
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-02-04 9.00 - 11.10

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2019-02-06 

Paragrafer: 7-22

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg

Justerare:

Ulf Öman Kenneth Lundström

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

Sammanträdesdatum 2019-02-04
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Magnus Grönberg (S)
Annika Forsberg (S)
Mats Tegelberg (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)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Gunvor Lugnfors (S)
Birgitta Thunholm (C)
Hans Henriksson (KV)
Georges Alsawiri (KD)
Kurt Törnblom (SD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Bert-Ola Dahlgren Förvaltningschef
Christina Bejerfjord Utredningssekreterare
Sara Eby Palm Bygg- och miljökontoret
Malin Lidow Heneryd 14 - 21 Bygg- och miljöchef
Timothy Levin 14 Fysisk planerare
Johannes Siirtola 15 - 17 Fysisk planerare
Caroline Persson 18 Bygglovshandläggare
Tommie Vilhelmsson 19 Byggnadsinspektör
Karin Tydrén 21 Miljöinspektör
Jessica Lindegren 22 Kultur- och fritidschef
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 7 Godkännande av övrig närvaro

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att Sara Eby Palm är närvarande 
under hela sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Sara Eby Palm är visstidsanställd på bygg- och miljöavdelningen och önskar 
närvara under hela sammanträdet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 8 Godkännande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 9 Delgivning av protokoll

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Föreningsutskottet 2018-12-04
 Arbetsutskottet 2019-01-21

5



Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 10 Meddelanden 2019 - information till nämnden
Diarienr
Sbn2019/6 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen

Beslutsunderlag
 Inkomna meddelanden 2018-12-01 - 2019-01-25
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 11 Uppföljningslistan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Uppföljningslistan 2019-01-27
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 12 Rapport/information från verksamheten

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om nya Service-
avdelningen har lite inkörningsproblem men inga klagomål har dykt upp. 
Kostenheten byter namn till måltidsservice nu när den flyttas och ligger 
under Serviceavdelningen. En ny säkerhetssamordnare ska anställas efter att 
först ha genomgått en säkerhetstest. Nybyggnationen vid Tallmon flyter på 
och håller både tid och budget. Avloppsupphandlingen för exploateringen 
vid Liljebacken är inte klar. När den är klar startar utbyggnaden för både 
avlopp och väg.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 13 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 2018-12-01 - 2019-01-25
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 14 Dp för XXX, Handelsträdgård 
Diarienr 
2018/644 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget och inleder 
granskning.

Sammanfattning av ärendet
Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 
1930-tal. Odling har skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus. 
Tidigare var fastigheten bebyggd med totalt fyra växthus. Dessa har med 
tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd med en huvud-
byggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken 
nyttjas som förrådsutrymme.

Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården 
påbörjats. Aktuell exploatör har betydande planer för att utveckla 
verksamheten inom området. Förutom att exploatören fortsatt tänkt bedriva 
handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera bland annat 
handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill 
vill exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett 
mindre antal bostäder.

I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande 
detaljplan kan bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart handelsträdgårds-
verksamhet, måste en ny lämplighetsbedömning genomföras.

Beslutsunderlag
 Plan- och genomförandebeskrivning 2019-01-10
 Plankarta 2019-01-07
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 15 Kommunens yttrande gällande principer för  
pendlarparkering

Diarienr
2018/978 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande 
som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet
Regionala utvecklingsnämnden inom Region Uppsala har tagit fram förslag 
till principer för pendlarparkering i Uppsala län. 

Förslaget innefattar bland annat finansiering, definitioner samt vilka 
egenskaper länets framtida pendlarparkeringar skall och bör bestå av. Dessa 
redovisas alltså som skall- och bör-krav i dokumentet.

Kommunen har i dagsläget två pendlarparkeringar. Dessa finns vid 
tågstationerna i Skutskär och Älvkarleby. På dessa platser uppfyller vi 
”skall-kraven” men arbetar vidare på ”bör-kraven” i form av nya laddstolpar 
för elbilar. Kommunen kommer tillsammans med Region Uppsala att utreda 
behov och möjlighet av uppförande av fler pendlarparkeringar med start 
2019.

Som enda synpunkt på denna remissversion anser kommunen att Regionen 
bör komplettera tabell 1 med vilken sorts laddstolpe som de önskar, då i 
stort sett alla elbilsmärken har egna stolpar och att välja ut en sorts stolpe 
blir svårt för oss i kommunen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse/ 2019-01-09
 Remissversion Principer för pendlarparkeringar i Uppsala län/ Region 

Uppsala/ 2018-11-22

Beslutet lämnas till
 Region Uppsala
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 16 Trafikverkets projekt ”TS-åtgärder i Älvkarleby”
Diarienr
2019/24 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket (TRV) planerar under 2019 att utföra trafiksäkerhetsåtgärder i 
Älvkarleby, projekt TS-åtgärder i Älvkarleby. Åtgärder planeras att utföras 
utmed Östanåvägen, Brännmovägen samt i Älvkarlebykrysset.

I arbetet ingår bl.a. att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, förlänga 
gångbana, utföra åtgärder utmed vägarna så att hastigheten kan dämpas, 
trygga passager över vägarna samt till busshållplatserna. Detta projekt är 
typfall 1 d.v.s. Små och okomplicerade åtgärder på befintlig anläggning, 
endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, frivillig 
markåtkomst. 

I början av projektet utgick man ifrån att bygga timglasbusshållplatser. 
Dock har det i detta projekt varit svårt att få acceptans till 
timglashållplatsernas placering. De har påverkat någon fastighetsägares 
utfart eller tomt samt att en del berörda markägare har varit negativa till att 
TRV bygger en busshållplats utanför deras tomt.

Det har helt enkelt inte gått att bygga hållplatserna i det läge som var tänkt. 
Det som även försvårar byggnation är att Östanåvägen är en smal väg och 
det finns inte mycket vägområde att nyttja. Under våren 2018 tänkte TRV 
om gällande timglasbusshållplatser. För att kunna få möjlighet att 
tillgänglighetsanpassa de busshållplatser som var tänkt så planerade TRV 
istället för att bygga klackbusshållplatser som kan byggas snett mittemot 
varandra istället. Då får TRV mer möjlighet att bygga. 

I Trafikverket finns flera andra erfarenheter man tagit till sig när man på 
andra orter har byggt timglasbusshållplatser, såsom:
- framkomligheten försämras.
- reglering efter det att bussen åkt från timglashållplatsen väcker irritation, 
vem skall åka först, backning av fordon m.m. vilket gör platsen mer 
otrygg. 

- deltidsbrandmän har inte kunnat komma fram när de åker i privata bilar.
- när man har mycket trafik med skolskjutsar till skolan kommer väntetider 
vid timglashållplatserna att bli längre.

- stressmoment för busschauffören att få många bilar som väntar att få 
komma förbi.

- olämpliga i områden med kort siktsträcka. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Region Uppsala och Upplands länstrafik har dessutom flaggat för önskemål 
om att vi i detta projekt även kan lägga till att tillgänglighetsanpassa två 
pendlarparkeringar vid Älvkarlebykrysset. Så nya åtgärder kan komma att 
läggas till framöver.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Ställningstagande – TS-åtgärder i Älvkarleby samt Bilaga 1 

Utformningsskisser av föreslagna åtgärder
 Ställningstagande – Korsning – TS-åtgärder i Älvkarleby samt Bilaga 1 

Korsning, Utformningsskisser av föreslagna åtgärder
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 17 Kostnader för GC-port vid RV76
Diarienr
2017/790 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bekosta mellanskillnaden för en 
ridbar GC-port under Rv76. 

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tillsammans med Älvkarleby kommun och Region Uppsala 
utrett en ”Ny GC-väg Älvkarleby-Skutskär”. Utredningen resulterade i 
förslag till flera punktåtgärder på båda sidor av Dalälven, istället för en 
sammanhållen GC-väg på en sida av älven. Detta för att åtgärderna ska 
komma fler personer till nytta, oavsett om personerna bor öster eller väster 
om älven.
En av de prioriterade åtgärderna för att öka gång- och cykelbarheten mellan 
Skutskär är en ny GC-port under riksväg 76 (mellan Tegelbruksvägen och 
Långsandsvägen). I detta område passerar även ett antal hästar med ryttare 
varje vecka. Därför önskade kommunens tjänstemän att Trafikverket skulle 
räkna på en ridbar GC-port där ryttaren inte behöver kliva av hästen för att 
passera genom porten. Tjänstemännens önskan är få bort samtliga 
fotgängare, cyklister och hästekipage från 76ans vägbanan och på så sätt 
skapa en tryggare trafikmiljö.
Trafikverket och Region Uppsala har på kommunens önskan lämnat två 
kostnadsalternativ. Vid genomförande av Alt. 1 står TRV och Regionen för 
hela kostnaden. Vid genomförande av Alt. 2 får Älvkarleby kommun 
bekosta mellanskillnaden. Kostnadsförslagen är som följer: 
Alt.1 GC-port (höjd 2,7m) - Kostnad 4-5 mnkr (Kan tillkomma oförutsedda 
kostnader som t.ex. berg, grundvatten, sanering) 
Alt. 2 GC-port för häst (höjd 3m) – Kostnad 5,2-6,5 mnkr (dvs +30%) (Kan 
tillkomma oförutsedda kostnader som t.ex. berg, grundvatten, sanering)

Kommunens tjänstemän anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att 
bekosta mellanskillnaden i detta fall. Det finns alternativa lösningar som kan 
underlätta för ryttaren att stiga av och på hästen och istället leda hästen 
genom en GC-port med fri höjd om 2,7 meter. Dessa alternativa lösningar är 
betydligt mer kostnadseffektiva.  
Region Uppsala behöver nu få ett besked från Älvkarleby kommun, 
huruvida kommunen ställer sig till att betala mellanskillnaden för att i så fall 
bebygga en GC-port med 30 centimeter extra i fri höjd. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse/ 2019-01-11

14



Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 18 Byggsanktionsavgift för installation av eldstad
Diarienr
2018/867 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 § och 51§§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra XXX med personnummer XXX, en byggsanktions     
avgift på en summa av 4 650 kronor (fyratusen 
sexhundrafemtio kronor) för att utan startbesked påbörjat installation av en 
eldstad. 

Sammanfattning av ärendet 
En anmälan för installation av eldstad inkom 2018-10-31 till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med anmälan lämnades det då in 
ett besiktningsprotokoll från Sotningsväsendet i Gävle AB samt en ifylld 
och signerad kontrollplan vilket anger att eldstaden redan installerats på 
fastigheten. 

Den sökande tillskrevs 2018-11-09 där han informerades om att det 
uppmärksammats att eldstaden redan installerats och att detta bryter mot 
plan- och bygglagen. Det informerades samtidigt att han kan komma att 
påföras en byggsanktionsavgift för detta samt dess storlek och om 
möjligheterna att vidta rättelse genom att montera ner eldstaden. Eftersom 
anmälan heller inte var komplett för att kunna fatta beslut meddelades 
samtidigt vilka handlingar som ansökan behövde kompletteras med.   

Som ett bemötande på detta brev skickade sökande in kompletterande 
handlingar samt en skrivelse där han anger att byggsanktionsavgiften känns 
stor och att anledningen till att eldstaden installerats i förtid är att han har 
haft en viss okunskap i proceduren. 

Lagrum 
Enligt 6 kap 5 § punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad 
PBF, krävs det en anmälan vid en installation eller väsentlig ändring av en 
eldstad eller rökkanal i byggnader. 

Åtgärder som kräver en anmälan får enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900), förkortad PBL, inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked. 

Finns det anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna i plan- 
och bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. Bryter 
någon mot bestämmelserna i 8-10 kap PBL ska en byggsanktionsavgift tas 
ut enligt 11 kap 51 § PBL. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Enligt 9 kap 1 § 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 2019 uppgår prisbasbeloppet till 46 500 kronor. 

Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften 
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv 
eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige 
inte har kunnat eller bort förutse eller kunna påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse 
ska inträffa

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

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

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som fått fördel av överträdelsen

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

Enligt 9 kap 13 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en 
installation av en eldstad innan startbesked medgetts 0,1 prisbasbelopp. 

I det berörda fallet uppgår därför byggsanktionsavgiften till 4 650 kr för att 
utan startbesked låtit installera en eldstad. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Motivering
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 föertag är nystartat 
inte anses motivera avgiftsbefrielse. 

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

Den berörda fastigheten har idag två fastighetsägare. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser därför i detta fall att 
byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som gjort anmälan om att installera 
eldstaden, och som därmed får anses vara den som låtit begå överträdelsen.

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

Beslutet lämnas till
 Sökande
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 19 Bygglov för ändrad användning från verkstad/kontor 
till behandlingshem 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning 
från verkstad/kontor till behandlingshem inom fastigheten XXXX. 

Beslutet 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: 

Diarienr
2018/919

 Åtgärden får påbörjas. 
 Kontrollplanen fastställs. 
 Åtgärden kräver ingen kontrollansvarig. 

Avgift för bygglov samt startbesked tas ut med 25 921 kronor enligt av 
Kommunfullmäktige antagen taxa. (faktura skickas separat) 
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap Plan- och bygglagen 
(2010:900), förkortad PBL. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXXX 

Ansökan om bygglov avser ändrad användning från verkstad/kontor till 
behandlingshem på fastigheten XXXX. 

Befintlig byggnad som ändrar användning har en byggnadsarea om 913 
kvm. 

Behandlingshemmet kommer bedrivas för personer med exempelvis 
alkoholrelaterade problem eller med likvärdigt behov av behandling. 

Tidsbegränsat bygglov har tidigare beviljats för åtgärden 2013-02-13, SBN 
§ 367. 

Området är beläget utom detaljplanelagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. 

Området utgör riksintresse för friluftsliv och geografiska hushållnings- 
bestämmelser. Detta är även ett LIS-område samt vattenskyddsområde. 
Då området inte omfattas av någon detaljplan har berörda sakägare har getts 
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signatur

Utdragsbestyrkande

tillfälle att yttra sig över ansökan. Ingen av sakägarna har valt att yttra sig i 
ärendet.

Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden anser att ny användning av byggnaden anses 
som lämplig.

Då byggnaden är belägen utom detaljplanelagt område gäller att 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL ska uppfyllas. 
Åtgärderna ska därmed inte strida mot områdesbestämmelserna, inte 
förutsätta planläggning för området och ska uppfylla kraven i hela 2 kap och 
större delar av 8 kap PBL.

Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser. 

Ett tidsbegränsat bygglov har tidigare beviljats med ställningstagande att 
åtgärden bedöms lämplig för ändamålet, byggnaden bedöms vara tillgänglig 
och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Åtgärden bedöms med stöd av PBL inte utgöra någon betydande olägenhet 
för omgivningen eller trafiken. Anledningen till det tidsbegränsade lovet var 
då att området behövde detaljplaneläggas i enlighet med 4 kap. 2 § punkt 2. 

Samhällsbyggnadsnämnden gör nu liknande bedömning med undantag från 
kravet på detaljplan. Efter diskussion med planavdelningen anses 
planläggning inte aktuell då åtgärden utförs i en befintlig byggnad med en 
ringa omgivningspåverkan varvid ett bygglov kan beviljas. 

Åtgärden anses inte inverka negativt på riksintressena samt att åtgärden 
bedöms uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL, varvid bygglov kan 
beviljas.

Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:

 När arbetet påbörjas.
 När arbetet slutförts – begäran om slutbesked

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

 Ifylld och signerad kontrollplan.
 Godkänt OVK-protokoll.
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Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom beslutets giltighetstid från dagen då beslutet vann laga kraft. 

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

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

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 2018-11-27 
 Situationsplan, inkommen 2018-11-27 
 Planritning, inkommen 2019-01-08 
 Brandskyddsdokumentation 2018-11-27 
 Remissvar från Gästrike räddningstjänst 2018-11-27 
 Förslag till kontrollplan 2018-11-27 

Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare 

Underrättelse till berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  
 . 
  

Beslutet meddelas 
 Post- och inrikestidningar samt Skatteverket 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan 
 Planritning 
 Fastställd kontrollplan 
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SBN § 20 Beslut om Tättbebyggt område
Diarienr
2018/849 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta följande föreskrifter att gälla från 
och med den 15 mars 2019:

I. Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Gårdskär
II. Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Marma-Myrbo

III. Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Långsand
IV. Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Skutskär
V. Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Älvkarleby

VI. Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Älvkarleö

Sammanfattning av ärendet
För att kunna genomföra kommunens beslutade hastighetsplan behöver 
Älvkarleby kommun på nytt anta lokala trafikföreskrifter för tättbebyggt 
område då de tidigare inte var beslutade på rätt sätt, samt upphäva gamla 
föreskrifter:

Förslaget till nya föreskrifter har remitterats berörda intressenter inom 
området, väghållare, polis och Länsstyrelse. Inga synpunkter har 
framkommit på det förslag som nu ligger för beslut.

Beslutsunderlag
 Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Gårdskär
 Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Marma-Myrbo
 Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Långsand
 Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Skutskär
 Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Älvkarleby
 Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Älvkarleö

Beslutet lämnas till
 Länsstyrelsen
 Polisen
 TRV
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SBN § 21 Yttrande till Bergsstaten om undersökningstillstånd 
enligt minerallagen

Diarienr
2019/27 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Bergsstaten har fått in en ansökan om undersökningstillstånd enligt 
minerallagen (1991:45) för området Djupsjön nr 10 i Gävle och Älvkarleby 
kommuner, Gävleborgs och Uppsala län. Bergsstaten avser att fatta beslut 
om undersökningstillstånd. Konsessionsmineral som avses är volfram och 
koppar. Enligt 3 § tredje stycket mineralförordningen (1992:285) ska 
länsstyrelsen och kommuner ger tillfälle att inom en viss tid yttra sig över en 
ansökan som avser undersökningstillstånd.

Det Samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över är att upplysa om de 
förhållanden som gäller inom undersökningsområdet. Detta förhållande är 
reglerat i minerallagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Bilaga: ”Yttrande över undersökningstillstånd enligt minerallagen, 

  BS 200-1451-2018”, Karin Tydrén

Beslutet lämnas till
 Bergsstaten. Registrator: mineinspect@bergsstaten.se
 Anders.jakobsson@bergsstaten.se 
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SBN § 22 Revidering av Träffens stadgar
Diarienr
Sbn2019/10 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar de reviderade stadgarna.

Sammanfattning av ärendet
Antalet besökare ökade kraftigt under hösten 2018 och vid fredagskvällarna 
kunde besöksantalet uppgå till drygt 100 besökare. För att hantera den 
kraftigt ökade tillströmningen vidtogs åtgärder och ändrade arbetssätt. 
Införande av gårdskort är ytterligare en åtgärd för att öka tryggheten för 
deltagare på fritidsgården och anställda. 

För att vistas på fritidsgården eller delta i aktiviteter måste man kvittera ut 
ett gårdskort. Gårdskortet är gratis och kan fås av alla ungdomar från 12 år 
som bor i Älvkarleby kommun. Vid tecknande av kortet skriver innehavaren 
på att man läst, förstått och uppträder utifrån fritidsgårdens regler. Kortet är 
personligt och kan inte hämtas ut av någon annan än innehavaren. Kortet 
gäller terminsvis och man måste förnya det vid varje termin. Utlåning av 
fritidsgårdens material sker mot pant av gårdskortet. Innehavaren av kortet 
ansvarar för att materialet lämnas tillbaka. Om något gått sönder eller 
tappats bort på grund av oaktsamhet blir man ersättningsskyldig. Detsamma 
gäller om material inte lämnas tillbaka.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 ”Stadgar för Träffen”, 20190124

Beslutet lämnas till
 Peter Styrman, fritidsgårdsföreståndare
 Jessica Lindegren, kultur och fritidschef
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