
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2020-10-05 8.30 – 12.00, 12.45 – 14.00 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum:  2020-10-07 
  
Paragrafer: 110-130 
  

Sekreterare:   

 Christina Bejerfjord  

Ordförande:   

 Magnus Grönberg ej § 122 & 123 Ola Lindberg § 122 & 123 

Justerare:   

 Paul Wisén Maj-Britt Jakobsson 

 

 
 

ANSLAG / BEVIS 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-05  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S)  
Paul Wisén (C)  
Ola Lindberg (MP)  
Mats Skoglund (M)  
Kenneth Lundström (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Roger Wilund (S)  Gunvor Lugnfors (S) 
Håkan Thörnell (V)  Ulf Öman (V) 
Walter Löfman (SD)  Annemon Piper (KV) 
Klas-Göran Johansson (S) 122 - 123 Magnus Grönberg (S) 
Birgitta Thunholm (C) 122 - 123 Håkan Thörnell (V) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Klas-Göran Johansson (S) 110 - 121, 124 - 130 
Birgitta Thunholm (C) 110 - 121, 124 - 130 
Michael Wagner (M) 110 - 121 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Jessica Lindegren 111 – 117, 125 - 130 Kultur- och fritidschef 
Camilla Forslund 111 – 117, 125 - 130 Teknisk chef 
Tore Tällberg 116 Driftchef fastighet och park 
Monica Frisk 116 - 130 Ekonom 
Tommie Vilhelmsson 117 - 121 Byggnadsinspektör 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

   
Caroline Persson 122 - 124 Bygglovshandläggare 
Sofie Åberg 125 Kommunarkitekt 
Veronica Årebrand 126 - 130 Servicechef 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 110 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 111  Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottet 200921 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 112  Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 200914 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 113  Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 200829-200927 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 114  Meddelanden 2020 - information till nämnden 
Diarienr 
SBN2020/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsunderlag 
 Meddelanden 200829-200927 

8



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 115  Namnförslag Näsboda friluftsområde 
Diarienr 
SBN2020/66 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden namnger det som idag kallas Näsboda 
motionsspår till Näsboda friluftsområde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Projekt/styrgrupp för Näsboda föreslår att Näsboda motionsområde namges 
Näsboda friluftsområde.  
 
Näsboda friluftsområde omfattar motionsspår, MTB spår, utegym, 
promenadstigar och eldstäder. Området ligger med infart från 
Näsbodavägen, Skutskär. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
 Teknisk chef 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 116  Lokalförsörjningsplan 2020 - 2027 
Diarienr 
SBN2020/68 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2020-2027. 
 

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 2020-2027 som möjligt. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Lokalförsörjningsplan 2020-2027 

 
Beslutet lämnas till 
 Teknisk chef 
 Omsorgsnämnden 
 Utbildningsnämnden 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 117   Utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen, 
XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 § lagen om viten 
(1985:206) samt 11 kap 37 § plan- och bygglagen, PBL, ansöka hos Mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite om 50 000 kronor (femtiotusen 
kronor) vardera av fastighetsägarna till fastighet XXX med personnummer  
XXX, med personnummer XXX. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade med stöd av 11 kap 19 § plan- och 
bygglagen (2010:900), samt 2 § lagen om viten (1985:206), förelägga 
fastighetsägarna till fastighet XXX, XXX samt 
XXX, att vid vite om 50 000 kronor vardera, se till att 
senast åtta månader från datum då beslutet vann laga kraft, vidta rättelse 
genom att riva tillbyggnad av kedjehus placerat på prickad mark i tomtens 
östra del. 
 
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att 
föreläggande ska vara uppfyllt åtta månader från delgivning av deras beslut. 
Länsstyrelsens beslut Dnr: 403-7253-2019 vann laga kraft 26 december 
2019 varpå rättelse skulle vidtagits senast den 26 augusti 2020. 
 
Vid platsbesök med fotodokumentation den 8 september 2020 konstaterades 
att tillbyggnation ej var demonterad och föreläggandet har därmed inte har 
följts. 
 
Motivering 
Vid sidan av 11 kap. plan- och bygg lagen, PBL, skall lag (1985:206) om 
viten tillämpas på vitesförelägganden. Av 6 § lag (1985:206) om viten 
framgår att frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på 
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om 
detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den 
myndighet som har prövat denna fråga i första instans.  
 
Av 11 kap. 37 § PBL framgår att frågor om utdömande av vite prövas av 
Mark- och miljödomstolen.  
 
Efter att ett beslut om vite har tagits, har Samhällsbyggnadsnämnden efter 
eget gottfinnande att besluta huruvida en ansökan om vitets uttagande skall 
göras eller inte. Det finns inte några i lag angivna riktlinjer för hur detta 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2017/769 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

beslut skall göras, utan myndigheten får i varje särskilt fall själv bestämma 
vilka faktorer som ska vara vägledande. I denna bedömning får således 
lämplighets- och skälighetsöverväganden ingå. I det aktuella fallet bedömer 
bygg- och miljökontoret att ansökan om utdömande av det fasta vitet om 
100 000 kronor är skäligt då fastighetsägarna haft en rimlig tid på sig att 
vidta rättelse samt att demontering inte utförts. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande med vite § 123 
 Delgivningskvitto från fastighetsägaren 
 Fotodokumentation från 2020-09-08 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (Delgivningsrutin) 
 Mark- och miljödomstolen 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 118   Rättelseföreläggande om rivning av tillbyggnad av 
kedjehus, XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900, PBL), att förelägga fastighetsägarna till fastighet 
XXX, XXX, med personnummer XXX samt XXX, med personnummer  
XXX, att 
vid vite om 50 000 kronor (femtiotusen kronor) vardera, se till att senast tio 
månader från datum då beslutet vann laga kraft, vidta rättelse genom att riva 
tillbyggnad av kedjehus placerat på prickad mark i tomtens östra del.  
 
Om föreläggande inte har följts inom tio månader från datum då beslutet 
vann laga kraft förenas vitesföreläggandet med ett löpande vite á 10 000 
kronor (tiotusen kronor) vardera per månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-10-19 fått in ett klagomål gällande 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2017/769 

 

olovligt uppförd tillbyggnad. 
 
Kontoret skickade 2018-10-09 information om klagomålet och bad 
fastighetsägaren att komma in med ett skriftligt yttrande med information 
om vad som byggts på fastigheten samt storleken på det som byggts. 
 
Svar från fastighetsägaren inkom därefter med information att de köpte 
radhuset för 14 år sedan och det har funnits en altan på baksidan så länge 
den tidigare ägaren ägt huset. Våren 2015 var de tvungen att renovera 
altanen då den var rutten samt att de valde att glasa in den på befintlig 
platta. 
 
Kontaktuppgifter till klagande inkom 2018-12-19. 
 
Vid granskning av kommunens ortofoto från 2015 syns det att tidigare 
tillbyggnad var uppförd under huvudbyggnadens takfot med pulpettak. Vid 
2017 års ortofoto framgår det tydligt att ny tillbyggnad uppförts med ett 
sadeltak som ansluter till det befintliga bostadshusets tak. 
Syn på plats utfördes 2019-04-09 med fotodokumentation konstaterades att 
tillbyggnad av uterum var påbörjad samt färdigställd. 
 
Vid kontroll i kontorets bygglovsregister konstaterar vi att det inte finns nå
gon ansökan om bygglov eller anmälan för tillbyggnad av kedjehus på fasti
gheten XXX. 
 

13



  
 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Tomten omfattas av detaljplan för Norra Skutskär, XXX, XXX 
Mfl-Delplan 6 med aktbeteckning: 03-87:180 som vann laga kraft  
1987-05-22. 
 
Enligt förarbetena till ÄPBL anges att bestämmelserna om mindre avvikelse 
från detaljplanen endast medger smärre avsteg så som att placera den del av 
byggnaden någon meter in på punktprickad mark eller att överskrida den 
högsta tillåtna byggnadshöjden eller byggnadsarean med anledning av 
tekniska skäl. (prop. 1985/86:1 s. 714). Enligt förarbetena till den nya plan- 
och bygglagen ska bestämmelserna om liten avvikelse från detaljplanen i 
sak ha samma innebörd som i ÄPBL. (prop.2009/10:170 del 1 s.290 f.). 
 
Enligt den gällande detaljplan utgörs marken öster om huvudbyggnaden av 
prickad mark(mark som inte får bebyggas). Då hela tillbyggnaden är 
placerat på prickad mark saknas förutsättningar att bevilja bygglov i 
efterhand och det är anledningen till rättelseföreläggande. 
 
Vid uppföljningen av föregående beslut om rättelseföreläggande §123 
konstaterades det vid platsbesöket 2020-09-08 att tillbyggnaden ej rivits och 
det är anledningen till detta nya rättelseföreläggande. 
 
Motivering 
Definitionen av en tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en 
ökning av byggnadens volym. 1 kap 4 § plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. Att glasa in eller bygga ett nytt skärmtak anses utgör en tillbyggnad av 
bostadshuset. 
 
Att uppföra en tillbyggnad är bygglovspliktigt. 9 kap 2 § punkt 2 PBL. 
 
Om en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, ska 
byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets 
ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov 
kan ges för åtgärden (lovföreläggande). 11 kap. 17 § PBL. 
 
Byggavdelningen gör bedömningen att det saknas förutsättningar att bevilja 
bygglov i efterhand då hela tillbyggnaden är placerad på prickad mark(mark 
som inte får bebyggas) enligt gällande detaljplan från 1987. 
 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en 
åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger 
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande). 11 kap. 20 § PBL. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

I detta fall innebär rättelseföreläggande att tillbyggnaden måste rivas. 
Föreläggande får förenas med vite. 11 kap. 37 § PBL. 
 
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 
 Klagomål, inkommen 2017-10-19 
 Yttrande från fastighetsägare, inkommen 2018-10-16 
 Ortofoto 2015 och 2017 
 Fotodokumentation 2019-04-09 
 Fotodokumentation 2020-09-08 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (Delgivningsrutin) 
 Klagande 
 Inskrivningsmyndigheten 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 119   Utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen, 
XXX 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 § lagen om viten 
(1985:206) samt 11 kap 37 § plan- och bygglagen, PBL, ansöka hos Mark- 
och miljödomstolen om utdömande av vite om 25 000 kronor 
(tjugofemtusen kronor) av fastighetsägaren XXX med 
personnummer XXX. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade med stöd av 11 kap 19 § plan- och 
bygglagen (2010:900), samt 2 § lagen om viten (1985:206), förelägga 
fastighetsägaren av fastighet XXX, XXX, att vid 
vite om 25 000kr, senast åtta månader efter det att beslutet vunnit laga kraft 
avlägsna föremål enligt följande punktlista: 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2012/330 

 

 Järnrör 2 st (Bild 1) 
 Takplåt röd (Bild 1) 
 Presenning (Bild 1) 
 Virkesupplag i form av plank (Bild 1) 
 Äldre lastpallar (Bild 1) 
 Bildäck (Bild 2) 
 Bilmotor (Bild 2) 
 Plastdunkar 5st varav 3 svarta och 2 röda (Bild 2) 
 Plåt med hål, blå kulör (Bild 2) 
 Båttrailer (Bild 2) 
 Takplåt i kulörerna brun, ljusgrå och svart (Bild 3) 
 Vedstock (Bild 3) 
 Upplag av trä (Bild 3) 
 Plastdunkar, 1 orange och 1 grön (Bild 3) 
 Bord i vit kulör (Bild 3) 
 Plåttak med ventilationsgaller (Bild 4) 
 Trasig presenning (Bild 4) 
 Släpkärra (Bild 4) 
 3 st kärl av rostfritt material (Bild 5) 
 Upplag av taktegelpannor (Bild 6) 
 Trädörr samt brädor (Bild 6) 
 Takplåt med tillhörande stomme (Bild 7) 
 Upplag av ved samt brädor (Bild 7) 
 Belysning med tillhörande stativ (Bild 7) 
 3 st skärmväggar (Bild 8) 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 Plogblad (Bild 9) 
 Presenningar (Bild 9) 
 Bildäck (Bild 9) 
 2 st cementblandare (Bild 9) 
 Takbox (Bild 9) 
 Traktor (Bild 10) 
 Bildäck (Bild 10) 
 Upplag av plank (Bild 10) 
 Taktegel (Bild 10) 
 Timmervagn (Bild 11) 
 Bildäck (Bild 12) 
 Vagn (Bild 12) 
 Staket ska renoveras eller demonteras (Bild 13 och 14) 

 
Fastighetsägaren delgavs den 17 september 2019 varpå beslutet vann laga 
kraft den 8 oktober. Rättelse skulle därmed vidtagits senast den 8 juni 2020. 
 
Vid platsbesök med fotodokumentation den 8 september 2020 konstaterades 
att vissa föremål har avlägsnats från tomten men att föreläggandet inte har 
följts fullt ut. 
 
De föremål som inte avlägsnats/åtgärdats inom tomten är enligt följande 
punktlista. 
 Traktor (Bild 2) 
 Upplag av plank (Bild 3) 
 Timmervagn (Bild 4) 

 
Motivering 
Vid sidan av 11 kap. plan- och bygg lagen, PBL, skall lag (1985:206) om 
viten tillämpas på vitesförelägganden. Av 6 § lag (1985:206) om viten 
framgår att frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på 
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om 
detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den 
myndighet som har prövat denna fråga i första instans.  
 
Av 11 kap. 37 § PBL framgår att frågor om utdömande av vite prövas av 
Mark- och miljödomstolen.  
 
Efter att ett beslut om vite har tagits, har Samhällsbyggnadsnämnden efter 
eget gottfinnande att besluta huruvida en ansökan om vitets uttagande skall 
göras eller inte. Det finns inte några i lag angivna riktlinjer för hur detta 
beslut skall göras, utan myndigheten får i varje särskilt fall själv bestämma 
vilka faktorer som ska vara vägledande. I denna bedömning får således 
lämplighets- och skälighetsöverväganden ingå. I det aktuella fallet bedömer 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsnämnden att ansökan om utdömande av det fasta vitet om 
25 000 kronor är skäligt då fastighetsägaren haft en rimlig tid på sig att 
avlägsna föremål från tomten samt att föreläggandet inte följts fullt ut då 
samtliga föremål inte avlägsnats från tomten.  

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande med vite § 121 
 Delgivningskvitto från fastighetsägaren 
 Fotodokumentation från 2020-09-08 (Bild 1-6) 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (Delgivningsrutin) 
 Mark- och miljödomstolen 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 120   Åtgärdsföreläggande, ovårdad tomt, XXX 
Diarienr 
2012/330 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

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 25 000kr (tjugofemtusen kronor), sen
ast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft se till att tomten är i 
vårdat skick genom att avlägsna föremål från tomten enligt 
följande punktlista: 
 
  Traktor (Bild 2) 
  Upplag av plank (Bild 3) 
  Timmervagn (Bild 4) 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om klagomål på ovårdad tomt inkom till bygg- och miljökontoret 
2012-05-30. 2017-08-25 gjordes en syn på plats där det konstaterades att 
tomten var i ovårdat skick. Klagomålet kommunicerades därefter med 
fastighetsägaren där de gavs möjligheten att komma in med en skriftlig 
redogörelse för hur de ska åstadkomma rättelse. Svar från fastighetsägare 
inkom inte. 2019-04-09 gjordes en ny syn på plats med tillhörande 
fotodokumentation.  
 
Vid uppföljningen av föregående beslut om åtgärdsföreläggande §121 
konstaterades det vid platsbesöket 2020-09-08 och 2020-10-02 att vissa 
föremål har avlägsnats från platsen men att föreläggandet inte följts fullt ut 
och det är anledningen till detta nya åtgärdsföreläggande. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att tomtens befintliga skick är ovårdat.  
 
Tomten bedöms därmed strida mot plan- och bygglagens krav på att en tomt 
ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 
betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 
 
Rubricerad fastighet är belägen i början av XXX där tomterna 
längs samma väg överlag har god ordning och den ovårdade tomtens skick 
utgör en negativ påverkan på området. 
 
Med anledning av ovanstående gör Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömningen att åtgärderna behövs för att tomten ska anses vara i vårdat 
skick där inga olägenheter för omgivningen förekommer. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Upplysningar 
 Föremålen som tas bort från tomten ska tas om hand på ett ur 

miljösynpunkt godtagbart sätt. 
 
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 
 Fastighetsägare (Delgivningsrutin) 
 Inskrivningsmyndigheten 
 
Bilagor till beslut 
 Bild 2, 3 och 4 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 121   Föreläggande om underhållsåtgärder, förlängning av 
tidsfrist, XXX 

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 2020-12-31 utföra underhållsåtgärder enligt 
följande punktlista: 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2017/336 

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om klagomål på eftersatt skötsel och underhåll inkom till bygg- 
och miljökontoret 2017-05-24. Klagomålet kommunicerades med 
fastighetsägaren där vi bad de komma in med en skriftlig redogörelse över 
skicket på byggnaden samt hur de ska åtgärda bristerna. Svar från 
fastighetsägare inkom inte. Möte på plats ägde rum 2017-08-25 med 
fastighetsägare XXX där kontoret informerade om klagomålet vi fått in 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. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

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. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

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 
 Fastighetsägare 
 Förvaltare 
 Inskrivningsmyndigheten 
 
Bilagor till beslut 
 Underhållsutredning 
 Kostnadskalkyl 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 122   Ansökan om utdömande av vite, XXX 
Diarienr 
2015/678 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 § lagen om viten 
(1985:206) samt 11 kap 37 § plan- och bygglagen (2010:900), ansöka hos 
Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om 30 000 kronor 
(trettiotusen kronor) av fastighetsägaren XXX med 
personnummer XXX.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
 

Magnus Grönberg (S) och Håkan Thörnell (V) anmäler sig jäviga och deltar 
inte i handläggningen och beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 9 september 2019 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att med 
stöd av 11 kap. 21 och 37 § plan- och bygglagen (2010:900), att förelägga fa
stighetsägaren till fastigheten XXX, XXX, att vid vite om 30 000 kronor, se 
till att senast 10 månader efter det att beslutet ha vunnit laga kraft, riva bosta
dshus, ladugård och två komplement- 

 

byggnader som var markerade på bilagt kartutdrag. 
 
Beslutet delgavs fastighetsägaren 2019-09-20 varpå rättelse skulle vidtagits 
senast 2020-08-11. Vid kommunens platsbesök 2020-08-21 kunde 
konstateras att ingen rättelse vidtagits. 
 
Fastighetsägaren kommer att få möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen 
innan beslut om att ansöka om utdömande av vite fattas.  
 
Motivering 
Vid sidan av 11 kap. plan- och bygg lagen, PBL, skall lag (1985:206) om 
viten tillämpas på vitesförelägganden. Av 6 § lag (1985:206) om viten 
framgår att frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på 
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om 
detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den 
myndighet som har prövat denna fråga i första instans.  
 
Av 11 kap. 37 § PBL framgår att frågor om utdömande av vite prövas av 
Mark- och miljödomstolen. Efter att ett beslut om vite har tagits, har 
Samhällsbyggnadsnämnden efter eget gottfinnande att besluta huruvida en 
ansökan om vitets uttagande skall göras eller inte. Det finns inte några i lag 
angivna riktlinjer för hur detta beslut skall göras, utan myndigheten får i 
varje särskilt fall själv bestämma vilka faktorer som ska vara vägledande. I 
denna bedömning får således lämplighets- och skälighetsöverväganden ingå 
som självklara drag. I det aktuella fallet bedömer Samhällsbyggnads-
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

nämnden att ansökan om utdömande av det fasta vitet om 30 000 kronor är 
skäligt då fastighetsägaren haft lång tid på sig att vidta rättelse. Vid 
platsbesöket kunde konstateras att rivningen inte påbörjats och att 
fastighetsägaren därmed inte avser följa kommunens beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande 2019-09-09 
 Delgivningskvitto från fastighetsägaren 
 Fotodokumentation, upprättad 2020-08-21 
 Svar från fastighetsägaren 2020-09-28 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (Delgivning) 
 Mark- och miljödomstolen 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 123   Föreläggande om rivning, XXX 
Diarienr 
2015/678 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 21 och 37 § plan- 
och bygglagen (2010:900), att förelägga fastighetsägaren till fastigheten 
XXX, XXX, med personnummer XXX, att vid vite om 30 000 kronor (tretti
otusen kronor), se till att senast 10 månader efter det att beslutet ha vunnit la
ga kraft, riva bostadshus, ladugård och två komplementbyggnader som är ma
rkerade på kartutdrag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Magnus Grönberg (S) och Håkan Thörnell (V) anmäler sig jäviga och deltar 
inte i handläggningen och beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden mottog 2015-12-10 ett klagomål gällande 
ovårdad tomt och ovårdade byggnader inom fastigheten XXX, 
Älvkarleby kommun. 
 
Syn på plats har skett 2016-04-28 då det konstateras att taket delvis har rasat 
in på bostadshuset, att stallet delvis är utan takbeläggning och att 
komplementbyggnad delvis har rasat ihop samt att det inom tomten ligger 
utspritt bråte så som bildäck, tunnor och cisterner m.m. 
 
Informationsbrev om inkommet klagomål skickades till fastighetsägaren 
2016-06-27. I ett svarsyttrande till Samhällsbyggnadsnämnden anger 
fastighetsägaren att han anser att klagomålet är befogat. Men han anger även 
att han inte har kunnat göra någonting åt problemet med anledning av 

 

 

sjukdom och att han är sjukskriven. Han kommer dock att rensa upp och i 
förlängningen riva huset och stallet på fastigheten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skickade 2016-10-25 ut ett nytt brev där man 
bad fastighetsägaren förtydliga sina avsikter med en tidsplan för när tomten 
skulle städas upp och när man hade för avsikt att riva byggnaderna. Man 
informerade samtidigt om kravet för anmälan vid rivning av bostadshus. 
 
Fastighetsägaren angav då i ett svar 2016-11-18 att han fortfarande är 
sjukskriven och troligen kommer att vara det till mars-maj 2017. Så fort han 
blir frisk ska han dock ta itu med byggnaderna och tomten. Beräkningen är i 
slutet av 2017. 
 
Ny syn på plats har utförts 2019-04-09 och 2019-06-18 då det konstateras 
att vissa delar av bråten på tomten har avlägsnats men att inga åtgärder 
vidtagits vad avser byggnaderna. Byggnaderna är i sådant dåligt skick att 
dess tekniska egenskaper inte längre är uppfyllda.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Fastighetsägaren förelades 2019-09-12 med ett vite om 30 000 kr att senast 
10 månader efter beslutet vunnit laga kraft att riva bostadshuset, ladugården 
och de två komplementbyggnader som finns inom fastigheten. Beslutet 
delgavs fastighetsägaren 2019-09-20 varpå rättelse skulle vidtagits senast 
2020-08-11.  
 
Vid kommunens platsbesök 2020-08-21 kunde konstateras att ingen rättelse 
vidtagits. 
 
Motivering 
Av 11 kap 5 § plan- och bygglagen, förkortad PBL, ska en 
tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, föreskrifter, 
domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-
förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
 
Enligt 8 kap 14 § PBL, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper som avses i 4 § i 
huvudsak bevaras. I 8 kap 4 § anges bland annat att ett byggnadsverk ska ha 
de tekniska egenskapskrav som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga, 
beständighet och säkerhet vid användning. 
 
I 11 kap 21 § PBL framgår att om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i 
väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket. 
 
Enligt 11 kap 37 § PBL får ett föreläggande enligt 11 kap 21 § PBL förenas 
med vite.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inom fastigheten är i 
sådant förfall att det anses orealistiskt och ekonomiskt oförsvarbart att 
underhålla byggnaderna så att dess tekniska egenskaper bevaras. Nämnden 
anser därför att det inte är aktuellt att förelägga fastighetsägaren att sätta 
byggnaderna i stånd genom renovering, utan att byggnaderna istället bör 
rivas. Detta styrks av att fastighetsägaren själv har angett att han har för 
avsikt att riva bostadshuset och ladugården.  
 
Upplysningar 
Ni uppmärksammas på att enligt 6 kap. 5 och 6 §§ plan- och 
byggförordningen krävs en anmälan för rivning av en byggnad eller del av 
en byggnad som inte utgörs av en komplementbyggnad eller en 
ekonomibyggnad. En anmälan krävs därmed för rivningen av bostadshuset 
på fastigheten. Innan rivningen av denna byggnad påbörjas ska anmälan ha 
behandlats och startbesked meddelats för åtgärden. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-10-05 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Rivningsmassor ska omhändertas på ett ur miljösynpunkt lämpligt sätt. 
Miljöfarligt avfall så som t.ex. kylskåp, ska flyttas till godkänd anläggning. 
Om inte miljöfarligt avfall omhändertas på godkänt sätt kan ett tillsyns-
ärende komma att öppnas enligt miljöbalken, vilket debiteras med 1 024 kr 
per nedlagd handläggningstimme.  
 
Ni uppmärksammas på att tomtplatser enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen 
ska hållas i ett vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas 
och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
 
Föreläggandet rapporteras till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken. 
 
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 

 Yttrande, inkommen 2016-07-25 
 Yttrande, inkommen 2016-11-19 
 Fotodokumentation, upprättad 2019-04-09 
 Fotodokumentation, upprättad 2019-06-18 
 Fotodokumentation, upprättad 2020-08-21 
 Svar från fastighetsägaren 2020-09-28 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (Delgivning) 
 Klagande (Delgivning) 
 
Bilagor till beslut 
 Kartutdrag (bilaga 1) 
 
Beslutet meddelas 
 Inskrivningsmyndigheten  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

SBN § 124   Nybyggnad av golfstudio, XXX 
Diarienr 
2020/835 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av 
golfstudio 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 inkl. startbesked: 51 600 kronor (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XX  
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av golfstudio inom fastigheten 
XXX, Älvkarleby kommun. 
 
Den 561 205 m2 stora fastigheten är indelad i fyra skiften och det berörda 
skiftet är idag bebyggt med Älvkarleby golfbana med klubbhus och 
restaurang m.m.. Den ansökta golfstudion är tänkt att placeras i anslutning 
till befintlig bebyggelse inom fastigheten. 
 
Nybyggnaden uppförs med en byggnadsarea om 115 m2, en bruttoarea om 
104 m2 och en öppenarea om 11 m2.  
 
Byggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med 
taktäckningsmaterial av papp. Fasaden består av träpanel som färgas röd. 
 
Fastigheten omfattas av bestämmelser för område utanför detaljplanelagt 
område. 
 
Berörd del av fastigheten omfattas även av riksintresse för friluftsliv och 
rörligt friluftsliv. 
 
Enligt den gällande översiktsplanen ska exploatering av Västanån ske med 
hänsyn till landskapets karaktär. Gles bebyggelse föreslås över ett större 
område utmed Västanån. Det är angeläget att landskapets öppna karaktär 
bibehålls, bespara åkermark från exploatering och bereda rum för 
hästhållning och andra lämpliga komplement på landsbygden. 
 
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
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Motivering 
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. Kommunens översiktsplan ska även ge vägledning.  
 
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 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. Den ansökta åtgärden anses heller inte 
påverka gällande riksintressen på ett negativt sätt. 
  
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att 
beslutet fattats.  
 
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 
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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 
  Ansökan, inkommen 2020-08-18 
  Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2020-08-18 
  Situationsplan, inkommen 2020-08-26 
  Planritning, inkommen 2020-08-26 
  Fasadritning, inkommen 2020-08-26 

Beslutet lämnas till 
  Sökande 
  Fastighetsägare 
  Kontrollansvarig 
 
Bilagor till beslut 
  Situationsplan 
  Planritning 
  Fasadritning 
  Kallelse till tekniskt samråd  
 
Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  XXX 
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  XXX 
Beslutet meddelas 
  Post- och Inrikes Tidningar 
  GIS (kartan) 
  Skatteverket 

32



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 125  Remiss från Länsstyrelsen angående upprättande av 
regional vattenförsörjningsplan 

Diarienr 
2020/514 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar remissvaret som sitt eget. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Walter Löfman (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation innan justering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala håller på att upprätta en regional vattenförsörjnings-
plan för Uppsala län. Målsättningen med planen är att ta fram ett underlag 
som är till nytta för kommunerna och länsstyrelsen i det fortsatta arbetet mot 
en långsiktig säker dricksvattenförsörjning. I Älvkarleby kommun pekas 
ytvatten i havet ut samt grundvatten i Uppsalaåsen, som viktiga 
vattenförekomster. 
 
Gästrike Vatten lämnar också ett remissvar. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Yttrande – regional vattenförsörjningsplan, Uppsala län,  
 Gästrike Vattens synpunkter på Regional vattenförsörjningsplan för 

Uppsala län, 200917 

 
Beslutet lämnas till 
 Länsstyrelsen Uppsala län 
 Gästrike Vatten 
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SBN § 126  Delårsrapport 
Diarienr 
SBN2020/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delårsrapporten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef och Monica Frisk, ekonom gick 
igenom delårsuppföljningen 

 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
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SBN § 127  Delårsrapport från KoF 
Diarienr 
SBN2020/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef informerade om kultur- och 
fritidsavdelningens delårsredovisning. 

 
Beslutsunderlag 
 Delårsredovisning kultur och fritid 
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SBN § 128  Omföring av Skutskärs IF Bandy driftbidrag 
Diarienr 
SBN2020/73 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
1. nuvarande driftbidrag till Skutskärs IF bandy upphör fr o m 1 januari 

2021 och att kommunen i stället betalar föreningens elkostnader upp 
till och med 275 000 kr/årligen. Under förutsättning av anläggningen 
är i fullt bruk och att barn- och ungdomsverksamhet inkl. 
allmänhetens åkning bedrivs. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att upprätta nytt avtal med Skutskärs IF 
bandy gällandes stöd av elförbrukning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan Skutskärs IF bandys nya bandyplan togs i drift har föreningen erhållit 
ett driftbidrag från kommunen. Driftbidragets storlek var från början 
250 000 kr men höjdes till 275 000 kr för 2 år sedan och täcker del av 
anläggningens driftkostnader. Föreningen äger och sköter driften av 
bandyanläggning. Elförbrukningen läses av månadsvis och kommunen 
fakturerar föreningen för förbrukad el.  
 
Diskussion har förts med föreningen om att istället för att betala ut 
driftbidraget så betalar kommunen elförbrukningen upp t o m 275 000 kr. 
Då föreningen vid tidigare tillfällen har haft svårt att betala fakturor har 
kommunens fakturor blivit släpande och i en del fall gått till Kronofogden. 
 
Förbrukar föreningen mindre el så att kostnaden understiger 275 000 kr 
under året, trots att anläggningen (bandyplanen, lokaler och maskiner) är i 
full drift, regleras överskottet mot eventuella skulder till kommunen först. 
Därefter betalas resterande ut i from av stöd till övriga driftskostnader.  
 
Förbrukas mer el faktureras föreningen resterande kostnader. 
Elkostnader 2018 236 tkr, 2019 366 tkr och 2020 tom augusti 208 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Grönberg (S) föreslår tillägg i näst sista stycket efter kommatecknet 
med: regleras överskottet mot eventuella skulder till kommunen först. 
Därefter betala resterade ut i form av stöd till övriga driftkostnader. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef  
 Kultur- och fritidschef 
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SBN § 129  Taxor och avgifter 2021 för samhällsbyggnad 
Diarienr 
SBN2020/65 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta ändringarna 
av taxor och avgifter 2021 för 
1. Bygg- och miljöavdelningen 

 Taxebilaga 1 tillhörande Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

2. Kultur- och fritidsavdelningen 
 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen 

3. Tekniska avdelningen 
 Taxor och avgifter för tekniska avdelningen 
 Taxor och avgifter för markarrende 
 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningen 
Vid genomgång av taxan inför 2021 har endast mindre justeringar i 
taxebilaga 1 bedömts vara nödvändiga. Två fasta avgifter har lagts till, den 
ena angående sluten tank för WC och den andra för samtidig ansökan om 
separata avlopps-anläggningar för WC- respektive bad-, disk och 
tvättvatten. Avgiften för ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter – 
enkel prövning har justerats från två till fyra timmar, då den tidigare 
timfaktorn ej har stämt överens med den faktiskt nedlagda tiden i dessa 
ärenden. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Förvaltningen föreslår att avgiften för uthyrning DVD och 
reservationsavgiften tas bort och avgiften för plastkassar höjs till 5 kr. 
Lotterilagen är ändrad till Spellagen. 
 
Tekniska avdelningen 
Förvaltningen föreslår att årsavgiften för mark för p-plats, 
husvagnsuppställning, båt och jaktmark tas bort. Avgiften för upplåtelse av 
mark för mindre och större arrangemang, tillfälliga reklamanordningar samt 
för annan försäljning tas bort. Avgifterna för mobila kiosker och torgplatser 
ändras. Avgiften för borttagning av träd på kommunal mark ändras.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen 
 Taxor och avgifter för tekniska avdelningen 
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 Taxor och avgifter för markarrende 
 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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SBN § 130 Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Bert-Ola Dahlgren informerade om att nu finns ett förslag till internbudget 
utifrån beslutad ram från kommunfullmäktig. Lite småjusteringar ska göras 
innan den presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Rekrytering pågår för tjänsterna som lokalsamordnare och som chef för 
fastighet och park. 
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