191125

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 165 Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Uppföljningslistan 191130

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 166 Meddelanden 2019 - information till nämnden
Diarienr
SBN2019/6

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Meddelanden 191028 - 191130

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

8

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 167 Lokalförsörjningsplan 2019 - 2026
Diarienr
SBN2019/107 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2019-2026.
Sammanfattning av ärendet

Lokalförsörjningsplanen är ett fristående strategiskt dokument och syftar till
att peka ut överytor, effektiviseringsmöjligheter samt skapa underlag för
framtida investeringar. Den ska även utgöra ett verktyg för planering av
kommande lokalbehov, samt förmedla en så komplett bild av kommunens
lokalbehov under åren 2019-2026 som möjligt.
Beslutsunderlag



Lokalförsörjningsplan 2019 - 2026

Beslutet lämnas till





Teknisk chef
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och omsorgsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 168 Remiss gällande regionens biblioteksplan
Diarienr
SBN2019/112 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Älvkarleby kommun tackar för
remissen och lämnar inga synpunkter på den regionala biblioteksplanens
innehåll. Mer än en fundering på om planen ska heta ”Regional
biblioteksplan för Uppsala län”. Bör det inte vara Region Uppsala?
Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen ska varje landsting bedriva regional
biblioteksverksamhet. Enligt lagen ska även kommuner och landsting ha
antagna biblioteksplaner för sin verksamhet. Region Uppsalas
biblioteksplan har förlängts med ett år och gäller t o m 2019. Den behöver
nu förnyas med hänsyn till den aktuella regionala kulturplanen.
Den regionala biblioteksplanen har processats med kommunerna i god tid
och vid olika tillfällen, både tjänstemän och politier. Kultur och bildning har
varit öppen för inspel och synpunkter tidigt under tiden då planen arbetats
fram. Det har varit en god dialog och framförhållning innan remissrundan,
som även den ges god tid.
Planen är tydlig med de fyra fokusområdena. Upplägget med en beskrivning
av fokusområdet med nuläge, utmaningar och prioriteringar för
planperioden är väl beskrivande och tydligt.
Den regionala biblioteksverksamheten är av stor betydelse, främst de
mindre kommunerna. Regionens arbete med bland annat nationell och
internationell omvärldsbevakning, stödjande funktion och verka för
utvecklad samverkan har stor betydelse för det arbete som bedrivs på
folkbiblioteken.
Älvkarleby kommun tackar för remissen och lämnar inga synpunkter på den
regionala biblioteksplanens innehåll. Mer än en fundering på om planen ska
heta ”Regional biblioteksplan för Uppsala län”. Bör det inte vara Region
Uppsala?
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020-2023
Kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2019-11-05, Region Uppsala

Beslutet lämnas till




Kultur- och fritidschef
kultur@regionuppsala.se

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 169 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslut 191028 - 191130

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 170 Bygglov för nybyggnad av teknikbod
Diarienr
2019/621

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
teknikbod inom fastigheten XXX, enligt ansökan.
Beslut om lov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för åtgärden.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
 Byggnadsarbetena får påbörjas efter datum då beslut om lov
verkställts.
 Kontrollplanen fastställs.
 Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
 Ansökta åtgärder får 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: 6 985 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av teknikbod inom fastigheten
XXX, Älvkarleby kommun. Byggnaden har en byggnadsarea om ca 5,2 kvm
och kommer att ges en grön plåtfasad och ett grönt plåttak. Syftet
med teknikboden är att förse boende med tjänster i form av tv, telefoni och
bredband.
Fastigheten är idag uppdelad i tre skiften, varav det berörda är det sydligaste
skiftet som idag är bebyggt med flertalet byggnader.
Fastigheten är belägen utom detaljplanelagt område.
Eftersom åtgärden utförs utom detaljplanelagt område har berörda sakägare
getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Av de hörda sakägarna har ägare till fastigheten XXX framfört
erinran mot ansökan. De framhåller att teknikboden ligger asymmetriskt
placerad i jämförelse med övriga byggnader runt om kring. De önskar att
den vrids så att väggarna ligger i samma riktning som byggnaderna runt
omkring, dvs. parallellt med tomtgränsen och Västanåvägen.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

Fastighetsägaren till fastighet XXX har framfört att de inte vill ha ett mätars
kåp mitt i byn och önskar att denna byggs på annan tomt.
Trafikverket har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över inkommet yttrande.
Motiv till beslut
Då ansökt nybyggnation ligger utanför detaljplanerat område gäller att
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL, ska uppfyllas.
Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta planläggning och ska uppfylla kraven i hela kap 2 och stora delar av kap 8 PBL.
Kap 2 PBL handlar om allmänna och enskilda intressen och att man vid
prövning av ärenden enligt PBL ska ta hänsyn till båda. Mark ska användas
för det den är mest lämpad för. Användningen ska medföra en ur allmän
synpunkt god hushållning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. D.v.s. att mark
som inte tidigare är exploaterad ska skyddas, att natur- och kulturvärden ska
skyddas, att brukningsvärd jordmark endast i särskilda fall får bebyggas och
att hänsyn ska tas till riksintressen.
Kap 2 PBL anger vidare att byggnader ska utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt till intresset av en god helhetsverkan. Ändringar
och tillägg till bebyggelsen ska göras varsamt. Byggnadsverk ska placeras
och utformas på ett sådant sätt att de inte innebär fara för människors hälsa
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Kap 8 handlar om
kraven på byggnaderna och att dessa ska vara ändamålsenliga, ha en god
form-, färg- och materialverkan samt vara ändamålsenliga och tillgängliga.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att teknikboden är av ett allmännyttigt
intresse och har en begränsad omfattning sett till storlek.
Berörda sakägare har framfört att byggnaden får en asymmetrisk placering i
jämförelse med övriga byggnader runt om kring.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att placeringen av ny byggnad är
asymmetrisk men att byggnaden är placerat med ett sådant avstånd samt
underordnande i storlek att befintlig gårdsbild inte påverkas negativt,
därmed anses det inte finnas förutsättningar att avslå bygglov.
Sakägare har framfört att de inte vill ha ett mätarskåp mitt i byn och att det
kan byggas på annan plats. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort bedömning
att åtgärden inte anses medföra en sådan inverkan att den kan bedömas som
en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen. Nämnden prövar endast
förutsättningarna för att bevilja bygglov för den placering som sökande
lämnat in.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att bygglov 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 och 8 kap PBL
och bedöms inte behöva föregås av detaljplaneläggning.
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
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 ej heller
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet
vunnit laga kraft sker på egen risk.
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.)
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att 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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

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








Ansökan, inkommen 2019-09-18
Situationsplan, inkommen 2019-09-18
Planritning, inkommen 2019-09-18
Fasadritningar, inkommen 2019-09-18
Förslag till kontrollplan, inkommen 2019-09-18
Teknisk beskrivning, inkommen 2019-09-18
 Yttrande från sakägare, inkommen 2019-10-23 och 2019-10-30
Beslutet lämnas till




Sökande
Sakägare som framfört synpunkter (Delgivningsrutin)

Bilagor till beslut
 Situationsplan, Planritningar, Fasadritningar och Fastställd kontrollplan
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar och GIS (kartan)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 171 Förlängning av tidsfrist gällande föreläggande om
underhållsåtgärder
Diarienr
2017/336

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 § plan- och
bygglagen (2010:900), samt 2 § lagen om viten (1985:206), förelägga
fastighetsägaren av fastighet XXX, XXX
med personnummer XXX, att vid vite om 200 000 kr
(tvåhundratusen kronor), senast 2020-06-09 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 byggoch 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 sam
t 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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

Beslut om föreläggande om underhållsåtgärder SBN 2018-09-17 § 96
överklagades till Länsstyrelsens. Av Länsstyrelsens beslut framgår att
åtgärderna ska ha varit utförda 2019-10-07.
Vid platsbesök 2019-10-14 konstaterades att åtgärderna inte var utförda och
kontoret upprättade ett förslag till utdömande av vite. Kommunicering av
utdömande av vite skickades till fastighetsägare samt förvaltare 2019-10-15.
Svar från nya förvaltaren inkom 2019-10-25. Av svaret framgår att den
ursprunglige förvaltaren har lämnat sitt uppdrag samt nya förvaltaren har
tillträtt i början av sommaren och under denna tid har fastighetsägaren varit
helt oförmögen att själv handla i ärendet.
Nya förvaltaren har redovisat en plan för hur de ska gå vidare med
boendesituationen samt fastigheten och behöver sex månader till för att
genomföra detta.
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.
Det har framkommit nya uppgifter i ärendet från nya förvaltaren.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att synpunkterna är rimliga och tidsfristen
för förläggandet ska förlängas med sex månader från beslutsdatum.
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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

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 skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun,
Box 4, 814 21 Skutskär.
Beslutet lämnas till





Fastighetsägare av XXX
Förvaltare
Inskrivningsmyndigheten

Bilagor till beslut
 Underhållsutredning
 Kostnadskalkyl

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-09

SBN § 172 Nybyggnad av avfallshanteringsanläggning
Diarienr
2019/321

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
avfallshanteringsanläggning inom fastigheten XXX, enligt
ansökan.
Åtgärden innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser
byggnation på mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.
Åtgärderna bedöms dock vara en avvikelse som är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov enligt 9
kap 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL.
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för nybyggnad
av avfallshanteringsanläggning.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
 Byggnadsarbetena får påbörjas så snart beslutet om bygglov får
verkställas.
 Kontrollplanen fastställs.
 Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
 Ansökta åtgärder får tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap PBL.
Avgift för bygglov och startbesked: 7 380 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av avfallshanteringsanläggning i
form av tre underjordsbehållare, så kallade moloker, inom fastigheten
XXX, Älvkarleby kommun. Två av underjordsbehållarna kommer att ha stor
leken 5 m3 och en ha storleken 1,3 m3.
Den berörda fastigheten är totalt 7 464 m2 och är indelad i två skiften. Det
berörda skiftet är idag bebyggt med två flerbostadshus och tre
komplementbyggnader.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Östanån del plan 3 (Riddersdal m.m.),
med aktbeteckning 03-ÄLV-1750, som vann laga kraft 1969-05-21.
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Enligt den gällande detaljplanen får berört område bebyggas för
bostadsändamål med byggnader i två våningar. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 7 m för huvudbyggnad och 3 m för komplementbyggnader.
Åtgärden strider mot detaljplanen vad avser byggnation på mark som inte
får bebyggas, s.k. prickad mark. De ansökta åtgärderna placeras i sin helhet
på den prickade marken.
Berörda sakägare samt Gästrike återvinnare har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan i två omgångar. Underjordsbehållarna var först tänkt att
placeras i fastighetens nordvästra hörn men har efter synpunkter från
angränsade fastighetsägare och boende på fastigheten flyttats till den västra
sidan av byggnaden med adressen XXX.
Vid den första placeringen framförde Gästrike återvinnare, fastighetsägarna
till två av de intilliggande fastigheterna samt två av de boende inom den
berörda fastigheten erinran mot ansökan. Synpunkterna gällde främst
utformning av vägar till och från det berörda området och vägens närhet till
befintlig lekplats, att ytan för grönområde skulle minska på fastigheten, att
utsikten från flerbostadshusen skulle förfulas samt att det framfördes oro för
lukt från behållarna.
Sökande gavs möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och valde då
att beakta inkomna yttranden och ändra ansökan genom att ge behållarna en
ny placering.
Efter att berörda sakägare och Gästrike återvinnare har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan på nytt har en erinran från fastighetsägare till en
angränsande fastighet lämnats in.
De framhåller i yttrandet att de anser att det är välkommet att det ordnas en
bättre hantering av avfallet från boende i de fastigheter som tillhör
Älvkarlebyhus. De förutsätter dock att anläggningen kommer att skötas på
ett sådant sätt att störande lukt inte uppkommer. Dofter från
kompostanläggningar och liknande kan upplevas som mycket störande för
närboende med normalt-bra luktsinne.
Vidare så anser de att det finns både för- och nackdelar med den nya
placeringen. Bland fördelarna nämns möjligheten för sopbilarna att lätt
komma till platsen för tömning, platsen nås lätt av de boende, grönytorna i
området blir oförändrade och risken för störande lukt borde minska. Bland
nackdelarna nämns att antalet parkeringsplatser minskar och att antalet
parkeringsplatser redan idag är en brist.
De anser även att Älvkarlebyhus borde anlägga en byggnad för förvaring av
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cyklar och elcyklar för att minska stöldrisken.
Gästrike återvinnare har inget att erinra mot den nya placeringen.
Sökande har på nytt getts möjlighet att yttra sig över inkommet yttrande och
framhåller då att det är bra synpunkter men att de i övrigt inte kommer att
bemöta yttrandet.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan strider mot den gällande
detaljplanen vad avser byggnation på prickad mark. Samtliga
underjordsbehållare kommer i sin helhet att placeras på den prickade
marken.
Enligt 9 kap 31 c § PBL får efter det att genomförandetiden för en detaljplan
har gått ut utöver vad som anges i 9 kap 31 b § PBL bygglov ges för en
åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett
allmänt intresse eller om åtgärden innebär en sådan annan användning av
mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning
som har bestämts i detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att genomförandetiden för den
gällande detaljplanen har gått ut.
Syftet med den nya avfallshanteringsanläggningen är att förbättra
möjligheterna för sophanteringen för de boende på fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att anläggningen ligger i linje med
detaljplanens syfte om att fastigheten får bebyggas för bostadsändamål, då
sophantering är ett komplement som behövs till bostadsändamålet.
Anläggningen bedöms även tillgodose ett angeläget gemensamt behov då
den medför möjligheter till en god hantering av hushållsavfall.
Närboende har framfört synpunkter mot ansökan om att placeringen av
anläggningen kommer att innebära att antalet parkeringsplatser i området
kommer att minska. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar dock att platsen
framför de berörda området inte utgörs av uppritade parkeringsplatser och
bygglov för parkeringsplatser på platsen saknas. Samhällsbyggnadsnämnden
anser därmed att om platsen nyttjas för parkering så sker detta olovligen och
nämnden bedömer inte att en olovlig parkering kan ses som ett hinder mot
att bygglov för avfallshanteringsanläggningen kan beviljas.
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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
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 på att några byggnadsarbeten inte bör påbörjas
innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet vunnit
laga kraft sker på egen risk.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.)
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att 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 2019-04-24
Situationsplan, inkommen 2019-11-04
Produktbeskrivning, inkommen 2019-05-22
Förslag till kontrollplan, inkommen 2019-04-24
Yttrande från XXX, inkommen 2019-11-18
Yttrande från Gästrike återvinnare, inkommen 2019-11-27
 Yttrande från sökande, inkommen 2019-11-27
Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Sakägare som framfört synpunkter (delgivning)

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Produktbeskrivning
 Fastställd kontrollplan
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
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SBN § 173 Dp för XXX m flDiarienr

2019/297

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget och samråd kan
inledas.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för uppförande av
trygghetsboende på fastigheten XXX (2) i centrala Älvkarleby.
Kommunens befolkning har en stor andel äldre. Det finns därför behov av at
traktiva bostäder riktat mot den äldre målgruppen i Älvkarleby kommun. Pla
nförslaget förväntas inrymma 15 nya lägenheter med en
gemensamhetslokal. Närheten till bland annat stora naturområden,
kollektivtrafik och livsmedelsbutik skapar ett attraktivt läge som är lämpligt
att förtäta.
Genomförande av planförslaget innebär att parkeringsplatser som nyttjas av
bland annat fastigheten XXX tas bort. XXX har idag ingen möjlighet att
anlägga parkeringsplatser inom den egna fastigheten.
Planförslaget möjliggör därför parkeringslösning inom egen fastighet, vilket
också förbättrar trafiksäkerheten i området.
Beslutsunderlag






Plan- och genomförandebeskrivning, Linn Dahlvik, 2019-11-15
Plankarta, Linn Dahlvik, 2019-11-13
Undersökning av betydande miljöpåverkan, Linn Dahlvik, 2019-11-13
Fastighetsförteckning (levereras 2 december 2019), Lantmäteriet
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SBN § 174 Dp Bodaån
Diarienr
2014/333

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna detaljplaneförslaget och
skickar ärendet vidare till Kommunfullmäktige för antagande.
Sammanfattning av ärendet

Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där tre områden
har pekats ut som potentiella kandidater för nya bostäder. Det aktuella
planförslaget kommer vara den första av tre detaljplaner som tas fram i syfte
att möjliggöra för ett centrumnära boende.
Planområdet väntas 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 i
aktuell detaljplaneläggning
Beslutsunderlag





Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
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SBN § 175 Dp Skutskärs resecentrum
Diarienr
2018/762

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna detaljplaneförslaget samt
tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan. Samråd kan inledas.
Sammanfattning av ärendet

Genom västra Skutskär passerar järnvägssträckan Ostkustbanan med
dubbelspår. Järnvägen utgör ett viktigt pendlarstråk i regionen och trafikeras
bland annat av UL:s Upptåget. Älvkarleby kommun har i sitt nya förslag till
Översiktsplan framhållit vikten av ett stationsnära boende där det kollektiva
resandet skall premieras. Detta inte minst genom att styra och planera
kommunens bebyggelseutveckling till de stationsnära lägena.
Aktuellt planförslag syftar till att skapa förutsättningar för ett utökat och
effektivare resande med kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun. Genom en
omlokalisering av bussbyteshållplatserna från Skutskärs centrum till att
istället förläggas vid järnvägsstationen möjliggörs ett förbättrat
kombinationsresande mellan olika trafikslag så som tåg, buss, bil och cykel i
kommunen.
Planförslaget möjliggör utöver detta en betydligt större parkeringskapacitet i
området än vad tidigare varit fallet. Även detta syftar till att underlätta det
kollektiva resandet och göra denna mer attraktiv för resenärerna.
Beslutsunderlag






Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
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SBN § 176 Revidering av delegationsordningen
Diarienr
SBN2019/59

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna i delegationsordningen
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljö har gjort en översyn av delegationsordningen och gjort en
del revideringar samt tillägg för handläggning enligt alkohol- och
tobakslagen.
Kultur- och fritid har gjort två tillägg enligt beslutad Riktlinje för konst i
Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag



Utdrag ur delegationsordningen

Beslutet lämnas till



Avdelningschefer
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SBN § 177 Enkel uppföljning oktober
Diarienr
SBN2019/1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen till och med oktober
månad.
Beslutsunderlag



Enkel uppföljning oktober 2019
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SBN § 178 Internbudget och investeringsbudget 2020
Diarienr
SBN2019/1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internbudget och investeringsbudget
för 2020.
Sammanfattning av ärendet

Budgetramen beslutades av kommunfullmäktige i juni med justering i
november. Fastighetsinvesteringarna är beräknade utifrån
fastighetsunderhållssystemet.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Internbudgetdokument 2020
Investeringsäskande 2020 och plan för 2021-2022

Beslutet lämnas till




SBN:s avdelningschefer
SBN:s ekonom
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SBN § 179 Rapport/information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef gjorde en kort summering av det
gångna året. Samhällsbyggnad har fyra avdelningar som gjort ett jättebra
jobb.
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