Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-05-13 9.00 - 11.55
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2019-05-15

Paragrafer:

65-84

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Paul Wisén

Maj-Brit Jakobsson

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

2019-05-13

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-13

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

Paragrafer

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Roger Wilund (S)
Jan-Erik Molander (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Rikard Hamrén (V)
Hans Henriksson (KV)
Georges Alsawiri (KD)
Walter Löfman (SD)
Kurt Törnblom (SD)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Monica Frisk
Jessica Lindegren
Urban Forsgren
Maj-Britt Lundberg
Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

66 - 69
66 - 69
67, 73
Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Ekonom
Kultur- och fritidschef
Kultursekreterare
Mark- och exploateringsingenjör

Justerarens
signatur
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2019-05-13

Camilla Forslund
Malin Lidow Heneryd
Caroline Persson
Tommie Vilhelmsson
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

67, 73
75 - 81
76 - 78
78
80 - 81

Justerarens
signatur

Teknisk chef
Bygg- och miljöchef
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur
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SBN § 65

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett
extra ärenden gällande revidering av taxor för markpriser.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 66

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

Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef informerade om alla olika
verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten. Biblioteket mer än
”bara” bibliotek.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 67
Diarienr
SBN2018/53

Taxor och avgifter 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna
1. taxorna i ishall, sporthallar att gälla från och med 2019-08-01
2. samt avgiften vid lotterihantering enligt Spellagen
3. taxa markpriser att gälla från och med 2019-07-01
Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare diskussion med arbetsutskottet är förslaget att höja timtaxan
med 5 kr i timmen. Förra året höjdes halltaxan med ca 30 kr/timme vilket
innebar att många föreningar fick rejält ökad kostnad. Förslaget till förra
årets höjning var ett beslut grundat på föreningsstödsutredningen som
gjordes 2015. I den framgick att Älvkarleby kommun subventionerar de som
hyr tider i kommunala anläggningar med ca 84 % vilket är väldigt högt i
jämförelse med andra kommuner i landet. Beslutet hade kommunicerats ut
till de föreningar som hyr regelbundet tider i hallarna. I år föreslås endast 5
kr/timme i höjning så att föreningarna som hyr främst i sporthallarna hinner
anpassa sig. Till nästa år kan en ökning med ca 30 kr/timme föreslås igen
och kommuniceras med berörda föreningar i god tid.
I ishallen föreslås dock en sänkning av timtaxan. Detta med motiveringen
att det ska kosta lika mycket för kommunala föreningar att hyra tid i ishallen
som i de fullstora sporthallarna.
Dokumentet är uppdaterat enligt direktiv från Spelinspektionen. Nu hänvisar
avgiften till Spellagen, tidigare hänvisade den till lotterilagen. Samt att
antalet basbelopp är ökat från 20 till 33 och 1/3.
Ny formulering i dokumentet: ”Avgiften sätts till 300 kr för
registreringslotteri 6 kap. 9 § Spellagen. Efter registrering får förening
anordna egentliga lotterier under en treårsperiod för högst 33 och 1/3
basbelopp i sammanlagd omslutning.”
Tidigare formulering: ”Avgiften sätts till 300 kr dels för (enstaka)
lotteritillstånd enligt lotterilagen § 16 och dels för registrering enligt
lotterilagen § 1. Efter registrering får förening anordna egentliga lotterier
under en treårsperiod för högst 20 basbelopp i sammanlagd omslutning.”
Taxan för markpriser antogs 2016-05-01 och revideringen gäller för
Gårdskär, Marma och Rotskär samt ändrad formel för flerbostadshus.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Dokument ”Taxor och avgifter” från och med 190801
Avgifter enligt Spellagen
Taxa markpriser gäller från och med 2019-07-01

Beslutet lämnas till





Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidschef
Mark- och exploateringsingenjör

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 68
Diarienr
SBN2019/10

Revidering av Träffens stadgar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om fritidsgården Träffen
1. Att fr.o.m. öppningen i augusti 2019 är fritidsgården Träffen till för
ungdomar i åldern 13-17 år.
2. Att reglementet för fritidsgården Träffen revideras med
åldersgruppen 13-17 år.
3. Tar bort öppettiderna från stadgarna.
Sammanfattning av ärendet

Fritidsgården Träffen har sedan i höstas infört en del nya rutiner och
arbetssätt för att kunna hantera den ökade tillströmningen av besökande
ungdomar, främst fredagskvällar. Den senaste och mycket lyckade åtgärden
var att inför gårdskort. För att förbättra kvalitet ytterligare i verksamheten
bör en tydlig och mer hanterlig åldersmålgrupp beslutas.
Idag vänder sig fritidsgården till alla från 12 år, ingen tydlig över ålder finns
men fokus har varit 12-17 år. Det är en för stor åldersspridning att arbeta
med och det stora åldersspannet är heller inte bra för ungdomarna. Sedan
årskurs 6 flyttades från högstadiet på Rotskärsskolan tillbaka till Sörgärdets
skola, Bodaskolan och Lilla Rotskärsskolan skulle en mer naturlig lägsta
ålder vara 13 år. De i 10-12 årsåldern bör ha en fritidsklubb att vistas vid.
Då en övre åldersgräns på 17 år sätts kommer fritidsgården att förlora en del
besökare men förhoppningsvis kommer det fler yngre. De som nu kanske
inte väljer att vara på fritidsgården just för att det finns en hel del besökare
som är över 18 år.
När man är 18 år är man myndig och det finns andra ställen att visas och
umgås på. En ökad och orolig trafiksituation uppstår ibland utanför
fritidsgården då bilburna 18-åringar besöker fritidsgården. Den skulle
minskas om över åldersgräns är 17 år.
För att kunna skapa en så bra och trygg miljö som möjligt för besökarna
men även bättre arbetsmiljö för fritidsledarna så föreslår avdelningen att
fritidsgården Träffen är till för ungdomar i åldern 13-17 år. Tidigare
besökare som är äldre än 17 år kan precis som vuxna hälsa på en kortare
stund och vid något enstaka tillfälle.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Stadgar för Träffen
”Skrivelse angående Träffen” 181017

Beslutet lämnas till




Kultur- och fritidschef
Peter Styrman, fritidsgårdsföreståndare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 69
Diarienr
SBN2018/59

Årets utmärkelser 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att pristagare till
1. Kultur- och fritidspriset är Johanna Pettersson.
2. Ungdomens kultur- och fritidspris är Victor Söderström.
Sammanfattning av ärendet

Fyra nomineringar har inkommit för kultur- och fritidspriset och två
nomineringar till ungdomens kultur- och fritidspris.
Beslutsunderlag



Inkomna nomineringar

Beslutet lämnas till





Pristagarna
Kultursekreterare
Kultur- och fritidschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 70

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Arbetsutskottet 2019-04-29

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 71
Diarienr
SBN2019/6

Meddelanden 2019 - information till nämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Meddelanden 190401 - 190505

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 72

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Uppföljningslistan 190505

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 73
Diarienr
SBN2019/37

Exploateringsprojekt för försäljning av tomter i
Gårdskär
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige godkänna att
starta upp ett exploateringsärende 2020 för att bygga en ny infartsväg till sju
redan avstyckade bostadstomter.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen äger sju avstyckade bostadstomter sedan 1968. För att kunna
sälja tomterna behövs en väg byggas om ca 150 m. Idag finns bara en tomt
ledig tomt till försäljning i Gårdskär. Det ligger i kommunens mål att skapa
attraktiva tomter på alla orter. Placeringen på dessa tomter är vackert med
öppet landskap västerut. Området planlades 1957 och fick en förändrad
detaljplan 2018. Verksamhetsområde för vatten gäller och VA-ledning finns
i vägområdet. Gästrike Vatten behöver göra inkopplingar till resp fastighet.
Befintlig VA-ledning mot nordväst får ligga kvar med ”lokaliserat servitut”
om 7 meters bredd. Kalkylen visar ett överskott när alla tomter är sålda.
Beslutsunderlag






Exploateringskalkyl
Karta va-ledningar
ortofoto
gällande detaljplan

Beslutet lämnas till





Kommunfullmäktige
Teknisk chef
Mark- och exploateringsingenjör

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 74

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslut 190401 - 190505

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 75

Information om NKI resultatet för BoM
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef presenterade Sveriges
kommuner och landstings resultat från NKI-undersökningen 2018 för byggoch miljöavdelningen. NKI står för Nöjd Kund Index och är en
servicemätning. Undersökningen skickas till alla företagare och
privatpersoner som haft ett ärende inom bygglov, miljö- och hälsoskydd
samt livsmedel. Svarsfrekvensen var 72 % och Älvkarleby kommun
hamnade på plats 41 av 171 kommuner.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 76

Ändrad användning från förskola till bostad

Diarienr
BoM2019/156 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning
från förskola till bostad inom fastigheten Östanån 13:98, enligt ansökan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för ändrad
användning från förskola till bostad.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
• Byggnadsarbetena får påbörjas.
• Kontrollplanen fastställs.
• Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
• Ansökta åtgärder får tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov och startbesked: 10 223 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: Christer Holmgren, Östanåvägen 81, Älvkarleby
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från förskola till bostad samt
tillbyggnad med skärmtak inom fastigheten Östanån 13:98.
Inom den 2 580 m2 stora fastigheten finns idag en byggnad med ett gällande
bygglov för förskola.
Den ansökta ändrade användningen för att ändra hela byggnaden från
förskola till bostad omfattar en bruttoarea om 191 m2. Det tillkommande
skärmtaket har en byggnads- och öppenarea om 26 m2.
Vid granskning i bygglovsarkivet konstateras att den berörda byggnaden
beviljades bygglov för nybyggnad av prästgård/enfamiljshus 1980.
Byggnaden gavs dock en ny användning som förskola efter att bygglov för
ändrad användning beviljades 1999. Under 2013 beviljades ett tidsbegränsat
bygglov för ändrad användning av förskolan till bostad som gällde fram till
2018-03-06. Efter det har byggnaden saknat bygglov som bostad.
Fastigheten omfattas av detaljplan för Östanån 13:58 och 13:98, med
aktbeteckning 0319-P15/3, som vann laga kraft 2015-06-04.
Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för
bostadsändamål med en största sammanlagd byggnadsarea om 300 m2.
Komplementbyggnad får inte ges en större byggnadsarea än 60 m2.
Byggnader får uppföras i högst två våningar med en högsta nockhöjd om 9
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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m. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m från gräns mot grannfastighet
och garage och uthus ska placeras minst 2 m från gräns mot grannfastighet
eller sammanbyggas i gränsen. Minsta tillåtna tomtstorlek är 2 000 m2.
Högst 50 % av marken får hårdgöras och utfartsförbud råder vid
fastighetens östra tomtgräns mot Östanåvägen.
Fastigheten omfattades tidigare av en detaljplan från 1967 som angav att
byggnaden skulle användas för allmänt ändamål.
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då
ansökan bedöms vara planenlig.
Sökande har i samband med sin ansökan om bygglov lämnat in en skrivelse
där han begär en nedsättning av bygglovsavgiften. Som anledningen till
nedsättningen anger sökande att de inte var medvetna om att det tillfälliga
bygglovet för ändring av användningssätt från skola till bostad behövde
förlängas. Det tillfälliga bygglovet gav de tidigare ägarna tillstånd att
använda fastigheten som bostad istället för vad som stod skrivet i dåvarande
detaljplan nämligen allmännytta (förskola). När detaljplanen ändrades,
vilket gjordes innan de köpte huset, så borde inte tillstånd för ändring av
användningssätt behövas. Enligt mäklaren som sålde huset skulle alla
handlingar vara i ordning innan de skrev på köpekontraktet. Sökande ger
även en redogörelse för hur detaljplan och byggnadens användning ändras
genom åren. När de köpte fastigheten var användningssätt enligt den
gällande detaljplanen och de anser därför att det tillfälliga bygglovet inte
längre behövs. De känner att de kommit i kläm mellan två starka parter,
kommunen och kyrkan. Även om det är undersökningsplikt som gäller vid
köp så är allt detta inget som man som privatperson vanligtvis har kunskap
om.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansökt åtgärd är planenlig.
Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8
kap PBL. Åtgärden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-,
färg- och materialverkan samt utföras på ett sätt som tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag. Byggnaden bedöms vara tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga och
åtgärden bör inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Sökande har begärt en nedsättning av bygglovskostnaden för
handläggningen av ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att när
en detaljplan ändras innebär det inte automatiskt att en byggnads
användning ändras eller att det ger rätten att ändra användningen av en
byggnad till den användning som detaljplanen medger. Att ändra en
byggnads användning är fortfarande bygglovspliktig och i prövningen av

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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byggnadens användning ingår det bland annat en prövning mot den gällande
detaljplanen, en bedömning av planlösningens och utformningens
lämplighet, att de funktioner som behövs i byggnaden finns och en
granskning av att tillgängligheten uppfylls.
Även om ett tidsbegränsat bygglov tidigare beviljats så måste byggnadens
utformning granskas på nytt. Vid tidsbegränsade bygglov finns möjlighet att
göra undantag på vissa åtgärder så som tillexempel tillgänglighet som inte
finns vid granskning av ett permanent bygglov.
Bygglovsavgiften är uträknad utifrån den taxa som har fastställts av
kommunfullmäktige och ska täcka den kostnad som blir för kommunen för
att handlägga bygglovet och startbeskedet.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer inte att det har framkommit sådan
information som innebär förmildrande omständigheter eller att kostnaden är
orimligt hög med tanke på nedlagd arbetstid för att handlägga ärendet varför
en nedsättning av bygglovsavgiften inte bedöms rimlig, utan att den ska tas
ut i sin helhet.
Anmälningar
Följande anmälningar skall göras till Bygg- och miljökontoret:
• När arbetet påbörjas
• När arbetet slutförts – begäran om slutbesked
Förutsättningar för slutbesked
Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar som skall
inlämnas vid avslutad byggnation för att slutbesked skall kunna utfärdas:
• Ifylld och signerad kontrollplan
Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att
gälla.
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet
vunnit laga kraft sker på egen risk.
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är
klar).
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
Beslutsunderlag








Ansökan, inkommen 2019-03-07
Situationsplan, inkommen 2019-03-07
Plan- och fasadritning, inkommen 2019-03-07
Fasadritning, inkommen 2019-03-07
Förslag till kontrollplan, inkommen 2019-03-07
Yttrande från sökande, inkommen 2019-03-28

Beslutet lämnas till




Sökande
Fastighetsägare

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritningar
 Fastställd kontrollplan
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 Östanån 5:15
 Östanån 5:30
 Östanån 5:36
 Östanån 32:3
 Östanån 133:2
 Östanån 133:3
 Östanån 13:58
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 77

Nybyggnad av sanitetsbyggnad samt rivning av fyra
byggnader, Marma Militärövningsfält

Diarienr
BoM2019/101 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
sanitetsbyggnad samt rivningslov för rivning av fyra byggnader inom
fastigheten Marma Militärövningsfält XX, enligt ansökan.
Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX
XX
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov: 18 072 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: Fortifikationsverket
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av sanitetsbyggnad samt rivning av
fyra byggnader inom fastigheten Marma Militärövningsfält XX.
Byggnaderna som avses rivas är en befintlig sanitetsbyggnad som ska
ersättas av ansökt nybyggnad, en expeditionsbyggnad, ett förråd och ett
skärmtak.
Nybyggnaden uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 303 m2.
Byggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med
taktäckningsmaterial av sinuskorrigerad plåt med beläggning av
magnelis/aluzink. Fasaden består av trapetskorrugerad plåt i corten
(roströd).
Fastigheten omfattas av bestämmelser för område utanför detaljplanelagt
område.
Området för nybyggnaden omfattas även av riksintresse för kulturmiljö,
totalförsvaret och totalförsvarets influensområde samt inom ett natura 2000område.
Berört område ligger inom inre skyddszon för vattenskyddsområde.
Området är även utpekat som ett kulturmiljöområde av regionalt intresse.
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över inlämnad ansökan.
Svar har inkommit från Trafikverket som framfört att de inte har något att
erinra mot ansökan. Ingen av de övriga hörda sakägarna har framfört erinran
mot ansökan.
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Ärendet har även skickats på remiss till Försvarsmakten då åtgärden önskas
vidtas inom riksintresse för totalförsvaret och för totalförsvarets
influensområde. De har svarat att de inte har något att erinra mot åtgärden.
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 därmed att bygglov kan medges för
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken samt den kommunala
översiktsplanen. Den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap PBL
och bedöms inte behöva föregås av detaljplaneläggning. Den ansökta
åtgärden anses heller inte påverka gällande riksintressen på ett negativt sätt.
Då fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför område
som omfattas av områdesbestämmelser krävs vanligtvis inte rivningslov för
rivning av byggnader, utan endast en anmälan om rivning. Möjligheten
finns dock för sökande att ansöka om ett frivilligt rivningslov.
Enligt 9 kap 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en
byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga
värde.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaderna i fråga inte besitter
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sådana värden att de bör bevaras och anser därmed att rivningslov bör kunna
beviljas.
Upplysningar
Åtgärderna 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
vunnit laga kraft sker på egen risk.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Ni uppmärksammas på att berört område ligger inom ett natura 2000område och att tillstånd kan krävas för att få utföra ansökta åtgärder inom
detta område. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Uppsala län.
Ni uppmärksammas på att berört område ligger inom inre skyddszon för
vattenskyddsområde och att en dispens från vattenskyddsområdets
föreskrifter kan krävas för ansökta åtgärder. Dispens söks hos Länsstyrelsen
i Uppsala län.
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
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Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
Beslutsunderlag












Ansökan, inkommen 2019-02-18
Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2019-02-27
Situationsplan, inkommen 2019-02-18
Situationsplan rivning, inkommen 2019-02-22
Planritning, inkommen 2019-02-18
Fasadritning mot norr och väster, inkommen 2019-02-18
Fasadritning mot söder och öst, inkommen 2019-02-18
Sektionsritning, inkommen 2019-02-18
Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2019-04-08
Yttrande från Trafikverket, inkommen 2019-03-25

Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Kontrollansvarig

Bilagor till beslut
 Situationsplaner
 Planritningar
 Fasadritningar
 Kallelse till tekniskt samråd
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
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SBN § 78

Förhandsbesked för nybyggnad av tre nya
enbostadshus med komplementbyggnader

Diarienr
BoM2018/953 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus med komplementbyggnader på fastigheten
XXX med följande villkor:
 Byggnaderna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
 Byggnad ska placeras så att de allmänna ledningarna som går över
fastigheten inte överbyggs.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Avgift för förhandsbeskedet: 6 946 kr (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med
tillkommande komplementbyggnader inom fastigheten XXX,
Älvkarleby kommun. Tanken är att fastigheten ska styckas så att tre nya
tomter skapas, en för varje bostadshus.
Den 54 820 m2 stora fastigheten är idag bebyggd med två tomter i den
sydvästra delen av fastigheten. Inom varje av dessa tomter finns ett
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Tegelbruket, med
aktbeteckning 0319-P2017/1, som vann laga kraft 2017-05-26.
Enligt de gällande områdesbestämmelserna placeras byggnaderna på mark
som är lämplig för ny bebyggelse. Enligt områdesbestämmelserna ska även
alla nybyggnationer och tillbyggnader placeras och utformas på ett sätt som
är lämpligt i miljön. Det gäller placering av hus inom fastighet, byggnadens
skala och utformning i övrigt. Hänsyn ska tas till det öppna jordbrukslandskapet.
Vidare så regleras byggnaders utformning i områdesbestämmelserna, bland
annat så ska bostadsbebyggelse uppföras i trä med traditionell färgsättning,
takmaterial ska vara lertegel, lerfärgade betongpannor eller falsade plåttak i
grönt, rött eller svart. Inglasade verandor tillåts bara i riktning bort från
Tegelbruksvägen. Sadeltak eller brutna tak är att föredra. Takfötter ska helst
vara grunda och öppna. Komplementbyggnader ska anpassas till äldre
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stilideal och vara röda. Taken ska vara svarta papp- eller pannplåtstak.
Garage ska underordnas bostadshusen. Dubbelgarageportar placeras med
fördel på långsidan av garaget. Portarna bör vara mörka eller gula.
Utökad lovplikt gäller även för schaktning, fyllning och sprängning, fällning
av träd med en större diameter än 30 cm på en höjd av 130 cm över mark,
tillbyggnader, nybyggnation av komplementbyggnad, ekonomibyggnad,
mur eller plank samt för byte av tak- eller fasadmaterial och kulör.
Fastigheten ligger även inom riksintresse för friluftslivet och geografiska
hushållningsbestämmelser samt att den omfattas av verksamhetsområde för
vatten och avlopp.
Ansökan innebar tidigare att en infartsväg till de nya tilltänkta fastigheterna
skulle gå på angränsade fastighet XXX samt att till nybyggnaderna skulle de
t borras en brunn och att byggnaderna skulle anslutas till en enskild avloppsa
nläggning. Berörda sakägare gavs därför möjlighet att yttra sig i
ärendet samt att remiss skickades till Gästrike Vatten och kommunens
miljöavdelning.
Miljöavdelningen framförde då i ett yttrande att man förordar att fastigheten
ansluts till det kommunala VA-nätet. Att nyanlägga eller att ändra en
enskild avloppsanläggning kräver tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden.
Vid prövningen ska då på objektiva grunder och med utgångspunkt i
fastighetens användningsmöjligheter på sikt bedömas om VA-behovet kan
tillgodoses bättre på annat sätt än genom en anslutning till det kommunala
VA-nätet. Undantag för anslutning till det kommunala avloppsnätet kan
endast medges om den enskilda anläggningen är bättre än den kommunala
med avseende på miljö och människors hälsa. Tillsynsmyndigheten kan
enligt praxis förelägga enskilda fastighetsägare att ansluta sig till en
befintlig allmän anläggning. En anläggning för vattentäkt som betjänar fler
än två familjer är tillståndspliktig och tillstånd söks hos mark- och
miljödomstolen. Dricksvatten som används som en del av en kommersiell
eller offentlig verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter.
Fastighetsägaren är även avgiftsskyldig för den vattentjänst inom vilkens
verksamhetsområde fastigheten ligger.
Gästrike Vatten framförde i ett yttrande att de inte har något att erinra
avseende byggnation av bostadshus men eftersom området ligger inom
verksamhetsområde för VA så åligger det VA-huvudmannen att ordna med
VA-tjänster. Verksamhetsområdet för VA är ett geografiskt avgränsat
område. Inom verksamhetsområdet gäller LAV, vilket innebär såväl
rättigheter som skyldigheter, både för VA-huvudman och fastighetsägare.
VA-huvudmannen är skyldig att skyndsamt och så länge behov finns ordna
med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.
Fastighetsägaren har motsvarande rätt att försörjas av den allmänna VA-
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anläggningen och är avgiftsskyldig för vattentjänsterna inom
verksamhetsområdet där fastigheten ligger. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om vilka geografiska områden som ska ingå i verksamhetsområdet
för VA. Syftet med det kommunala ansvaret är att trygga en långsiktigt
hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors
hälsa och miljö i befintlig eller blivande bebyggelse.
Gästrike Vatten framhåller även att de allmänna ledningarna inte får
överbyggas och att de generellt finns behov av ett skyddsområde kring
allmänna VA-ledningar om totalt 7 m.
Fastighetsägaren till XXX lämnade in ett yttrande där han framhöll
att han motsätter sig byggnationen. Han menar att han inte kan förstå varför
XXX skulle vara bättre lämpad för byggnation än hans
angränsande fastighet. Han framför också att han motsätter sig att hans
privata väg ska användas som infart till de nya fastigheterna. Han motsätter
sig dock inte att den tänkta tomten närmast Tegelbruksvägen bebyggs.
Efter inkomna yttranden har sökande valt att ändra ansökan så att
tillfartsvägen ligger inom fastigheten XXX och att de tilltänkta
byggnaderna inom fastigheten ska anslutas till den kommunala vatten- och
avloppsnätet. Berörda sakägare har med anledning av detta getts möjlighet
att yttra sig över ansökan på nytt.
Kommunicering via mail har även skett med Gästrike Vatten som anger att
de inte har något problem med att fastigheterna ansluts till det kommunala
vatten- och avloppsnätet. Skyddsavstånd till befintlig vattenledningen ska
dock fortfarande hållas.
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 och de gällande
områdesbestämmelserna 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. Den ansökta
åtgärden anses heller inte påverka gällande riksintressen på ett negativt sätt.
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.
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Vid bygglovsprövningen kommer särskild vikt att läggas vid utformning
och placering med hänsyn till områdets byggnadstradition, landskapsbild,
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsbild.
Sökande uppmärksammas på att tillstånd kan krävas från väghållare till
Tegelbruksvägen för ny eller breddning av infartsväg.
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
Beslutsunderlag





Ansökan, inkommen 2018-12-11
Situationsplan, inkommen 2019-04-15
Yttrande från Gästrike vatten, inkommen 2019-03-20

Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Eventuella sakägare som framfört synpunkter (Rek+MB)

Bilagor till beslut
 Situationsplan
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
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SBN § 79
Diarienr
BoM2019/97

Nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten XXX, enligt ansökan.
Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX
XXX
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov: 9 947 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
XXX.
Fastigheten är idag obebyggd. Det tänkta bostadshuset uppförs med en
byggnads- och bruttoarea om 150 kvm. Byggnaden uppförs i en våning och
kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart (NCS-S9000-N) falsat
plåttak med en taklutning om 27 o. Fasaden består av liggande träpanel som
färgas vit (NCS-0502-Y).
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Tegelbruket, med
aktbeteckning 0319-P2017/1, som vann laga kraft 2017-05-26.
Enligt de gällande områdesbestämmelserna placeras byggnaden på mark
som är lämplig för ny bebyggelse. Enligt områdesbestämmelserna ska även
alla nybyggnationer och tillbyggnader placeras och utformas på ett sätt som
är lämpligt i miljön. Det gäller placering av hus inom fastighet, byggnadens
skala och utformning i övrigt.
Vidare så regleras byggnaders utformning i områdesbestämmelserna, bland
annat så ska bostadsbebyggelse uppföras i trä med traditionell färgsättning,
takmaterial ska vara lertegel, lerfärgade betongpannor eller falsade plåttak i
grönt, rött eller svart. Inglasade verandor tillåts bara i riktning bort från
Tegelbruksvägen. Sadeltak eller brutna tak är att föredra.
Komplementbyggnader ska anpassas till äldre stilideal och vara röda. Taken
ska vara svarta papp- eller pannplåtstak.
Berörd del av fastigheten ligger även inom LIS-område enligt kommunens
översiktsplan samt omfattas av riksintresse för friluftsliv.
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Byggnaden ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
Sakägare (grannar) har haft möjligheten att yttra sig över ansökan.
Hörda sakägare/fastighetsägare har inget att erinra mot ansökan.
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.
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. 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.
För det berörda området har kommunen tagit fram områdesbestämmelser
där man närmare har pekat ut vilka platser inom områdesbestämmelserna
som kan vara lämpliga för ny bebyggelse. Den ansökta åtgärden placeras
inom område som har pekats ut som lämpligt för ny bebyggelse. Den
ansökta åtgärden bedöms även i övrigt följa områdesbestämmelserna vad
gäller storlek, färg och form.
Den ansökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset negativt samt i
övrigt uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att ansökt bostadshus inte
avviker mot gällande områdesbestämmelser samt uppfyller kraven för
bygglov enligt 9 kap 31 § PBL och bygglov ska därmed beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att
beslutet fattats.
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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.
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
Utstakning av byggnader ska ske innan byggnadsarbeten påbörjas. Om
byggnader ska stakas ut av kommunen kontakta Samhällsbyggnadskontoret
i Gävle kommun för att bestämma lämplig tidpunkt i god tid innan
byggstart, dock senast 10 dagar innan önskat datum för utstakning.
Utstakningen kan även ske av annan behörig mätingenjör. Om byggherren
väljer att anlita annan behörig mätingenjör ska denna godkännas av
kommunen innan utstakning sker. Det är upp till byggherren att avgöra vem
som utför utstakningen.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.)
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är
klar).
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
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Beslutsunderlag







Ansökan, inkommen 2019-02-18
Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2019-02-18
Situationsplan, inkommen 2019-03-12
Planritning, inkommen 2019-03-12
Fasadritningar, inkommen 2019-03-12

Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Kontrollansvarig

Bilagor till beslut
 Situationsplan, Planritningar, Fasadritningar och Kallelse till tekniskt
samråd
Underrättas
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
Beslutet meddelas
 Post- och Inrikes Tidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
 SCB
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SBN § 80

Ansökan om planbesked för anläggande av vattenverk

Diarienr
BoM2019/130 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap. 2 §.
2. En detaljplaneläggning kan vidtas för fastigheterna XXX och XXX
samt XXX. Slutgiltig planavgränsning sker när planarbetet
påbörjats.
3. Detaljplanen kan vinna laga kraft år 2020.
Reservationer och särskilda uttalanden

Annemon Piper (KV) reserverar sig mot beslutet och avser att komma in
med skriftlig reservation. Sandra Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Gästrike Vatten ansöker om planbesked för ett nytt vattenverk i Älvkarleby
kommun, på ena/eller båda fastigheterna XXX och XXX.
Kommunfullmäktige har i ett beslut från juni 2018 (2018/45) uppdragit åt
Samhällsbyggnadsnämnden att ingå ett fastighetsrättsligt avtal med Gästrike
Vatten AB angående dessa fastigheter.
Tomterna köptes in av Älvkarleby kommun, från ett cementföretag, efter ett
beslut i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott hösten 2017 (2017/143).
Att de köptes berodde på flera saker. Dels att den gällande detaljplanen
kunde släppa fram småindustribebyggelse på ett före detta nedlagt
täktområde, vilket ansågs olämpligt, och dels för att det fanns ett intresse i
att planlägga för nya bostäder och allmän plats mark (naturmark). Det var
också känt att man i det kommunala VÄG-projektet visat intresse för att
anlägga ett vattenverk på dem.
På fastigheterna råder en gällande detaljplan: ”Förslag till ändring av
byggnadsplanen för södra delen av Skutskärsområdet i Älvkarleby
kommun…”. Upprättad i december 1959. Detaljplanen anger markanvändningen till småindustriändamål, grustäkt samt väg.
Planbestämmelserna går inte att förena med ett modernt vattenverk, vilket
föranleder att en ny detaljplan, med tydligt ändamål för verksamheten, bör
upprättas. Detta förfarande föranleds också av ny information om området,
som inte var känd när detaljplanen upprättades, eller som inte krävde
planhänsyn på -50-talet. Detta planeringsunderlag redovisas under rubriken
motivering.
Kommunens gällande översiktsplan, och diskussioner som förts i samband
med den som nu upprättas anger också området som delvis lämpligt för
både bostadsbebyggelse samt vattenverk.
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Bedömningen i detta ärende är att det är bättre att utse ett större
utredningsområde för vattenverket och ny bostadsbebyggelse. Området bör i
nvolvera även fastigheten XXX (öster om RV 76), för att initialt börja pröva
alla tre fastigheterna i en detaljplaneläggning. En sådan
samplanering i ett sammanhang kan medföra bättre inbördes förhållande
mellan vattenverk och bebyggelse. Både i tid och rum. Och vara till stor
nytta för samhället.
Motivering
Det är ännu inte bestämt vilket slags vattenverk som ska uppföras. Därför
går det i dagsläget inte att säga hur det kommer att påverka platsen för det,
närområdet eller bebyggelsen i närheten. Beroende på vilken typ av verk
som uppförs kan det variera vilka kemiska ämnen som kommer att
användas, hur stor byggnaden blir och hur den ska se ut. Inte heller är det
frekvensen med lastbilstransporter till anläggningen känd, eller hur
omlastning av ämnena till byggnaden ska ske. En riskanalys behöver göras i
planarbetet, med detta i åtanke. Måhända en grovanalys kan räcka. Det kan
också behöva upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.
Det nu kända planeringsunderlaget som påverkar planeringen på de
tilltänkta fastigheterna (detta gäller helt eller delvis på alla tre fastigheterna,
om inte annat anges):
 En skyfallsutredning, som SMHI har gjort, visar att stora delar av
XXX och XXX kan komma att översvämmas med ungefär 1 meter
högt vattenstånd. Prognosen kan bli än värre på grund av täktområdet
som finns här och för att mycket schaktningar utförts.
 Det har funnits flera sand/och grustag utspridda över fastigheterna
XXX och XXX, varvid det kan finnas instabilitet i marken. Särskilt
på platsen för den större täkten finns det risk för raskänslig mark.
 Det finns kända natur- och friluftsvärden, enligt tillgängliga kommunala
underlag såsom naturvärdes- och friluftsanalyser, och genom en
naturvärdesanalys som beställts av Gästrike Vatten, för en mindre del av
det stora täktområdet. Biologiska värden gäller båda flora och fauna,
och hör mycket samman med den sandiga och grusiga marken, på
kalkrik grund, samt på den före detta täktverksamheten i sig.
Natur- och friluftsvärden bekräftas även av att området omfattas av
riksintressen för rörligt friluftsliv och geografiska hushållningsbestämmelser. Det går inte riktigt att säga hur dessa kan komma att
påverkas. Området ingår också till viss del av Uppsala länsstyrelses
naturvårdsprogram. Vad gäller den regleringen befaras kärnvärden, i
programmet, att finnas i området. Detta gäller framförallt geologiska
värden.
Del av fastigheterna (framförallt XXX) verkar dock bestå av skogsom
råden som kan exploateras.
Ordförandens
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En naturmiljöutredning kan komma att behövas i detaljplanearbetet.
  och XXX har varit plats för en betongindustri som har
bidragit till föroreningar i området, enligt en markundersökning, som
beställts av Gästrike Vatten. Men för mindre känslig markanvändning,
som ett vattenverk, finns inga hinder med anledning av industrin. Men
det kan vara olämpligt med bostäder på grund av föroreningarna. Det
finns idag ingen bedömning på om det går att sanera marken, på ett
rimligt sätt.
 På fastigheten XXX finns flera utsedda fornlämningar i form
av kolbottnar och kolningsanläggningar.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse med karta
Planbeskedsansökan, 190226

Beslutet lämnas till





Sökande
Gästrike Vatten AB
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

34

Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Annemon Piper
14 maj 2019 08:42:40 +02:00
Christina Bejerfjord
Reservation. Viktigt den bilägges handlingarna./bekräfta

RESERVATION.
Kommunens Väl
Reserverar sig mot beslutet A
tt ta med XXX iPlanbeskedsb
eslutet
detta då endast
XXX och XXX
fanns med i uppdraget från
Kommunfullmäktige 2018/45
Kommunens Väl anser inte
Samhällsbyggnadsnämnden
följt beslutet.
Skutskär
2019 05 14
Annemon Piper
Skickat från min iPhone

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-05-13

SBN § 81
Diarienr
BoM2019/72

Ansökan om planbesked vid Jungfruholmens
bostadsrättföreningsområde
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap. 2 §.
2. Upphävande, av delar, av två detaljplaner kan utföras inom fastigheten
XXX. Slutgiltig planavgränsning sker när planarbetet påbörjats.
3. Planeringen kan vara klar 2021.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret ansöker om planbesked vid Jungfruholmens bostadsrättföreningsområde för att möjliggöra avstyckning och försäljning av cirka
1300 kvm mark. Marken som avses har dels markanvändningsändamålet
allmän plats (naturmark) och bostadsändamål. På platsen har det upprättats
en parkering och ett sophus, vilket är planstridigt i förhållande till gällande
detaljplaner.
Planerna som berörs är ”Detaljplan för delar avXXX…” och
”Förslag till stadsplan för Jungfruholmen…”. De upprättades 1990 och 1977.
Båda detaljplanerna återfinns, i delar, inom ovan rubricerade fastighet.
Kommunens bygg- och miljökontor har uppmärksammat att öster om
bostadsrättsföreningen, vad gäller den sista detaljplanen som nämndes, finns
möjlighet att bygga bostäder på mycket stora områden. Marken är dock
vattensjuk och en ny analys från SMHI visar också på stora problem med
möjliga översvämningar i samband med skyfall.
Markområdet är också jordbruksmark, och en del av den brukas fortfarande.
Sådana marker är sällsynta i kommunen och bör sparas och bevaras.
Med hänsyn till detta föreslås delar av båda detaljplanerna upphävas för att
eliminera byggrätterna över de vida områdena. Bygglov för parkeringsplatsen och sophuset kan då beviljas utom plan.
Då Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om rättelse (med följden
rivningsföreläggande), för sophuset som har byggts utan bygglov, bör
nämnden överväga att ändra beslutet i avvaktan på planläggning (enligt
plan- och bygglagen går det att avvakta i två år från detta beslut om
planläggning).
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse

Beslutet lämnas till



Sökande

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

35

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-05-13

SBN § 82
Diarienr
SBN2019/59

Revidering av delegationsordningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ändringen av
delegationsordningen för punkt 2.5 gällande disponering av investeringar
inom ram enligt riktlinjer för investeringsredovisning.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Riktlinjer för investeringsredovisning punkt 6.1 ändras beloppen för
respektive delegat.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Utdrag ur delegationsordningen
Riktlinjer för investeringsredovisning

Beslutet lämnas till



Teknisk chef
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SBN § 83
Diarienr
SBN2019/1

Enkel uppföljning mars
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Monica Frisk, ekonom och Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef gick
igenom uppföljningen till och med mars.
Beslutsunderlag



Enkel uppföljning mars 2019
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SBN § 84

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

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att byggnationen vid
Tallmon löper på och följer både tidsplan och budget. För området
Liljebacken har det fortfarande inte kommit något beslut i överprövan
gällande vägupphandlingen. Intressenter har visat intresse för området som
ska bebyggas med flerbostadshus. För området Nybogård erbjuds det nu
radhus.
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