Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2019-06-10 9.00 - 11.45
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2019-06-17

Paragrafer:

85-104

Sekreterare:
Erik Klippmark
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Annika Forsberg

Walter Löfman

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

2019-06-10

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-10

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)
Sandra Andersson (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Walter Löfman (SD)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Annemon Piper (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Roger Wilund (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Jan-Erik Molander (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Rikard Hamrén (V)
Georges Alsawiri (KD)
Kurt Törnblom (SD)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Erik Klippmark
Malin Lidow Heneryd
Nina Engevi
Timothy Levin
Ordförandens
signatur

Paragrafer

93-104

Paragrafer

89-99
90-91
93-94
Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Sekreterare
Bygg- och miljöchef
Miljöinspektör
Fysisk planerare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-10

Tommie Vilhelmsson
Sofie Åberg
Kjell Gärdhammar
Camilla Forslund
Monica Frisk
XXX

Ordförandens
signatur

95-96
97-98
100
100
101
103

Justerarens
signatur

Byggnadsinspektör
Kommunarkitekt
Fastighetsförvaltare
Teknisk chef
Ekonom
Anebyhusgruppen

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-06-10

SBN § 85

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2019-06-10

SBN § 86

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av följande protokoll:
 Protokoll från sammanträde med arbetsutskottet 2019-05-27
 Protokoll från sammanträde med föreningsutskottet 2019-05-27

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
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SBN § 87

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av listan för
uppföljning av uppdrag beslutade av arbetsutskott och nämnd.
Beslutsunderlag



Uppföljningslista daterad 2019-05-31 över uppdrag som beslutats av
arbetsutskott och nämnd

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 88
Diarienr
SBN2019/6

Meddelanden - information till nämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av följande
meddelanden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Överklagande från Försvarsmakten av beslut om bygglov, daterat 2010-05-09.
Dom 2019-05-17 från Mark- och miljödomstolen om upphävd strandskyddsdispens.
Beslut 2019-05-17 från Trafikverket om undantag från bestämmelserna om största
tillåtna bredd för transport av husmodul
Beslut 2019-05-09 från Naturvårdsverket om en rättelse av beslut i ärende om
”Ansökan om Natura 2000-tillstånd samt dispens från förbudet att sprida
biocidprodukter från luftfartyg för bekämpning av larver av översvämningsmygg
under 2019 i översvämningsområden vid Nedre Dalälven”.
Beslut 2019-05-13 från länsstyrelsen angående prövning av strandskyddsdispens.
Beslut 2019-05-17 från länsstyrelsen att avslå överklagande av beslut om bygglov.
Dom 2019-05-20 från Mark- och miljödomstolen i överklagat beslut om bygglov
för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad.

Beslutsunderlag



Meddelanden 190506-190530

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 89

Redovisning av delegationsbeslut med fördjupning av
några enskilda beslut från bygg- och miljöavdelningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen delegationsbeslut
perioden 6 maj till 30 maj.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

190506-190530

Justerarens
signatur
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SBN § 90

Förbud att släppa ut avloppsvatten

Diarienr
BOM2018/763 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda XXX med
personnummer XXX att senast 31 oktober 2019 släppa ut
bristfälligt renat hushållsspill-vatten från avloppsanläggningen tillhörande
fastigheten XXX.
Förbudet är förenat med ett fast vite om 60 000 kronor (engångsbelopp) från
och med 1 november 2019, om det bristfälliga renade avloppsvattnet inte
har upphört.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalkens 26 kap 9, 14, §§ och med
hänvisning till 2 kap 2-3 §§ miljöbalken samt Lag (1985:206) om viten.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen har sedan 2009 inventerat enskilda
avloppsanläggningar i kommunen. Syftet med inventeringen är att
successivt minska utsläppen från avloppsanläggningar som har bristfällig
rening.
Bygg- och miljöavdelningens uppgifter (2009) om avloppsanordningen på
XXX:
-Avloppsanordningen är ansluten till en permanentbostad.
-Avloppsvattnet består av urin och BDT-vatten (bad-disk och tvätt).
-Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn i betong på ca
0,5 kbm med en utgående markledning. T-rör saknas på utgående ledning.
Utgående rör ligger ca 0,5-1 meter under marknivå. Markledningen mynnar
ut under en djurhage. Fastigheten har en Aquatron med urinseparering som
toalettlösning. Enligt produktbeskrivningen för Aquatron används vanliga
WC-stolar. Vid spolning avskiljer Aquatronseparatorn vätskan från det fasta
avfallet som komposteras i en biokammare. Slambrunnen är sannolikt från
1950-talet och toalettlösningen antas vara från slutet av 1990-talet.
Dokumentation om Aquatronen saknas i kommunens arkiv.
-Torrsubstansen från Aquatronen slamtöms separat av huvudmannen för
hushållsavfall. Enligt slamtömningsregistret sker slamtömning tre gånger
per år enligt 2018 års uppgifter för två objekt i slamtömningsregistret.
-Grundvattennivån på fastigheten är hög.
-Dricksvatten erhålls från en egen grävd brunn.
-Fastigheten ligger i ett område som bedöms ha normal skyddsnivå enligt
NFS 2006:7.
-Fastigheten är på drygt 2000 kvm och markprofilen består mestadels av
lera.
-Området karaktäriseras av gles samlad bebyggelse med blandat fritidshus
och permanentboende. Fastigheterna har enskilda avlopp och egna
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
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vattentäkter.
-Områdets markprofil är heterogen. Från lera till svallgrus.
-Fastigheten ligger inte inom något vattenskyddsområde.
Bygg- och miljöavdelningen inventerade det enskilda avloppet på
fastigheten XXX i sommaren 2009 och har tidigare brevledes
meddelat fastighetsägaren inventeringsresultat och preliminärbedömningen
angående avloppsanläggningen med diarienummer 2009-267.
Slamtömningsföretaget lämnade in en avvikelserapportering år 2009 om att
avloppsvatten rann ut på en åker. Detta kunde dock inte verifieras av
tillsynsmyndigheten.
Fastighetsägaren ansökte 2009 om tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning med WC. Tillstånd beviljades november 2009 och beslutet vann
laga kraft under 2011. Fastighetsägaren vidtog inga åtgärder och beslutet
förföll.
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten XXX
fattades år 2013 och fastighetsägarna fick ett år på sig att vidta rättelse.
Beslutet är inskrivet på fastigheten.
Under år 2015 projekterade fastighetsägaren för ny avloppsanläggning men
åtgärder vidtogs inte av personliga skäl.
År 2016 ansökte fastighetsägaren åter om tillstånd för WC-avlopp. Beslut
fattades i november 2016 och vann laga kraft detta år. Enligt beslutet skulle
avloppsanordningen vara anlagd och slutbesiktad senast 5 månader efter att
beslutet vunnit laga kraft.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningen i
nom XXX.
Toalettlösningen är en urinseparerande toalett (Aquatron) där urin avskiljs
och avleds till en enkammarbrunn utan T-rör. Brunnen tar emot förutom
urin även emot BDT-vatten. Spillvattnet avleds sedan via en markledning
till en hage på annan fastighet. Enkammarbrunnen som bedöms till cirka 0,5
m³ är kraftigt underdimensionerad till de VA- installationer som är anslutna
och där tvättmaskin ingår. Slambrunnen förutsätts vara tät.
Även om BDT-vatten som generellt har mindre innehåll av smittämnen
jämfört med ordinärt wc-spillvatten förväntas omhändertas genom en
godtagbar avloppsanläggning. Äldre befintliga BDT-anläggningar kan dock
godtas utan ändringar om förutsättningarna medger det.
Tillsynsmyndigheten anser inte att spillvattnets sammansättning och mängd

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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på XXX är av sådan karaktär att befintlig avloppsanordningen kan godtas.
Slamavskiljning ska ske i en ändamålsenlig anläggning, rätt
dimensionerat för mängden spillvatten. Efterföljande rening ska anpassas
efter områdets känslighet och förutsättningar.
Fastigheten nyttjas för närvarande som permanentbostad. Tillsynsmyndigheten bedömer utifrån vad som framkom vid platsbesök på
fastigheten år 2009 att anläggningen inte kan anses uppfylla dagens krav på
rening och omhändertagande av avloppsvatten. Det kan inte uteslutas att
utsläpp av aktuellt avloppsvatten kan medföra risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön. Avloppsfraktioner såsom urin och BDT-vatten
skickas ut i stort sett orenat via en markledning. Slamflykt från slambrunnen
till markledningen bedöms som sannolik då T-rör saknas.
Vid en samlad bedömning och med utgångspunkt i den försiktighetsprincip
som ska tillämpas enligt 2 kap 3§ miljöbalken anser tillsynsmyndigheten att
befintlig avloppsanläggning inte uppfyller de krav som kan ställas på en
avloppsanläggning för i huvudsak BDT-vatten. Enligt miljöbalkens 9 kap 7§
ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så
att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Beslut om förbud fattades år 2013 utan att åtgärd vidtagits. Ansökan om och
beslut om tillstånd till att inrätta en avloppsanläggning med WC har fattats
två gånger. Fastighetsägaren har ett beviljats tillstånd för en
avloppsanläggning anpassad för wc-spillvatten senast år 2016 vilket bör
utnyttjas innan tillståndet förfaller rent formellt. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför att det är motiverat med ett förbud med vite i detta
ärende.
Kommunicering
Förslag till beslut skickades för kommunicering till sökanden den 9 april
2019. Inget yttrande har inkommit.
Information om handläggningsavgift
För tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken (SFS 1998:808) har kommunfullmäktige i Älvkarleby fastställt
en taxa för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Enligt taxan för
2018 ska en avgift på 1024 kronor per handläggningstimme tas ut för byggoch miljökontorets arbete. Avgiften tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Maria Marklin daterad 2019-04-09
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 63

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande från Walter Löfman (SD): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
avvisa ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Walter Löfmans yrkande
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutet lämnas till



Fastighetsägaren (MB + REK)

Bilagor
 Besvärshänvisning

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 91

Bidrag till cesium- och trikinprovtagning på vildsvin

Diarienr
BOM2019/372 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avsätta 10 000 kronor under 2019 till
ersättning för provtagning på vildsvin där cesiumhalten överstiger 1500
Bq/kg eller för provtagning där trikiner påvisats. Vid påvisande av trikiner
ska även ersättning för destruktion av djurkroppen kunna utgå.
Villkor
För att få ersättning ska ansökan ske i efterhand, skottplats ska redovisas,
kvitto på provtagningen och kopia på analysprotokollet ska bifogas ansökan.
Vid behov av destruktion med anledning av trikinförekomst ska detta
meddelas Bygg- och miljöavdelningen som efter redovisat analysprotokoll
ombesörjer hämtning från överenskommen adress och destruktion.
Ersättningen avser vildsvin fällda inom Älvkarleby kommun under 2019
och betalas ut till och med den 31 december 2019 eller tills de 10 000
kronorna är slut.
Ersättningsmodellen ska utvärderas i början av 2020.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöavdelningen har det senaste året haft en stor ökning av
klagomål gällande vildsvin inne i våra tätorter. Kommunen har små
möjligheter att göra något för att minska vildsvinstammen förutom att
informera och samverka i dessa frågor. Bland annat anordnade Älvkarleby
och Tierps kommuner tillsammans med jägareförbundet en informationskväll om vildsvin den 28 mars 2019.
För att vildsvinsstammen ska hållas nere behöver vildsvinen jagas och
jakten behöver ske på rätt sätt och framförallt koncentreras på ungdjur.
Vid dialog med jägarna, bland annat under informationskvällen den 28
mars, framkom cesium och trikinprovtagning samt avsättning av kött som
hinder för ökad avskjutning av vildsvin.
Vid cesiumhalter över 1500 Bq behöver köttet kasseras, likaså om trikinprovet är positivt. Trikiner i köttet är väldigt ovanligt men konsekvenserna
är allvarliga varför provtagning av kött alltid måste ske. Området kring
Älvkarleby kommun drabbades av det radioaktiva utsläppet från Tjernobyl
vilket innebär en risk för att viltkött fortfarande har höga cesiumhalter,
framförallt vildsvin som bökar runt i jorden. Detta sammantaget innebär att
det kan bli en ekonomisk förlust för jägaren på flera hundra kronor per djur i
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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de fall köttet måste kasseras. Vid trikinhalter bör köttet med fördel även
destrueras för att undvika att det sprids vidare vilket innebär ännu en
kostnad.
Kostnaden för provtagning och svårigheten att avsätta köttet när ”frysen är
full” leder dels till minskad avskjutning, dels att fel djur riskerar att jagas då
provtagningskostnaden ger ett högre kilopris på små djur än på stora.
Motivering
Älvkarleby kommun är ingen stor markägare och kan inte själva minska
stammen av vildsvin. Då klagomålen på skador från vildsvinen ökar i vår
kommun behöver vi samverka för att komma tillrätta med problemet.
Ansvaret ligger till stor del på markägare och jakträttsinnehavare att förvalta
stammen på en problemfri nivå, men kommunen kan bidra genom att
underlätta för och motivera jägarna och markägarna till att skjuta fler
vildsvin, vilket leder till allmänhetens besvär med vildsvin minskar.
Ett sätt att underlätta för jägarna är att införa en möjlighet att söka ersättning
för provtagningskostnader kopplat till kasserat viltkött. Detta är åtgärder
som kommunen kan besluta snabbt och direkt och som kommer allmänheten
till nytta i form av ökad avskjutning av vildsvin. Kostnaden för inrättandet
av bidraget kan ske genom en omfördelning av medel inom Bygg- och
miljöavdelningens budget 2019.
Problemet som lyftes på informationsmötet med att hitta åtgärder för att
underlätta avsättning av kött när jägarnas behov är fyllda, har kommunen
inte rådighet över. Här behöver privata initiativ antingen tillskapa en
vilthanteringsanläggning i närområdet alternativt behöver regelverket ändras
av statliga myndigheter.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16 från miljöinspektör Nina Engevi
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 64

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 92

Yttrande till Boverket angående promemoria om digital
detaljplaneinformation

Diarienr
BOM2019/344 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som sitt
eget.
Sammanfattning av ärendet

Förutsättningarna för hur digital detaljplanerinformation ska hanteras har
hittills inte varit tillräckligt utredda för att det skulle vara möjligt att reglera
genom föreskrifter. I promemorian beskrivs anledningen till detta och vad
som behöver finnas på plats för att Boverket ska kunna meddela föreskrifter
för digital detaljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt
föreskrifterna är tänkta att utformas.
Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har
regeringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så
att upp-gifterna i dessa kan tillgängliggöras och behandlas digitalt, 2 kap.
5 a § PBF.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från fysiska planeraren Johannes Siirtola med
förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2019-05-15
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 65

Beslutet lämnas till



Boverket

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

15

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-06-10

SBN § 93

Detaljplan för XXX m fl (Bodaån)

Diarienr
BOM2014/333 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget och inleder
granskning.
Sammanfattning av ärendet

Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där tre områden
har pekats ut som potentiella kandidater för nya bostäder. Det aktuella
planförslaget kommer vara den första av tre detaljplaner som tas fram i syfte
att möjliggöra för ett centrumnära boende.
Planområdet väntas rymma ca 40 bostäder i radhus, kedjehus eller
flerbostadshus. Det arbete med parkstråk utefter Bodaån som kommunen
genomfört ska med aktuellt förslag förstärkas och stråket ska integreras i
aktuell detaljplaneläggning.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17 från fysiska planeraren Timothy
Levin med plan- och genomförandebeskrivning, plankarta och
samrådsredogörelse
Exploateringskalkyl
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 67

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 94

Detaljplan för XXX, Handelsträdgårdsändamål

Diarienr
BOM2018/644 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget och lämnar det vidare
till kommunfullmäktige för antagande.
Sammanfattning av ärendet

Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930tal. Odling har skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus.
Tidigare var fastigheten bebyggd med totalt fyra växthus. Dessa har med
tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd med en
huvudbyggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken
nyttjas som förrådsutrymme.
Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården
påbörjats. Aktuell exploatör har betydande planer för att utveckla
verksamheten inom området. Förutom att exploatören fortsatt tänkt bedriva
handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera bland annat
handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill
vill exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett
mindre antal bostäder.
I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande
detaljplan kan bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart
handelsträdgårdsverksamhet, måste en ny lämplighetsbedömning
genomföras.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20 från fysiska planeraren Timothy
Levin med plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande,
plankarta och fastighetsförteckning
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 68

Beslutet lämnas till



Kommunfullmäktige

Ordförandens
signatur
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SBN § 95

Nybyggnad av fritidshus, XXX

Diarienr
BOM2019/354 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
fritidshus 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: 10 260 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten
XXX, Älvkarleby kommun.
Fastigheten är obebyggd och har en areal om 861 m2.
Nybyggnaden uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 133m2.
Byggnaden uppförs i en våning. Byggnadshöjden uppgår till 3m.
Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart plåt med
en taklutning om 27o. Fasaden består av stående träpanel som färgas vit.
Byggnaden avses att anslutas till kommunalt VA. Byggnaden är placerad
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Fastigheten omfattas av bestämmelser för område utanför detaljplanelagt
område.
Kommunicering av ansökan har skickats till berörda sakägare då åtgärden är
belägen utom detaljplanelagt område.
Hörda Sakägare/fastighetsägare har inget att erinra mot ansökan.
Motivering
Då ansökt nybyggnad ligger utanför detaljplanelagt område gäller att
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL ska uppfyllas.
Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta planläggning och ska uppfylla kraven i hela 2 kap och stora delar av 8 kap PBL.
Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser och
planläggning är inte aktuell.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Byggnadens färg och form anses inte påverka områdets arkitektoniska
värden negativt samt att byggnaden inte bedöms utgöra en olägenhet för
omgivningen.
Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8
kap PBL, varvid bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. 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.
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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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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









Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28 från byggnadsinspektör Tommie
Wilhelmsson
Ansökan, inkommen 2019-05-07
Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2019-05-07
Situationsplan, inkommen 2019-05-07
Planritning, inkommen 2019-05-07
Fasadritningar, inkommen 2019-05-07
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 70

Beslutet lämnas till




Sökande/fastighetsägare
Kontrollansvarig

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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 96
Diarienr
BOM
2019/289

Nybyggnad av enbostadshus, XXX
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
enbostadshus 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: 9516 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
XXX, Älvkarleby kommun.
Fastigheten är obebyggd och har en arealen 2 464 m2.
Nybyggnaden uppförs med en byggnadsarea om 112 m2 och en bruttoarea
om 160m2. Byggnaden uppförs i en våning med inredd vind.
Byggnadshöjden uppgår till 3.8m.
Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av svarta
betongpannor med en taklutning om 38o. Fasaden består av liggande
träpanel som färgas faluröd.
Strandskyddsdispens krävs inte enligt kommunicering med
miljöavdelningen.
Byggnaden avses att anslutas till kommunalt VA. Byggnaden är placerad
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Berörd del av fastigheten där byggnad avses att uppföras omfattas av
bestämmelser för område utanför detaljplanelagt område.
Kommunicering av ansökan har skickats till berörda sakägare då åtgärden är
belägen utom detaljplanelagt område. Hörda sakägare/fastighetsägare har
inget att erinra mot ansökan.
Motivering
Då ansökt nybyggnad ligger utanför detaljplanelagt område gäller att
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL ska uppfyllas.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta planläggning och ska uppfylla kraven i hela 2 kap och stora delar av 8 kap PBL.
Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser och
planläggning är inte aktuell.
Byggnadens färg och form anpassas väl till området samt anses inte utgöra
en olägenhet för omgivningen.
Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8
kap PBL, varvid bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. 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.
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).

Ordförandens
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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









Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27 från byggnadsinspektör Tommie
Wilhelmsson
Ansökan, inkommen 2019-04-15
Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2019-04-29
Situationsplan, inkommen 2019-05-10
Planritningar, inkommen 2019-05-10
Fasadritningar, inkommen 2019-05-10
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 71

Beslutet lämnas till




Sökande/fastighetsägare
Kontrollansvarig

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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
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SBN § 97

Ansökan om planbesked för XXX

Diarienr
BOM2019/297 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
 Planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap. 2 §.
 En detaljplaneläggning kan vidtas för fastigheten. Slutgiltig
planavgränsning sker när planarbetet påbörjats.
 Detaljplanen kan vinna laga kraft år 2021.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarlebyhus söker planbesked i syfte att uppföra ett trygghetsboende i
Älvkarleby.
Detta är ett lovvärt initiativ och det finns ett stort behov av detta.
Den gällande detaljplanen medger en byggnad om högst två våningar. Det
nya boendet föreslås bli högre än så (på inlämnad ritning 4 våningar), vilket
kan lämpa sig.
Platsen fungerar men det kan finnas ledningar i marken som måste flyttas.
Det nya huset hamnar också ganska nära ett befintligt varför det är viktigt
att tänka på insyn till grannar, när det ritas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2019-05-27 föreslagit nämnden att
neka planbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14 från kommunarkitekt Sofie Åberg
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 72

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) yrkar att nämnden beviljar planbesked.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att neka planebesked mot
Magnus Grönbergs yrkande att bevilja planbesked och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Magnus Grönbergs yrkande.
Beslutet lämnas till



Älvkarlebyhus

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 98

Ansökan om planbesked för XXX

Diarienr
BOM2019/347 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
 Planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap. 2 §.
 En detaljplaneläggning kan vidtas för fastigheterna. Slutgiltig
planavgränsning sker när planarbetet påbörjats.
 Detaljplanen kan vinna laga kraft år 2021.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarlebyhus söker planbesked i syfte att uppföra flerfamiljshus, i centrala
Skutskär, på den så kallade Siggebodaängen.
Gällande detaljplan medger byggrätt, som ej nyttjats, om två våningar på två
av fastigheterna, närmast Centralgatan. Hälften av den byggrätten medger
bostäder och den andra hälften handelsändamål. Övriga fastigheter är
utlagda som naturmark och parkeringsplatser.
Behovet av nya bostäder finns, det är dock något oklart i vilken omfattning
på kort sikt. Över lite längre sikt väntas behovet öka. Min bedömning är
också att det är viktigt att, till viss del, behålla handelsändamålet, som
lämplig markanvändning, då det är brist på handelslokaler i Skutskärs
centrum.
Det finns en önskan om byggnation med ett våningsantal om sex våningar. I
detaljplaneläggningen prövas sådana frågor och detta planbesked innebär
inget ställningstagande eller råd om det. Utan innebär bara att byggnationen
får prövas i en detaljplaneläggning.
Området består av en grästäckt yta som är bevuxen med maskros över så
gott som hela. Den har inga biologiska naturskyddsvärden men ett visst
värde som natur i centrum, och det är möjligt att detta kan vara äldre
kulturmark. Det skulle vara bra om viss natur fortsättningsvis kan sparas
eller skapas i och med byggnationen.
Platsen ligger cirka 25 meter från Gävlevägen, som är en prioriterad
vägsträcka. I den närmaste delen av fastigheterna är detta avstånd det minsta
man kan bygga på från vägen, bland annat på grund av olycksrisker. Detta
medför också att fastigheterna är bullerstörda till en sådan grad att denna
fråga måste hanteras i planläggning och vid bygglovgivning. Ny byggnation
behöver ritas och utföras med detta i åtanke.
I denna del av centrala Skutskär finns det brist på parkeringsplatser. Vid
nyetablering av boende, på fastigheterna, måste parkering högst troligtvis
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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lösas inom dem.
Det kan vidare finnas ledningar i marken som måste flyttas. Det är
initiativtagaren som oftast måste bekosta en flytt av dem, i sådana fall det
krävs.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20 från kommunarkitekt Sofie Åberg.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 73

Beslutet lämnas till



Älvkarlebyhus

Ordförandens
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signatur
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SBN § 99

Tillfälligt förbud mot trafik med fordon på Centralgatan

Diarienr
BOM2019/394 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Älvkarleby kommun föreskriver
följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276): På Centralgatan mellan Ågatan och
parkeringen vid handelshus får fordon inte föras. Förbudet gäller inte sådana
trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). Denna
författning träder i kraft den 2019-06-20 och upphör att gälla 2019-08-19.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23 från bygg- och miljöchef Malin
Lidow Heneryd med förslag till lokal trafikföreskrift
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 66

Ordförandens
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SBN § 100 Utredning Boda skolområde Skutskär
Diarienr
SBN2019/64

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra
en utredning på Bodaskolan, inkluderande förskolorna Trilling- och
Vinkelboda, för att ta fram en strategisk åtgärdsplan för skolområdet.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med utredningen är att ta fram en strategisk åtgärdsplan för
skolområdet.
Nuläge: Bodaskolan byggdes 1967 och har inte genomgått någon större
renovering. Under de närmaste åren finns det behov av investeringar för ca
15-20 miljoner kronor. Innan vi börjar investera i en gammal skola behöver
vi utreda om de investeringar som är planerade är förnuftiga. Idag finns det
flera orsaker att ta hänsyn till utöver investeringarna.
Tekniskas bedömning är att Trilling- och Vinkelboda har behov av
renovering. Fastigheterna är byggda i mitten på sjuttiotalet efter den tidens
krav. Framförallt är det inre utrymmen som behöver förnyas.
Tillagningsköken behöver rustas för ca 5 miljoner per fastighet enligt
utredning från kosten. Beträffande Trillingboda behövs även en översyn av
tillagningskökets ytor då utrymmena idag inte är optimala för verksamheten.
Köken behöver rustas och då är frågan - behöver köken finnas kvar på
avdelningar då användningen endast är sporadisk? Bedrivs verksamhet på
samma sätt idag som på sjuttiotalet? Det kan även här finnas anledning att
se över lokalernas utformning utifrån verksamhet.
Underhållsåtgärder är genomförda under åren. Underhållskostnader enligt
det planerade underhållet är ca 7,4 miljoner kronor per fastighet för de
närmaste 10 åren inklusive upprustning av tillagningsköken. I beloppet
ingår ingen modernisering av lokalerna i övrigt.
Det här vill vi bland annat ta reda på: Hur är byggnadernas tekniska status i
förhållande till ny teknik? Modernisering av lokalerna? Hur är elevernas
miljö? Har skolförvaltningen nya behov? Hur är byggnadens tekniska
installationer/funktion utifrån utbildning och nya energikrav? Hur ser det
framtida lokalbehovet ut? Hur kommer elevantalet att förändras i framtiden?
För att lösa den akuta lokalbristen kopplas/monteras nya moduler ihop med
den del där det är klassrum. Är moduler en permanent lösning eller behöver
skolan byggas om?
Sammantaget har dessa lokaler stora behov där vi behöver ta fram en
utredning som kan visa oss vilka val vi ska göra framåt.
Ordförandens
signatur
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Tekniska bedömer att Rotskärskolan efter den senaste ombyggnationen är
modern och uppfyller behovet och kravet på en bra miljö för elever och
lärare. Det som har blivit aktuellt under det senaste året är att i befintliga
lokaler få plats med det utökade behovet av utrymme för de elever som
finns. Det är framförallt för årsklasserna F-6 som det finns behov. Behovet
är tillfälligt löst med nya moduler. För närvarande finns det tillfälligt
bygglov som gäller i 5 år. Vad händer därefter? Är moduler en permanent
lösning eller behöver skolan byggas ut/om? Skolförvaltningen behöver ta
fram en demografisk analys för att se hur elevantalet förändras och vilka
behov som finns 10-15 år framåt. Beträffande matsalen har det kommit
signaler om att den är i minsta laget och eventuellt behöver byggas ut.
Vi bedömer att Sörgärdets skola i Älvkarleby har en trivsam och bra miljö
för lärare och elever. Skolans tekniska livslängd uppskattas till ytterligare 510 år innan några större åtgärder behöver vidtas. Det finns dock en del av
skolan där en översyn måste ske och det gäller för de moduler som har varit
uppställda i ca 20 år och som börjar uppvisa tecken på brister. Behöver nya
lokaler tas fram som ersättning? Den tekniska livslängden gäller inte för de
delar som är tillbyggda under de senaste fem åren. Även här diskuteras
behovet av en större matsal.
Tekniska vill lägga fokus på att utreda Boda skolområde med hänvisning till
ovanstående.
Utredningsbudget (och om möjligt viss projektering) föreslås på 500 tkr.
Budgeten bör kunna inrymmas och omfördelas inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16 från tekniska chefen Camilla
Forslund
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 74

Beslutet lämnas till





Teknisk chef
Skolchef
Fastighetsförvaltare
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SBN § 101 Tertialrapport
Diarienr
SBN2019/1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapport
2019.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram en rapport om det ekonomiska läget för
samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamheter den första tertialen 2019.
Rapporten inkluderar en ekonomisk analys per verksamhetsområde med
redovisning av planerade åtgärder.
Beslutsunderlag




Tertialrapport 2019 för samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-05-27, § 77

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-06-10

SBN § 102 Delegation till arbetsutskottet för myndighetsutövningsbeslut på arbetsutskottet 1 juli
Diarienr
SBN2019/2

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet 1 juli att
få fatta myndighetsutövningsbeslut, med undantag för ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap § 37 En nämnd får uppdra åt presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
Inom bygg- och miljökontorets myndighetsutövning finns det lagkrav på att
beslut ska fattas inom 10 veckor. Om det uppstår ärenden som inte är
delegerat ner till handläggare.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07

Beslutet lämnas till



Bygg- och miljökontoret

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-06-10

SBN § 103 Besök av Anebyhusgruppen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

XXXX, Anebyhusgruppen, informerar om de pågående och
planerade byggprojekten vid Nybogård i Älvkarleby.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-06-10

SBN § 104 Rapport/information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschef Bert-Ola Dahlgren ger en kort lägesrapport från
verksamheterna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

