Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2021-02-08 8.45 – 12.20
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2021-02-10

Paragrafer:

1-26

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Ulf Öman

Hans Henriksson

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

2021-02-08

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-08

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Magnus Grönberg (S)
Mats Tegelberg (S)
Paul Wisén (C)
Ulf Öman (V)
Ola Lindberg (MP)
Kenneth Lundström (M)
Hans Henriksson (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Roger Wilund (S)
Michael Wagner (M)
Walter Löfman (SD)
Birgitta Thunholm (C)

Paragrafer

1-12, 21-26

1-12, 14-26

Paragrafer

13-20

Ordinarie ledamot
Gunvor Lugnfors (S)
Mats Skoglund (M)
Sandra Andersson (SD)
Paul Wisén (C)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Birgitta Thunholm (C)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Raul Johnson
Peter Hammarberg
Sandra Spjuth
Monica Frisk
Jessica Lindegren
Camilla Forslund
Anna Karlsdotter
Caroline Persson
Tommie Vilhelmsson
Nina Engevi
Sofie Åberg
Ordförandens
signatur

Paragrafer
1-12, 21-26
Paragrafer

6
6
6
7-8
9 - 11
9 - 11
12 - 13
14 - 17
18
19
Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Bygg- och miljöchef
Ekonomichef
Ekonom
Ekonom
Kultur- och fritidschef
Teknisk chef
Gatuingenjör
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Miljöinspektör
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-08

SBN § 1

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett
extraärende från Walter Löfman (SD) gällande microcatering.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande
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2021-02-08

SBN § 2

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Arbetsutskottet 2021-01-25

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 3

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Uppföljningslistan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 4

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslut 201205-21131

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 5
Diarienr
SBN2021/6

Meddelanden - enbart som information till nämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Meddelanden 201205-210131

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 6

Mål och budget 2022-2025
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Peter Hammarberg och Sandra Spjuth gick igenom informationen från
kickoffen 28 januari och mål och budgetprocessen för 2022-2025.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

8

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-08

SBN § 7

Revidering av stadgar för Träffen

Diarienr
SBN2020/110 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta revideringen av stadgarna för
fritidsgården Träffen.
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidschef har tillsammans med medarbetarna på fritidsgården
Träffen gått igenom verksamhetens stadgar. Endast mindre revideringar har
gjorts som exempelvis:
 Att fritidsgårdens verksamhet är utformad utifrån barnkonventionen
och kommunalt styrande dokument.
 Hur verksamhetens planeras.
 Att deltagares vårdnadshavare om möjligt kontaktas vid allvarliga
tillbud/händelser.
 Förtydligande kring när sociala myndigheter och polis kontaktas.
 Att tillfälliga besökare kan besöka fritidsgården har tagits bort.
 Att två anställda deltar i samtal med deltagare om denne brutit mot
fritidsgårdens regler som kan medföra avstängning.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderade stadgar för Träffen

Beslutet lämnas till



Föreståndare fritidsgården Träffen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 8

Information från kultur och fritid
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef informerade om hur nyttjande av
våra sportanläggningar görs utifrån Pandemilagen. Alla anläggningar är
uppskyltade hur man rör sig i anläggningarna och max antal personer. Det är
kommunens ansvar att skylta/informera och föreningarna för efterlevnaden.
Det är ingen allmänhetens åkning i ishallen.
Näsboda friluftsområde används flitigt, både skidspåren och grillplatsen.
Kommunen ansvarar för spårningen vardagar, dagtid och Skutskärs OK på
helgerna. Kort slingan har dubbla spår och den längre ett spår.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 9
Diarienr
SBN2020/93
SBN2021/1

Medborgarförslag om uppsättning av lampor
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden
1. föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslagen om
gatubelysning inom Älvbodaområdet.
2. beslutar godkänna investeringen för att sätta upp belysning efter de
gång- och cykelvägar som ej är belysta vid Älvbodaområdet.
3. beslutar godkänna investeringen för att sätta upp belysning efter
grusade gångvägen mellan Kopphusvägen och Skutskärs IP.
Sammanfattning av ärendet
Två stycken medborgarförslag från boende som

menar att det är mörkt och
att barnen känner sig otrygga när de går efter gång- och cykelbanorna inom
Älvbodaområdet, gatubelysningen räcker inte till för att belysa upp gång
och cykelvägen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen
Medborgarförslaget

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Karlsdotter förslår att även den grusade gångvägen mellan
Kopphusvägen och Skutskärs IP också får belysning.
Beslutet lämnas till




Kommunfullmäktige (punkt 1)
Teknisk chef (punkt 2-3)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 10
Diarienr
SBN2020/94

Medborgarförslag om mer belysning i Hyttön
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om utökad belysning i Hyttön
Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag från boende om mer belysning i Hyttön. Tidigare inkom
ett medborgarförslag om mer belysning, då godkändes 2 stolpar, på plats
godkände gatuingenjör ytterligare 1 stolpe, dvs de fick 3 nya stolpar.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag

Beslutet lämnas till



Kommunfullmäktige

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 11
Diarienr
SBN2021/11

Riktlinjer för grävningsbestämmelser i allmän
platsmark
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till riktlinjer för
grävningsbestämmelser i allmän platsmark.
Sammanfattning av ärendet

Gatuingenjören har tagit fram ett förslag på riktlinjer för
grävningsbestämmelser i allmän platsmark.
Beslutsunderlag



Förslag till Riktlinjer för grävningsbestämmelser i allmän platsmark

Beslutet lämnas till



Teknisk chef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 12
Diarienr
2020/422

Ansökan om förhandsbesked
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och anläggning för hästhållning inom
fastigheterna XXX och XXX, med följande villkor:



Byggnaderna ska anslutas till enskilt vatten och avlopp.
Stor vikt ska läggs vid gestaltning och placering av byggnader i
bygglovsansökan för att minska risken för negativ påverkan på
något av riksintressena för friluftsliv.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18§§ plan- och bygglagen,
förkortad PBL.
Avgift för bygglov: 17 700 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Fastigheterna XXX och XXX är idag två skogsfastigheter med en
sammanlagd areal om ca 1 400 hektar.
Området som är aktuellt för förhandsbesked är beläget i anslutning till en
grusväg vid namn Ytterboda i öst och Dalälven i väst med ett avstånd på
100 m till strandkanten som också är gränsen för strandskyddet. Den nya
fastigheten kommer ha en areal om 87 000 m2. Marken är relativt plan och
utgörs idag av ung tallskog.
Enligt ansökan om förhandsbesked är tanken att 8 000 m2 av fastigheten ska
användas som tomt med bostadshus, 17 000 m2 till hagar med ridbana och
stall, 17 000 m2 till betesmark och resterande 45 000 m2 för odling.
Sökande har i ansökan uppgett ett bostadshus upp till två våningar med en
byggnadsarea om ca 280 m2. Enligt beskrivning och inspirationsbild
inlämnad 2020-09-29 har sökande beskrivit det framtida bostadshuset som
ett vinkelhus i ett plan med sedumtak och fasad av betong och sibirisk lärk
med inspiration från krematoriet i Gävle.
Den tilltänkta fastigheten omfattas av bestämmelser för område utanför
detaljplanelagt område och ligger inom riksintresse för friluftsliv och rörligt
friluftsliv.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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I kommunens nya översiktsplan som antagits 2020-04-29, framgår att
området ska omfattas av strategin för landsbygd. Av översiktsplanens
riktlinjer framgår bland annat att:
• Anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, areella näringar och
annan landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas
i närheten av värdefulla naturområden som är känsliga för störningar.
• 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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Berörda sakägare och remissinstanser har getts möjlighet att yttra sig över
inkommen ansökan. Synpunkter har lämnats in från Gästrike vatten,
Gästrike återvinnare, Länsstyrelsen, Skutskär-Älvkarleby friluftsfrämjande
samt fastighetsägare till en angränsande fastighet. Ett internt remissyttrande
från miljöavdelningen på kommunen har också inkommit.
Gästrike Återvinnare har framför att de idag åker på vägen som passerar
området och att det inte ser något problem att hämta kärl för hushållsavfall
om de ställes ut längs med vägen.
Gästrike Vatten har fått information om att området inte kommer att
omfattas av verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten och att
Älvkarleby kommun förespråkar enskild lösning.
Miljöavdelningen på Älvkarleby kommun har granskat ett inlämnat förslag
för ett minireningsverk. En avloppsanläggning bedöms kunna anläggas, val
av efterpolering och utsläppspunkt efter minireningsverket måste redovisas
med underlag för att tillstånd ska kunna ges. Fastigheten ligger nära
naturreservat och Natura 2000-område, vilket behöver has i åtanke med
utsläppspunkt. Miljöavdelningen har ingen information om kända problem
med vatten i området, dock är det upp till sökande att kontrollera tillgången
och kvalitén och lämna in ansökan om enskild anläggning i god tid innan
arbetet är tänkt att påbörjas.
Länsstyrelsen anser att det finns risk att föreslagen bebyggelse påverkar
riksintressena för friluftsliv negativt och att det kommer att krävas att stor
vikt läggs vid gestaltning och placering i bygglovet för att minska risken för
negativ påverkan på något av riksintressena för friluftsliv.
Samtidigt bedömer länsstyrelsen att den föreslagna bebyggelsen inte får en
negativ påverkan på de värden som naturreservatet och Natura 2000området Billudden avser att skydda.
Skutskär-Älvkarleby friluftsfrämjande har framför synpunkter om
lämpligheten att exploatera ett område som idag helt saknar bebyggelse
och risker med att strandremsan på 100 m från fastighetsgräns kommer tas
i anspråk av sökande och menar att avståndet från stranden bör utökas till
200 m.
Fastighetsägare till XXX har ställt sig frågande hur allemansrätten och det
rörliga friluftslivet påverkas om området blir inhägnat och hur vägen som gå
r från Ytterboda till Naturreservaten norrut kommer att påverkas.
Fastighetsägare ställer sig också frågande om förslaget är en
företagsetablering eller tänkt att användas för privat bruk.
Sökande har kortfattat beskrivit för de sakägare som lämnat yttranden att när
det gäller frågan om utökat avstånd till stranden har naturvårdsverket med

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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flera bedömt att en strandskyddsgräns på 100 m är rimlig för att inte störa
det rörliga friluftslivets intressen. Fastighetens placering kommer inte hindra
tillgången på strandskyddsremsan på 100 m mot Dalälven. Gällande
allemansrätten och det rörliga friluftslivet så kommer området för
beteshagar hägnas in och övriga områden med odlingar får inte beträdas
inom allemansrätten då detta kan orsaka skador. Grusvägen kommer inte
påverkas mer än att en infart kommer att anläggas i anslutning till den nya
fastigheten.
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.
Då området idag utgörs av ung tallskog så kommer förslaget innebära att en
stor del av träden kommer avverkas för att ge plats åt beteshagar och
odlingsmarker vilket kommer ge området ett öppnare landskap.
Länsstyrelsen har bedömt att den föreslagna bebyggelsen inte får en negativ
påverkan på de värden som naturreservatet och Natura 2000-området
Billudden avser att skydda. Nämnden samtycker med Länsstyrelsens
bedömning att den föreslagna bebyggelsen inte får en negativ påverkan på
värdena inom naturreservatet och Natura 2000-området.
Berörda sakägare har ställt sig frågande till hur allemansrätten och det
rörliga friluftslivet kommer påverkas av förslaget. Sökande har i
kommunicering med berörda sakägare framför att han bedömer att få
människor idag vistas i den unga tallskogen som är aktuell för
förhandsbeskedet utan istället väljer att vistas nära strandkanten samt i
naturreservatet med äldre skog i norr. Länsstyrelsen anser att det finns risk
att föreslagen bebyggelse påverkar riksintressena för friluftsliv negativt och
att det kommer att krävas att stor vikt läggs vid gestaltning och placering i
bygglovet för att minska risken för negativ påverkan på något av
riksintressena för friluftsliv.
Nämnden är enig med länsstyrelsens bedömning att förslaget kan påverka
friluftslivet negativt och kommer i bygglovsprövningen kräva att stor vikt
läggs på gestaltning och placering av byggnader i bygglovet.
Då området idag inte ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp och
den framtida fastigheten inte bedöms som lämplig att anslutas till det

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

17

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-08

kommunala Va-nätet så är alternativet en enskild lösning. En remiss har
skickats till miljöavdelningen på Älvkarleby kommun om ett förslag till
enskild anläggning. En avloppsanläggning bedöms kunna anläggas men
miljöavdelningen påminner om att det är det upp till sökande att kontrollera
tillgången och kvalitén på vattnet, markera ut utsläppspunkt på karta samt
lämna in ansökan om enskild anläggning i god tid innan arbetet är tänkt att
påbörjas.
Inlämnade handlingar till förhandsbeskedet innehåller bara en ungefärlig
placering av ny bebyggelse, exakt placering och utformning måste prövas i
en bygglovsansökan. Nämnden anser därför att bostadsbyggnaden samt
stallbyggnad ska kunna anordnas inom den tilltänkta fastigheten på ett
sådant sätt att de synpunkter som framförts av berörda remissinstanser ska
kunna tillgodoses.
Sökande har beskrivit det framtida bostadshuset som ett vinkelhus i ett plan
med sedumtak och fasad av betong och sibirisk lärk. Trots att beskrivningen
avviker från omkringliggande bebyggelse så bedömer Nämnden att
bostadsbyggnaden kommer passa in i miljön på platsen då närmaste gårdar
och byggnader ligger så långt borta att förslaget inte inkräktar på dessa.
Vad som övrigt framförts av sakägare anses inte utgöra en betydande
olägenhet i plan- och bygglagens mening. Nämndens 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.
Ansökan kräver tillstånd för enskilt vatten och avlopp.
Åtgärder inom samt ianspråktagande av tomtmark inom strandskyddat
område kan kräva strandskyddsdispens.
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
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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 200331
Situationsplan, inkommen 200929
Inspirationsbild, inkommen 200929
Remissvar från Gästrike vatten AB, inkommen 201023
Remissvar från Gästrike återvinnare AB, inkommen 201016
Remissvar från länsstyrelsen, inkommen 201023
Remissvar från miljöenheten, inkommen 201112
Yttrande från fastighetsägare tillXXX, inkommen 201028
Yttrande från friluftsfrämjande Skutskär- Älvkarleby, inkommen 201022

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottet
förslag till beslut.
Walter Löfman (SD) föreslår ändring på första punkten i villkoret ändras till
att byggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och att
kommunen gör en VA-plan för området.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Votering begärs av Walter Löfman (SD).
Votering har begärts och ska nu genomföras. De som vill rösta för arbetsutskottets förslag röstas JA och för Walter Löfmans förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat

Med 9 st JA-röster mot 2 st NEJ-röster har Samhällsbyggnadsnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Sakägare som framfört synpunkter (Delgivningsrutin)

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Inspirationsbild

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
XXX.
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
Närvaro- och omröstningsprotokoll
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår
§ 12

Ledamöter

Närvaro

Magnus Grönberg (S)

x

x

Mats Tegelberg (S)

x

x

Paul Wisén (C)

x

x

Ulf Öman (V)

x

x

Ola Lindberg (MP)

x

x

Kenneth Lundström (M)

x

x

Hans Henriksson (KV)

x

x

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

Gunvor Lugnfors (S)

Mats Skoglund (M)

Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

x

x

Ersättare
Roger Wilund (S)

Ersättare för:
x

x

Gunvor Lugnfors (S)

x

x

Mats Skoglund (M)

Jan-Erik Molander (S)
Klas-Göran Johansson (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Håkan Thörnell (V)
Michael Wagner (M)
Börje Matsson (KV)
Georges Alsawiri (KD)
Walter Löfman (SD)

x

x

Kurt Törnblom (SD)
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SBN § 13
Diarienr
2020/996

Nybyggnad av miljöstation
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
miljöstation inom fastigheten XXX, enligt ansökan.
Åtgärden innebär avvikelse från den gällande detaljplanen vad avser
fasadmaterial. Åtgärden bedöms dock vara en liten avvikelse som är
förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för nybyggnad
av miljöstation.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
 Byggnadsarbetena får påbörjas så snart beslutet om bygglov får
verkställas.
 Kontrollplanen fastställs.
 Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
 Ansökta åtgärder 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: 13 900 kronor (faktura skickas separat)
Reservationer och särskilda uttalanden

Kenneth Lundström (M) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av miljöstation med ett miljörum och
tre moloker (underjordiska behållare) inom fastigheten XXX,
Älvkarleby kommun.
Inom den 26 718 m2 stora fastigheten finns idag sex flerbostadshus med
flertalet tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnaden av miljörum uppförs med en byggnads- och bruttoarea om
40,6 m2.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Byggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med taktäckningsmaterial av sedum. Fasadens nedre del består av högtryckslaminat i en röd
kulör och den övre delen består av perforerad aluminiumplåt i en svart
kulör.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Del av XXX m.fl., med aktbeteckning
0319-P2019/4, som vann laga kraft 2019-03-19.
Enligt den gällande detaljplanen får den berörda delen av fastigheten (berört
egenskapsområde) bebyggas för bostads- eller centrumändamål. Största
tillåtna byggnadsarea är 700 m2 och högsta tillåtna nockhöjd är 19 m. Vid
uppförande av ny huvudbyggnad ska fasad utformas med tegel i röd kulör
samt puts i röd kulör som anpassas till befintliga byggnader i området.
Fasader av glas är också tillåtet. Vid uppförande av ny huvudbyggnad ska
även fönster utformas med fönsterkarm och båge i röd kulör.
Då miljörummet är tänkt att uppföras inom ett egenskapsområde i
detaljplanen som tidigare är obebyggd bedöms miljörummet utgöra en ny
huvudbyggnad. Den ansökta åtgärden strider därmed mot den gällande
detaljplanen vad avser fasadmaterial då byggnaden inte är tänkt att uppföras
med ett fasadmaterial av tegel, puts eller glas.
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan då den
strider mot den gällande detaljplanen. Ärendet har även skickats på remiss
till Gästrike återvinnare då ärendet berör avfallshantering.
En av de boende inom fastigheten XXX har då
framfört synpunkter mot ansökan. I yttrandet anges att eftersom
miljöstationen kommer nära hennes bostad och uteplats är hon oroliga för
att det kan komma att förekomma störande lukt från anläggningen. Kan man
säkerställa att detta inte händer oavsett om vinden blåser mot bostaden eller
ej så har de inga andra synpunkter.
Gästrike återvinnare har framfört att lokalisering och utformning av
miljöstation har tagits fram i samråd med Gästrike återvinnare och uppfyller
deras krav på säker angöring med hämtningsfordon, tillräcklig
dimensionering och god tillgänglighet för användare.
Som rekommendation, för att tydligt särskilja fraktionerna rest- och
matavfall i underjordsbehållarna, bör sidopanelerna för matavfall vara bruna
och sidopanelerna för restavfall vara mörkgrå eller svarta.
Gästrike återvinnare anser även att för en fullgod trafiksituation så bör
Ågatans förlängning ner till miljöstationen, i samband med projektering av fl
erbostadshuset på fastigheten XXX, uppgraderas till gata för
motorfordonstrafik med godkänd vändzon enligt nedanstående alternativ.
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Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökan strider mot den gällande
detaljplanen vad avser val av fasadmaterial på miljörummet. Åtgärden
bedöms dock vara en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte
enligt 9 kap 31 b § PBL.
Då miljörummet är tänkt att uppföras inom ett egenskapsområde i
detaljplanen som tidigare är obebyggd bedöms miljörummet utgöra en ny
huvudbyggnad. Byggnaden strider därmed mot den gällande detaljplanen då
byggnaden är tänkt att utföras i en fasad med laminat och aluminiumplåt
istället för ett fasadmaterial av tegel, puts eller glas.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att den ansökta byggnaden till
sin funktion och utseende har karaktären av en komplementbyggnad och
inte av en huvudbyggnad. Nämnden anser även att byggnaden trots det
avvikande fasadmaterialet kommer att smälta in väl i bebyggelseområdet
och samspela till en god helhetsbild i området.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer också att det är troligt att
egenskapsområdet på sikt kommer att bebyggas med en ny huvudbyggnad
och att den berörda byggnaden framöver kommer att omarbetas till en
komplementbyggnad. Den gällande detaljplanen innehåller inga
utformningsbestämmelser vad gäller fasadmaterial för
komplementbyggnader.
Närboende har även framfört synpunkter mot att de är oroliga att störande
lukt kommer att sprida sig från anläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer dock att sopstationen placeras med ett sådant avstånd från
angränsande byggnad och dess uteplatser att någon betydande olägenhet
enligt 2 kap 9 § PBL inte bör uppkomma.
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

Ordförandens
signatur
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signatur
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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.
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.
Beslutsunderlag











Ordförandens
signatur

Ansökan, inkommen 2020-10-20
Situationsplan, inkommen 2020-11-26
Plan- och fasadritning, inkommen 2020-11-26
Produktbeskrivning, inkommen 2020-10-20
Foto, inkommen 2020-10-20
Förslag till kontrollplan, inkommen 2020-10-16
Yttrande från boende XXX, inkommen 2020-12-30
Yttrande från Gästrike återvinnare, inkommen 2020-12-11
Yttrande från sökande, inkommen 2021-01-11
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Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Sakägare som framfört synpunkter (Rek+MB)

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Plan- och fasadritning
 Produktbeskrivning
 Foto
 Fastställd kontrollplan
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 XXX
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
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SBN § 14
Diarienr
2020/1094

Byggsanktionsavgift för anmälan om
komplementbyggnad
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ planoch bygglagen (2010:900) samt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen
(2011:338) att påföra fastighetsägaren till XXX, XXX
med personnummer XXX en byggsanktionsavgift på en summa
av 12 150 kr (Tolvtusenetthundrafemtio kronor) för att utan startbesked
påbörjat en anmälningspliktig komplementbyggnad.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen uppmärksammade att det inom fastigheten
XXX har uppförts en anmälningspliktig komplementbyggnad
utan att startbesked utfärdats.
Informationsbrev om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta
rättelse samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till fastighetsägaren 2020-12-11. Svar från fastighetsägaren kom in 2020-12-11 där de
framförde att de inte avser att vidta rättelse genom att riva komplementbyggnaden.
Motivering
Enligt 6 kap 5 § punkt 10 Plan- och byggförordningen, förkortad PBF, krävs
anmälan för komplementbyggnaden.
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
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. Bryter
någon mot lagen ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § PBL.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en
byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut för de överträdelser och med
det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2021 uppgår
prisbasbeloppet till 48 600 kronor.
Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften
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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 6 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en
anmälningspliktig komplementbyggnad 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Med sanktionsarea avses den lovpliktiga åtgärdens brutto- och öppenarea
minskad med 15 m2.
I det berörda fallet bedöms komplementbyggnaden ha en bruttoarea om 14
m2. Åtgärden får därför en sanktionsarea om 0 m2. Detta gör att
byggsanktionsavgiften för komplementbyggnaden uppgår till 12 150 kronor.
Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett företag är nystartat

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

28

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-08

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.
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




Kommunicering med fastighetsägaren, upprättad 2020-12-11
Yttrande från fastighetsägaren, inkommen 2020-12-11

Beslutet lämnas till



Fastighetsägare (delgivningsrutin)
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SBN § 15
Diarienr
2019/1006

Åtgärdsföreläggande om utförande av ny kontroll av
ventilationssystem
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ planoch bygglagen (2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen
(2011:338) att förelägga byggnadens ägare inom fastighet XXX, XXX
med organisationsnummer XXX att vid vite om
25 000 kr (tjugofemtusen kronor), se till att senast två månader från datum
då beslutet vann laga kraft, låta utföra kontroll av byggnadens
ventilationssystem med aggregatbeteckning FTX 1
Sammanfattning av ärendet

Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll inkom 2019-12-30 gällande
aggregat FTX1 på adressen XXX inom fastigheten XXX,
Älvkarleby kommun.
Enligt föregående protokoll framkom att ny besiktning borde vara utförd
senast 2015-11-13.
2019-12-30 skickades en kommunicering till fastighetsägaren med
information samt uppmaning att låta utföra en ny funktionskontroll av
ventilationssystemet och inkomma med protokoll för detta.
Någon ny besiktning har inte utförts och det är anledningen till detta
åtgärdsföreläggande.
Motivering
Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en
byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden
kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning)
och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande
besiktning).
Genomförs inte OVK i enlighet med de tidsfrister som gäller för olika typer
av lokaler har nämnden möjlighet att förelägga byggnadens ägare att låta
utföra ventilationskontrollen enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen,
förkortad PBL.
Föreläggandet får förenas med vite enligt 11 kap. 37 § PBL.
Upplysningar
Beslut skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsboken.
Ordförandens
signatur
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Kontrollen av ventilationssystemet ska enligt 8 kap, 25 § PBL utföras av en
sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad enligt EG nr.765/2008.
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




Senaste protokoll för OVK, inkommet 2019-12-30
Kommunicering med ägaren, inkommet 2019-12-30

Beslutet lämnas till



Byggnadens ägare (Delgivningsrutin)
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SBN § 16
Diarienr
2020/853

Ändrad användning från vattentorn till bostad samt
tillbyggnad
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning
från vattentorn till bostad samt tillbyggnad inom fastigheten XXX, enligt
ansökan.
Kontrollansvarig för åtgärden är:
XXX
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov: 32 100 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från vattentorn till bostad
samt tillbyggnad inom fastigheten XXX, Älvkarleby
kommun.
Inom den 1672 m2 stora fastigheten finns idag ett vattentorn med en
byggnadsarea om 72 kvm.
Ändrade användningen sker i form av att vattentornet byggs om till
enbostadshus i 6 våningsplan där bruttoarean uppgår till 72 kvm per
våningsplan vilket totalt utgör 360 kvm bruttoarea. Vattentornets totala höjd
uppgår till 24.5m. Taktäckningen på takkupolen förses med galvad plåt.
Tillbyggnadens uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 207 kvm.
Tillbyggnaden uppförs i en våning med en byggnadshöjd om 3.5 m.
Tillbyggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av rött lertegel
samt solcellspaneler mot sydväst. Fasaden består av puts som färgas gul i
enlighet med befintligt vattentorn.
Fastigheten omfattas av bestämmelser för område utanför detaljplanelagt
område.
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Underrättelse om inkommen ansökan har skickats till berörda
sakägare/fastighetsägare. Hörda Sakägare/fastighetsägare har inget att erinra
mot ansökan.
Remiss har skickats till Upplandsmuseet.
Upplandsmuseet har inget att erinra mot planerad ändring från vattentorn till
bostad samt planerad tillbyggnad enligt bygglovshandlingar.
Motivering
Då ansökt åtgärd ligger utanför detaljplanelagt 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 2 kap och stora delar av 8 kap PBL.
Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser och
planläggning är inte aktuell.
Tillbyggnadens färg, form och fasadmaterial anpassas väl till befintlig
byggnad genom att fasaden ges en enkel industriell karaktär, med fönster i
högt sittande respektive stående fönsterband som uppfattas ansluta till
vattentornets fönster. Placeringen av tillbyggnaden sker på ett sådant sätt att
den inte dominerar över befintligt vattentorn. Ändring anses därmed utföras
varsamt.
Åtgärden anses inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.
Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8
kap PBL, varvid bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd
bifogas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
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.
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Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Om byggherren vill att tillbyggnaden ska stakas ut av kommunen ber vi er
kontakta samhällsbyggnadskontoret i Gävle kommun för att bestämma
lämplig tidpunkt i god tid innan byggstart, dock senast 10 dagar innan
önskat datum för utstakning.
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.
Beslutsunderlag











Ansökan, inkommen 2020-08-28
Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2020-10-13
Situationsplan, inkommen 2020-11-09
Planritningar, inkommen 2020-11-09
Planritning plan 6, inkommen 2020-08-28
Fasadritningar, inkommen 2020-10-13
Sektionsritning, inkommen 2020-10-13
Sektionsritning trappa, inkommen 2020-11-09
Yttrande från Upplandsmuseet, inkommen 2020-12-16

Beslutet lämnas till




Sökande/Fastighetsägare
Kontrollansvarig
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Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritningar
 Sektionsritningar
 Kallelse till tekniskt samråd
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 XXX
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
 SCB
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SBN § 17

Information - beslut om avslut gällande ovårdad
byggnad inom fastigheten XXX
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Tommie Vilhelmsson informerade om att alla punkter enligt föreläggande
om underhållsåtgärder gällande ovårdad byggnad är åtgärdade. Ärendet är
avslutat på delegation.
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SBN § 18

Information gällande ärendet fällavgift för vildsvinsjakt
2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Nina Engevi informerade om vad kommunen gjort och Raul Johnson om
vad lagen säger.
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SBN § 19
Diarienr
2020/944

Remiss gällande Klimat- och sårbarhetsanalys för
Uppsala län
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen arbetar enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters
klimatanpassningsarbete. Ett led i denna förordning är att ta fram en Klimatoch sårbarhetsanalys för länet. Länsstyrelsen har arbetat med detta under
2020 och analysen skickas nu på remiss till länets kommuner samt
Trafikverket och Skogsstyrelsen.
Dokumentet ska efter remissperioden layoutas och en version anpassad till
webben kommer att läggas upp på länsstyrelsens webb under inledningen av
2021.
Fortsatt arbete
Under 2021 kommer Länsstyrelsen i Uppsala län att inleda arbetet med att
ta fram en ny handlingsplan för klimatanpassning för Uppsala län. I det
arbetet vill vi arbeta tillsammans med kommuner och andra regionala
aktörer.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Klimat- och sårbarhetsanalys utkast, remissversion, Länsstyrelsen
Uppsala län
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SBN § 20
Diarienr
2021/14

Verksamhetsplan och prioriteringar för bygg- och
miljöverksamheten 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagna prioriteringar för Byggoch miljöverksamheten 2021 enligt bifogat beslutsunderlag.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen har arbetat fram behovsutredningar och förslag
till prioriteringar av verksamheten för 2021.
Beslutsunderlag








Verksamhetsplan och prioriteringar 2021 för
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för Fysisk planering inom Plan- och
bygglagens område
Verksamhetsplan och prioriteringar 2021 för Byggverksamheten
inom Plan- och bygglagens område
Tillsynsplan 2021 för Samhällsbyggnadsnämndens ansvar inom
miljöbalkens område mfl.
Tillsynsplan 2021 för Samhällsbyggnadsnämndens ansvar inom
Byggverksamhetens område
Verksamhetsplan 2021 för Samhällsbyggnadsnämndens ansvar inom
livsmedelslagens område
Behovsutredning 2021-2023 För Samhällsbyggnadsnämndens ansvar
inom Miljöbalkens och livsmedelslagens m.m. områden.
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SBN § 21
Diarienr
2021/15

Uppföljning av bygg- och miljöverksamheten 2020
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av och beslutar godkänna
uppföljningen
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen har arbetat fram ett förslag till årsuppföljning
av verksamheten för 2020. Uppföljningen visar att måluppfyllelsen i stort
har påverkat utav pandemin framför allt inom miljöbalken. Arbetat med
digitalisering av verksamheten har fortsatt enligt planen vilket har bidragit
att verksamheten har varit rustat för den digitala transformationen som har
varit en nödvändighet utifrån rådande pandemin.
Avstämningen mot verksamhetsplaner är gjord per den 31 december 2020.
Beslutsunderlag




Uppföljning av bygg- och miljöverksamheten 2020
Bilaga 1 – Bygg- och miljös arbetsyta
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SBN § 22

Diarienr
SBN2020/92

Remiss från kommunstyrelsen gällande gällande
förslag till ny Kretsloppsplan 2021-2025 Älvkarleby
kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar remissyttrandet som sitt eget och skickar
yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike återvinnare har på remiss till kommunen skickat ett förslag till ny
kretsloppsplan för Älvkarleby kommun. Kretsloppsplanen (ett lagstadgat
dokument som i lagtexten kallas avfallsplan och som alla kommuner ska ha)
är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling.
Beslutsunderlag



Remiss från kommunstyrelsen

Beslutet lämnas till



Kommunstyrelsen
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SBN § 23

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
reglemente

Diarienr
SBN2020/107 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till revidering med alternativ 2 under § 16, att det ska
utses ett arbetsutskott och ett föreningsutskott och lämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställer nämnders uppdrag och verksamhetsområden
i form av ett reglemente. Utöver nämndens ansvar och uppgifter innehåller
även reglementet en beskrivning av nämndens sammansättning och regler
gällande nämndens arbetsformer.
Kommunstyrelsens förvaltning har, efter uppdrag från kommundirektören
och förvaltningschefen för samhällsbyggnad, tagit fram nya förslag på
reglementen gällande samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Uppdraget innebar att tydliggöra fördelningen av ansvarsområden mellan de
två nämnderna, bland annat gällande kommunens säkerhetsarbete, vissa
strategiska frågor så som översiktsplanering samt omstrukturera
reglementena. Det sistnämnda för att de ska vara uppbyggda och
strukturerade på ett mer likartat sätt jämfört med kommunens övriga
nämnders reglementen, detta för att skapa enhetlighet och tydlighet.
Beslutsunderlag




KSAU § 131 201124
Förslag på reviderat reglemente

Beslutet lämnas till




Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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SBN § 24

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

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att han kommer se
över organisationen för tekniska avdelningen nu när flera tjänstemän slutar
sin anställning. Det blir en tuff vår/sommar för avdelningen i glappet när
tjänster är vakanta.
Bygg- och miljökontoret stöttar Länsstyrelsen med tillsyn enligt
Pandemilagen och är anställda på några procent av Länsstyrelsen.
Kultur och fritid följer alla rekommendationer som gäller angående träning
för barn och ungdomar. Har en bra dialog med föreningarna.
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SBN § 25
Diarienr
SBN2020/2

Flytt av starttid för nämnden i maj
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndssammanträdet den 10 maj
börjar kl 13.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

44

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-08

SBN § 26
Diarienr
SBN2021/14

Nämndsinitiativ från Walter Löfman (SD)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå microcatering.
Sammanfattning av ärendet

Walter Löfman initierar ett ärende på nämnden gällande microcatering för
krögarna.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) föreslår avslag då det idag inte finns något lagstöd för
att tillåta microcatering.
Walter Löfman (SD) förslår tillåtelse för microcatering.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Samhällsbyggnadsnämnden avslår microcatering.
Votering begärs av Walter Löfman (SD).
Votering har begärts och ska nu genomföras. De som vill rösta för att avslå
microcatering röstas JA och för att tillåta microcatering röstar NEJ.
Omröstningsresultat

Med 9 st JA-röster mot 2 st NEJ-röster har Samhällsbyggnadsnämnden
beslutat enligt Magnus Grönbergs (S) förslag att avslå microcatering.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Närvaro- och omröstningsprotokoll
Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår
§ 12

Ledamöter

Närvaro

Magnus Grönberg (S)

x

x

Mats Tegelberg (S)

x

x

Paul Wisén (C)

x

x

Ulf Öman (V)

x

x

Ola Lindberg (MP)

x

x

Kenneth Lundström (M)

x

x

Hans Henriksson (KV)

x

x

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

Gunvor Lugnfors (S)

Mats Skoglund (M)

Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

x

x

Ersättare
Roger Wilund (S)

Ersättare för:
x

x

Gunvor Lugnfors (S)

x

x

Mats Skoglund (M)

Jan-Erik Molander (S)
Klas-Göran Johansson (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Håkan Thörnell (V)
Michael Wagner (M)
Börje Matsson (KV)
Georges Alsawiri (KD)
Walter Löfman (SD)

x

x

Kurt Törnblom (SD)
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