
Utdragsbestyrkande

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-05-07 9.00 - 11.20

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum:  2018-05-09

Paragrafer: 48-66

Sekreterare:

Christina Bejerfjord

Ordförande:

Magnus Grönberg

Justerare:

Gunvor Lugnfors Bo Janzon

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

Sammanträdesdatum 2018-05-07
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Magnus Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Annika Forsberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Ola Lindberg (MP)
Bo Janzon (M)
Annemon Piper (KV)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Hannele Kumpulainen (S) Sven-Olof Melin (S)
Birgitta Thunholm (C) Roger Petrini (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Roger Wilund (S)
Jan-Erik Molander (S)
Mats Tegelberg (S)
Börje Knapp (V)
Kristina Freerks (C)
Lage Karlsson (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Christina Bejerfjord Utredningssekreterare
Monica Frisk 53 Ekonom
Camilla Forslund 54 - 55 Teknisk chef
Tommy Jansson 54 Park- och gatuförvaltare
Jessica Lindegren 56 - 57 Kultur- och fritidschef
Urban Forsgren 56 Kultursekreterare
Tommie Vilhelmsson 58 - 59 Byggnadsinspektör
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Caroline Persson 60 - 61 Bygglovshandläggare
Johannes Siirtola 62 Fysisk planerare
Sofie Åberg 63 Kommunarkitekt
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 48 Godkännande av dagordning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter ändringarna att 
punkterna 7 och 22 utgår.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 49 Delgivning av protokoll

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Föreningsutskottet 2018-04-09
 Arbetsutskottet 2018-04-23
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 50 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 180403 - 180426
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 51 Meddelande 2018 - information till 
samhällsbyggnadsnämnden

Diarienr
Sbn2018/11 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Inkomna meddelanden 180403 - 180426
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 52 Uppföljningslistan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
 Uppföljningslistan 180426

8



Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 53 Ekonomisk uppföljning
Diarienr
Sbn2018/1 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Monica Frisk, ekonom redovisade kortfattat om uppföljningen till och med 
mars månad.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 54 Information - översvämningen vid Skutskärs 
resecentrum

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Tommy Jansson, park- och gatuförvaltare lämnade en kort lägesrapport om 
vad kommunen gjorde före och under översvämningen vid undergången, 
Skutskärs resecentrum.

10



Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 55 Styrprinciper för fastighetsstrategi och 
lokalförsörjning

Diarienr
Sbn2018/26 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
 lokalbehovs- och lokalförsörjningsplan införs genom beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 lokalsamordnaren får ett tydligt mandat med ansvar och 

befogenheter för kommunens lokalförsörjning. Lokalsamordnarens 
ansvar läggs in i delegationsordningen (separat ärende)

 fastighetsstrategi, lokalbehovsplan och lokalförsörjningsplan 
utformas av lokalsamordnaren tillsammans med förvaltningarna. 
Lokalförsörjningsplanen bereds fram för beslut i kommunens 
ledningsgrupp

 nyckeltal och NKI (nöjdkundindexmätningar) införs. För att skapa 
lokaleffektiva lokaler inom förskola och skola införs ytmått upp till 
10 - 12 m2 lokalarea/barn

 rekommenderad tidsplan och arbetsprocess för fastighetsstrategi och 
lokalförsörjningsplanen införs. Lokalförsörjningsplanen revideras 
årligen för beslut

 i övrigt följa fastighetsstrategiska riktlinjer i bifogad konsultrapport
 godkänna förvaltningens svar på remissvaren från UON

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för kommande års utveckling och 
investeringar inom kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare. Strategin 
gäller för kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden (delegerat 
ansvar för fastigheter). Strategin gäller även övriga nämnder och 
medarbetare som arbetar inom fastighetsområdet. Fastighetsstrategin ska 
understödja arbetet med att utveckla Älvkarleby kommun.

Uppdraget
Fastighetsägaren Älvkarleby kommun ska: 

 Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
verksamhetslokaler och anläggningar för kommunala verksamheter. 

 Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark-, bostads- och 
lokalförsörjning. 

 Förvalta och utveckla kommunens fastighetsinnehav. 

Det sker genom att äga, hyra in, upplåta, utveckla och vid behov förvärva 
och försälja fastigheter. Affärsmässighet och konkurrensneutralitet ligger till 
grund för genomförande av uppdraget.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Lokalförsörjningsmodell
En lokalförsörjningsmodell är ett viktigt stöd för kommunen i arbetet med 
att planera och optimera behovet av verksamhetslokaler på kort och lång 
sikt.

Inriktning
Fastighetsägaren (utföraren) ska arbeta med inriktning att: 

 Andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler som är nöjda 
med kommunens förvaltning av lokalerna ökar årligen. 

 Energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar årligen enligt 
fastställda mål.

 Använda sig av benchmarking av bestämda nyckeltal med utvalda 
kommuner.

 Öka värdet och nyttan av kommunens fastighetsinnehav genom 
kontinuerlig förnyelse av fastighetsbeståndet genom om- till- och 
nybyggnation.

 Utveckla, avveckla, förvärva och försälja fastigheter och lokaler i 
linje med strategisk planering. 

Ny-, till- och ombyggnation 
Vid ny-, till- och ombyggnation ska kommunen tillse att kommunens 
projekt håller en hög miljö- och energiprestanda. Om lämpligt ska miljö- 
och eller energicertifieringar, exempelvis Miljöklassad byggnad, 
eftersträvas.

Beslutsunderlag för projekt ska innehålla en livscykelkostnadsanalys. Som 
huvudregel ska ett objekts kapitalkostnader från projekt, samt drift- och 
underhållskostnader under objektets tekniska livslängd täckas av löpande 
hyresintäkter. 

Vid investeringsbedömningar prioriteras 
Fastigheter där ägandet bedöms vara strategiskt långsiktigt (40-50 år) 
föreslås ägas och förvaltas av kommunen (eget ägda verksamhets-
fastigheter).
Lokaler för verksamhet där användning och hyrestid bedöms osäker och 
vara relativt kort (3-20 år) kan externt inhyrda lokaler vara ett alternativ. 
Fastigheter som bidrar till affärsmässighet, konkurrensneutralitet och 
mångfald 

Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom 
angiven investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med 
externa aktörer alternativt finansieras genom omstrukturering av befintligt 
fastighetsbestånd.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvalta 
Mark 
Kommunen arbetar aktivt med markförsörjningen och köper in mark som är 
av strategisk betydelse på både kort och lång sikt enligt kommunens 
översiktsplanering. Mark som saknar strategisk betydelse avyttras. 
Förvaltningen av kommunens mark ska generera ett årligt överskott genom 
att avgälder och arrendeintäkter skall överstiga kostnader för drift, 
underhåll, avskrivningar och kapitaltjänst. 

Överlåtelser och upplåtelser av kommunal mark sker till marknadsmässiga 
priser och villkor. Det innebär att varje överlåtelse respektive upplåtelse ska 
utgå från en marknadsmässig bedömning av de aktuella förutsättningarna. 
Lika ärenden prissätts på samma sätt. Upplåtelse av kommunal mark ska ske 
på tid och villkor som möjliggör för arrendatorn att investera i marken.

Verksamhetslokaler 
Kommunen levererar lokaler och tjänster enligt hyreskontrakt och 
gränsdragningslista för angiven kapacitet. 

Fastighetsägaren skall verka för en hög kundnöjdhet och ha en regelbunden 
dialog med hyresgästerna för att följa upp och utveckla lokalernas 
ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Förvaltningen av lokalbeståndet 
ska vara självfinansierad genom att hyresintäkterna skall täcka kostnader för 
drift, underhåll, avskrivningar och kapitaltjänst. 

Hyressättning ska ske enligt självkostnadsprincipen med hänsyn till 
affärsmässiga grunder och likabehandling. Vid uthyrning av lokal tillämpas 
lika villkor för privat och kommunal hyresgäst. 

Avseende förskole- och grundskolelokaler sätts hyresnivå i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutad internhyresmodell där lokalernas 
funktionalitet utifrån verksamhetens perspektiv är styrande. Den interna 
hyresmodellen skall stimulera till ett effektivt utnyttjande av 
lokalresurserna, skapa konkurrensneutralitet och fördela lokalkostnaderna. 
Indexering av hyra ska över tid följa prognos för utveckling av 
självkostnaden och marknadens hyressättning.
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Remissvar på UON:s synpunkter
Utbildning och omsorgsnämnden lämnar följande synpunkter: 
punkt 6: omfattande: ”att i övrigt följa fastighetstrategiska riktlinjer”
Mycket viktigt ur nämndens perspektiv är ”de operationella riskerna” (sid. 
39).
Förslag: tydliggör hur de operationella riskerna ska omhändertas.
Svar: Operationella risker. Samhällsbyggnad och tekniska ska ombesörja att 
de verksamhetssystem som är viktiga för att kunna arbeta med 
lokalförsörjning och fastigheter fungerar. Övriga styrande dokument tas i 
beaktande när lokal och fastighetsfrågor hanteras. Detta kan tydliggöras i 
dokumentet.
punkt 4: beslut om specifika ytmått för förskola och skola
Nämnden anser att det är mycket bra att använda nyckeltal, dock bör fler 
nyckeltal än just för förskola och skola beslutas. För att kunna göra 
bedömningen om nyckeltalen är ”ändamålsenliga” (begrepp i underlaget) 
krävs mer kunskap om vad talen baseras på (såväl som jämförelse andra 
kommuner). Dessutom bidrar ökar tydlighet till ökad förståelse och 
acceptansen för modellen i verksamheterna. Det framgår också att ”för 
Kultur och fritid blir behovsplaneringen annorlunda eftersom behovet 
baseras på andra faktorer”. När ”andra faktorer” inte anges uppstår lätt 
följdfrågor om andra verksamheter, har missats (t.ex. gruppbostäder och 
hemtjänsten). Förslag: 

 att inte fatta beslut om specifika nyckeltal
 att istället besluta om att Samhällsbyggnadsnämnden ska få i 

uppdrag att ta fram förslag på nyckeltal
I underlaget anges att nyckeltal bör finnas för fler verksamheter, därför bör 
beslutet inte endast omfatta två nyckeltal. Det borde påverka hela modellen.
Svar: Nyckeltal. Samhällsbyggnad och tekniska står fast vid att det 
specifika nyckeltalet 10-12 kvm LOA/ barn ska bibehållas. Barn- och 
Utbildning hyr den största andelen av kommunens lokaler, därav finns 
anledning att ta avstamp från dessa ytor. Innan nyckeltalet framtogs gjordes 
en omvärldsbevakning och en jämförelse med andra kommuner. 
Samhällsbyggnad bifaller förslaget att ta fram ytterligare nyckeltal. Det 
finns anledning att ta fram riktlinjer för fler nyckeltal som t.ex. 
lokaleffektivitetsmått för administrativa lokaler, det planerade underhållet, 
energieffektiviseringar, vakansgrad etc.
Svar på övrig synpunkter som tas upp: 

 En bedömning av tidplanen för genomförandet är gjord och den 
bedöms rimlig. 

 Lokalsamordnarens roll blir att föra en dialog med Älvkarlebyhus 
om vilka krav och anpassningar som ska göras för den hyresgäst 
(verksamhet) som avser hyra i bolagets lokaler. 

 Förslag till genomförandeplan. Ny formulering läggs in på sida 16. 
Fastighetsstrategi, lokalbehovsplan och lokalförsörjningsplan 
utformas av lokalsamordnaren tillsammans med lokalansvarig i 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

respektive förvaltning. Lokalansvarig utses av respektive 
förvaltningschef. Lokalförsörjningsplanen bereds fram för beslut i 
ledningsgruppen i kommunen.

 Cirkeldiagrammet anses tydligt och i förvaltningslokaler ingår t.ex. 
kommunhuset.

 Övrig terminologi som inte är bruklig ändras i dokumentet, enligt 
förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen
 Styrande principer för fastighetsstrategi och lokalförsörjning, 2018-

03-13, Tekniska
 Fastighetsstrategi och lokalförsörjning, 2018-03-05, Fasticon (NAI 

Svefa)
 Remissvar från UON § 41 180410
 Remissvar från förvaltningen, 2018-04-23

Beslutet lämnas till
 Teknisk chef
 Förvaltningschef
 Avdelningschefer inom samhällsbyggnad
 Utbildnings- och omsorgsnämnden
 Kommundirektör
 Ekonomichef 
 Lokalsamordnare
 Fastighetsförvaltare
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 56 Årets utmärkelser - ungdomens kulturpris och 
kulturpris

Diarienr 
Sbn2018/16 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att pristagarna inom respektive 
kategori får varsitt pris och utser 

1. XXX och XXX till kulturpristagare 
2. XXX ochXXX till ungdomens kulturpris 

Beslutsunderlag 
 Inlämnade nomineringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningen föreslår XXX och XXX till 
kulturpristagare och XXX och XXX till ungdomens kulturpris. 

Annika Forsberg (S) föreslår att alla pristagarna får varsitt pris och inte delat 
inom respektive kategori. 

Beslutet lämnas till 
 Kultursekreterare 
 Kultur- och fritidschef 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 57 Taxor i sporthallar från 2018-08-01
Diarienr
Sbn2018/29 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner taxorna och lämnar till 
kommunfullmäktige för antagande gällande 

1. Sporthallar
2. Tillägg för förkomna/förstörda facklitteratur för vuxna som är nyare 

än 2 år ersätts med faktisk kostnad

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden gjorde Utvärderingsringen en 
utredning av kommunens totala föreningsstöd. Utredningen visade på att 
Älvkarleby kommun har i förhållande till andra kommuner i Sverige som 
Utvärderingsringen arbetat med, hög subvention till de föreningar som hyr 
tid eller vistas i kommunala lokaler/anläggningar. 

Utifrån förvaltningens sammanställning ”Föreningar över 200 tkr i bidrag” 
så beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-06 (Diarienr Sbn2015/8) 
att omfördela kommunens resurser genom att minska subventionen för de 
som hyr tid i kommunala lokaler samt föreslå kommunfullmäktige anta 
hyrestaxa för samtliga lokaler, förråd och utrymmen som föreningar 
disponerar som sina egna. Taxorna ska gälla fr.o.m. augusti 2018. 
Förvaltningen har redan tecknade drift- och skötselavtal med föreningar så 
hyrestaxa för samtliga lokaler, förråd och utrymmen som föreningar 
disponerar som sina egna kan tidigast genomföras från hösten 2019. 

Grannkommunerna har betydligt högre timtaxor än Älvkarleby kommun. 
2017 hade Östhammar 140 kr/timme och Tierp 130 kr/timme för fullstor 
sporthall. Älvkarleby har haft 75 kr/timme och vid 40 % höjning hamnar 
taxan på 105 kr/timme. Uppsala kommun minskade subventionen och höjde 
timtaxan med en dubblering till 150 kr/timme för några år sedan för att 
kunna omfördela medel.

En höjning på 40 % till kommande säsong innebär att kommunen får in ca 
60-70 tkr i ökade intäkter på en säsong förutsatt att föreningarna hyr tider i 
samma omfattning som tidigare. Det är främst Skutskärs innebandy, 
Sportklubben Tirfing och Älvkarleby IK som drabbas hårdast av de höjda 
halltaxorna. De för alla en ökad kostnad på ca 15-20 tkr per förening. 
Avdelningen har via brev informerat samtliga föreningar som hyr tid i 
sporthallarna om den eventuellt kommande höjningen av taxan. 

Kurslitteratur som köps in kostar ca 600-700 kr per bok och dagens taxa är 
300 kr per bok vid förkommen bok.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Taxor 20180801
 Förslag taxa ishall 2018
 ”Föreningar över 200 tkr i bidrag”, 2017-09-22 Jessica Lindegren

Beslutet lämnas till
 Kommunfullmäktige
 Kultur- och fritidschef
 Fritidskonsulent 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

SBN § 58 Avslutande av ärende gällande olovlig byggnation
Diarienr
2016/256 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärd 
då tillbyggnad i form av veranda bedöms vara preskriberad enligt 11 kap 20 
§ Plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2016-05-08 in en skrivelse från 
fastighetsägaren till XXX. Av skrivelsen framgår att 
en veranda med en höjd om 3.35 m uppförts i anslutning till berörd fastighet 
samt att blommor trampats ner m.m.  

En syn på plats gjordes 2016-08-31 och dokumenterade verandan med 
foton.

Kommunicering av klagomålet skickades 2018-03-26 till fastighetsägaren 
av XXX som klagomålet riktar sig mot. Ett svar inkom 2018-03-29 
där de uppger att det inte skett några förändringar av verandan sedan 
tidigare beslut i frågan. 

Vid genomgång av kommunens fastighetsarkiv framkom att beslut har 
tidigare fattats gällande olovligt byggd veranda inom fastigheten XXX. 
Dnr: 2009/652. Bygg- och miljönämnden beslutade 2009-10-27 att det 
inte fanns skäl att ingripa enligt 10 kap ÄPBL, då fotodokumentation 
redovisade att verandan var uppförd under år 1985 och därefter endast 
renoverats. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen i Uppsala där de avslog 
överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten där 
även de avslog överklagandet, Mål nr 2441-10. Kammarrätten meddelade 
därefter inte prövningstillstånd för överklagan. 

Motiv till beslut 
Enligt 11 kap 20 § PBL får om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse 
inom en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta 
om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Vid granskning av tidigare dokumentation gör Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömningen att det inte skett några förändringar av verandan sedan beslut 
från Förvaltningsrätten varvid klagomålet avslutas utan vidare åtgärd.
Klagomål gällande nedtrampning av blommor och övrig eventuell 
skadegörelse anses inte omfattas av plan- och bygglagen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Upplysningar  
Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan 
ska ha inkommit till Älvkarleby kommun senast tre veckor efter att du har 
tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa 
till diarienummer eller paragrafen i protokollet. Ange vilken del av beslutet 
du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du 
motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar 
eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla 
namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och 
underskrift. Överklagan ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, 
Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.

Beslutet lämnas till
 Fastighetsägare, XXX
 Klagande (REK+MB)
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SBN § 59 Nybyggnad av flerbostadshus, mottagning för 
sjukgymnastik/massage samt två 
komplementbyggnader och plank

Diarienr
2018/175 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, mottagning för sjukgymnastik/massage samt två 
komplementbyggnader och plank inom fastigheten XXX, enligt 
ansökan.

Beslutet är fattat med stöd av 2, 8 och 9 kap plan- och bygglagen, förkortad 
PBL.

Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX

Avgift för bygglov: 16 956 kronor (faktura skickas separat)

Sammanfattning av ärendet
Sökande: XXX
Fastighetsadress: XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, mottagning för 
sjukgymnastik/massage samt två komplementbyggnader och plank.
Den ansökta huvudbyggnaden har en byggnadsarea om 260 m2, en 
bruttoarea om 377 m2 och en öppenarea om 27 m2. Förrådets byggnads- 
och bruttoarea uppgår till 53 m2 och garagets byggnadsarea uppgår till 55 
m2 varav 8 m2 utgör öppenarea. Huvudbyggnaden innehåller en lägenhet 
och lokal för sjukgymnastik/massage på plan 1 och två bostadslägenheter på 
plan 2. Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av plåt med 
en taklutning om 23o. Fasaden består av träpanel som färgas faluröd.
Plank uppförs till en höjd om 1.8 m i fastighetens södra del. 

Huvudbyggnaden ansluts till kommunalt VA-nät.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kommunicering av ansökan har skickats till berörda sakägare. Hörda 
sakägare har inget att erinra mot ansökt åtgärd.

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

Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser och 
planläggning är inte aktuell.

Efter syn på plats anses nybyggnadens färg och form anpassas väl till 
befintlig bebyggelse i området enligt 2 kap. 6 § PBL.  

Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömning att flerbostadshuset samt 
verksamheten medför en ökad omgivningspåverkan i form av kunder och 
trafik. Åtgärden anses dock inte utgöra en betydande olägenhet för grannar 
enligt plan- och bygglagens mening. Den ansökta åtgärden bedöms även i 
övrigt uppfylla 2 och 8 kap PBL, varvid bygglov kan beviljas.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
Upplysningar om tekniskt samråd bifogas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Sökande uppmärksammas på att några byggnadsarbeten inte bör påbörjas 
förrän beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. 
Sökande uppmärksammas på att fotvårdsverksamhet omfattas av 
förordningen om hälsoskydd. Innan någon verksamhet får påbörjas i 
lokalerna ska anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd inlämnas till bygg och miljöavdelningen.

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 (inmätningen 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.
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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
 Ansökan, inkommen 2018-03-13
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2018-03-13
 Situationsplan, inkommen 2018-03-13
 Planritning, plan 1, inkommen 2018-03-29
 Planritning, plan 2, inkommen 2018-03-13
 Fasadritningar, inkommen: 2018-03-13
 Sektionsritning, inkommen 2018-03-13 
 Plan- och fasadritning förråd, inkommen 2018-03-13 
 Plan- och fasadritning garage, inkommen 2018-03-13
 Fasadritning plank, inkommen 2018-03-14
 Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2018-03-13

Beslutet lämnas till
 Sökande / fastighetsägare

Kontrollansvarig 

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritningar
 Sektionsritning
 Kallelse till tekniskt samråd

Underrättas
 Berörda sakägare enligt 9 kap 41 b § PBL: XXX 
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SBN § 60 Tidsbegränsat bygglov för cistern
Diarienr
2017/887 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för en tid 
av tio år för nybyggnad av cistern inom fastigheten XXX, enligt 
ansökan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för nybyggnad av 
cistern. 

Med startbeskedet beslutar nämnden att: 
• Byggnadsarbetena får påbörjas. 
• Kontrollplanen fastställs. 
• XXX 
Göteborg är kontrollansvarig för åtgärden. 
• Cisternen får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Detta beslut är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap plan- och bygglagen 
(2010:900), förkortad PBL. 

Avgift för bygglov och startbesked: 7 910 kr (faktura skickas separat) 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: Circle K Sverige AB 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för en tid av tio år för nybyggnad av 
cistern innehållande AdBlue (urealösning) på fastigheten XXX, 
Älvkarleby kommun. Den ansökta cisternen har en byggnadsarea om ca 9 kvm. 

Berörd del av fastigheten omfattas av detaljplan för DP XXX m.fl., 
med aktbeteckningSk-dp-31, som vann laga kraft 2000-10-16. 
Enligt den gällande detaljplanen får berört område bebyggas för ändamålet tung 
industri, dock ej processdel för tillverkning av kemisk massa. Det berörda 
området omfattas av mark som inte får bebyggas, s.k. prickad mark samt att 
marken ska vara tillgänglig för bil- och järnvägstrafik till intilliggande 
industriområde. 

I den gällande detaljplanen har man för det berörda området också infört 
omfattande ändringar av lovplikten genom att man för flera åtgärder infört en 
bygglovsbefrielse. Detta gäller bland annat att bygglov vanligtvis inte krävs för 
att inrätta eller väsentligt ändra fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för 
kemiska produkter, som är hälso- eller miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller olyckshändelser, eller för att sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar och ljusanordningar. 
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Bygglovsbefriade åtgärder måste dock vara förenliga med den gällande 
detaljplanen. Då den ansökta åtgärden i detta fall inte är förenlig med den 
gällande detaljplanen, har bygglov ändå sökts för åtgärden. 

Den ansökta åtgärden bedöms strida mot detaljplanen då hela cisternen har 
placerats på mark som inte får bebyggas, s.k. prickad mark samt att cisternen i 
sin helhet ligger på mark som ska vara tillgänglig för bil- och järnvägstrafik till 
intilliggande industriområde.

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Fastighetsägaren till den berörda fastigheten har då framfört erinran mot den 
ansökta placeringen. Man framför att man inte tror att cisternen ligger inom det 
område som man idag har avtalat om att den sökande får nyttja. Detta område 
utgör 100 kvm och man tror att detta område är fullbyggt idag. Man vill därför 
att innan bygglov beviljas ska en överenskommelse med sökande finnas som 
säger om de har rätt eller inte att placera anläggningen på deras mark.  

Motivering 
Enligt 9 kap 33§ PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30-32 §§ 
PBL, om sökande begär det och åtgärden avser att pågå under en begränsad tid. 

Den ansökta åtgärden anses inte uppfylla alla krav i 9 kap 30-32 §§ PBL, då 
den ansökta åtgärden strider mot detaljplanen vad avser byggnation på mark 
som inte får bebyggas, s.k. prickad mark, samt att cisternen ligger på mark som 
ska vara tillgänglig för bil- och järnvägstrafik till intilliggande industriområde 
och dessa avvikelser bedöms inte vara en liten avvikelse mot den gällande 
detaljplanen. 

I den aktuella ansökan har sökande angett att AdBlue är en urealösning med 
mycket hög renhetsgrad, utvecklad för användning i fordon med CSR 
(Selective Catalytic Reduction) teknik. AdBlue är speciellt utvecklad för 
lastbilar, bussar, terrängfordon och andra lastfordon
utrustade med CRS-teknik. AdBlue, i kombination med CSR-teknik, reducerar 
kväveoxider och en stor del av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som 
bränslekonsumtionen minskar. Utveckling av tillsatser för fordonsindustrin 
pågår kontinuerligt och samarbetet mellan fordonsindustrin samt oljebolagen 
utvecklas hela tiden. Morgondagens bränsle samt tillsatser är nu under prövning 
och vad branschen kan se idag är att denna produkt (AdBlue), kommer att fasas 
ut, under en 10-års period. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den ansökta åtgärden har en tillfällig 
karaktär och det bedöms troligt att åtgärden kommer att pågå under en 
begränsad tid. 
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Fastighetsägen till berörd fastighet har framfört att det saknas markavtal för att 
få placera den tänkta cisternen på platsen. Avtal mellan parter för att få nyttja 
mark reglers inte särskilt i plan- och bygglagen, utan dessa avtal regleras främst 
i bestämmelserna i jordabalken. Samhällsbyggnadsnämnden ser därför inte att 
det faktum att ett avtal saknas ska ligga till hinder för att bevilja bygglov. Att 
bygglov beviljas betyder dock inte att det inte kan vara andra tillstånd som 
krävs för att få uppföra ett byggnadsverk, så som tillexempel tillstånd från 
markägaren. 

Fastighetsägaren har inte framfört något i sitt yttrande som framhåller att den 
ansökta åtgärden på annat sätt skulle innebära en betydande olägenhet för dem i 
den mening som avses i plan- och bygglagen eller att den skulle innebära 
inskränkningar för deras verksamhet. Åtgärden bedöms därmed vara förenlig 
med 2 kap PBL.

Samhällsbyggnadsnämndens sammantagna bedömning är därför att förut-
sättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllda och att ett tidsbegränsat 
bygglov kan beviljas. 

Anmälningar 
Följande anmälningar ska göras till Bygg- och miljökontoret: 
• När arbetena påbörjas
• När arbetena avslutas – begäran om slutbesked

Förutsättningar för slutbesked
Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar som ska inlämnas 
vid avslutad byggnation för att slutbesked skall kunna utfärdas: 
• Ifylld och signerad kontrollplan

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen så beslutet vann laga kraft. 
Startbesked upphör att gälla den dag beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Sökande uppmärksammas på att några byggnadsarbeten inte bör påbörjas förrän 
beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. Att påbörja sker på egen risk. 
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 

Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkablar, telekablar m.m.) ha 
utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas i den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
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Ett tidsbegränsat bygglov får enligt 9 kap 33 § PBL ges för högst tio år. Tiden 
kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda 
tiden får inte överstiga femton år. 

Vid en önskad förlängning av det tidsbegränsade bygglovet ska en ny ansökan 
om bygglov lämnas in för ny prövning i god tid innan bygglovet går ut. 

Innan det tidsbegränsade bygglovets giltighetstid går ut ska cisternen avlägsnas 
från platsen och marken återställas. 

Om ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till Samhälls- 
byggnadsnämnden, 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 det att Ni tagit del av beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkommen 2018-02-20 
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2018-02-20 
 Motivering samt återställandeplan, inkommen 2018-02-20 
 Situationsplan, fasadritningar, inkommen 2018-02-20 
 Produktbeskrivning, inkommen 2018-02-20 
 Förslag till kontrollplan, inkommen 2018-02-20 
 Yttrande från fastighetsägarna till XXX, inkommen 2018-03-29 

Beslutet lämnas till 
 Sökande 
 Fastighetsägare (REK+MB) 

Bilagor till beslut 
 Situationsplan med fasadritningar 
 Återställandeplan 
 Produktbeskrivning 
 Förslag till kontrollplan 

Underrättas 
  XXX 
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 XXX

Beslutet meddelas 
 Post- och inrikestidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
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SBN § 61 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad

Diarienr
2017/674 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad inom fastigheten XXX, 
enligt ansökan.

Beslutet är fattat med stöd av 2, 8 och 9 kap plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 

Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX

Avgift för bygglov: 9 885 kronor (faktura skickas separat)

Sammanfattning av ärendet
Sökande: XXX
Fastighetsadress: Tegelbruksvägen

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplement-
byggnad inom fastigheten XXX.

Fastigheten är idag uppdelad i tre skiften, varav det berörda skiftet är 
obebyggt. 

Ansökt nybyggnad av enbostadshus har en byggnadsarea om 151 m2 och en 
bruttoarea om 137 m2. Byggnaden uppförs i en våning och kommer att 
förses med taktäckningsmaterial av rött betongtegel med en taklutning om 
ca 26,6 o. Fasaden består av träpanel som färgas faluröd.

Ansökt nybyggnad av komplementbyggnad har en byggnads- och bruttoarea 
om ca 79 m2. Byggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med 
taktäckningsmaterial av svart papp med en taklutning om ca 26,6 o. Fasaden 
består av träpanel som färgas faluröd.

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Tegelbruket, med 
aktbeteckning Äby-ob-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 jordbruks-
landskapet. Vidare så regleras byggnaders utformning i områdes-
bestämmelserna, bland annat så ska bostadsbebyggelse uppföras i trä med 
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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. 
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.

Berörd del av fastigheten ligger även inom LIS-område enligt kommunens 
översiktsplan samt omfattas av riksintresse för friluftsliv.

Ansökan hade tidigare en annan placering av enbostadshus och 
komplementbyggnad, men som senare har flyttats. Det första placerings-
förslaget skickades ut till berörda sakägare för möjlighet att lämna yttrande 
över ansökan. Ingen av de hörda sakägarna framförde då någon erinran mot 
ansökan.

Vattenfall eldistribution AB samt Gästrike vatten gavs även möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Vattenfall eldistribution AB framförde att de inte 
hade något att erinra mot ansökan.

Gästrike vatten framförde först att fastigheten ligger utanför kommunens 
allmänna verksamhetsområde för spillvatten och vatten, men att de ändå 
kunde medge anslutning till det kommunala vattennätet. Anslutning till 
spillvattennätet kan dock ej godtas med anledning av kapacitet på ledning 
och driftstörningsproblem. En VA-anmälan krävs för anslutningen samt att 
ett avtal ska skrivas mellan parterna. Teknisk lösning ska ske i samråd med 
Gästrike Vatten. 

Efter diskussion med Gästrike Vatten lämnades ett nytt yttrande in där man 
anger att byggnaderna kan anslutas till både vattennätet och spillvattennätet. 
En avtalslösning måste dock göras. På grund av nuvarande kapacitet i 
spillvattennätet kommer emellertid inte fler fastigheter i området kunna 
anslutas till det kommunala spillvattennätet framöver. De framförde även att 
byggnaderna var placerade över deras ledning och att de önskar ett 
skyddsavstånd på 7 meter till denna ledning. De kommer att utföra en 
inmätning för att säkerställa vattenledningens placering. 

Efter det andra yttrandet från Gästrike Vatten har sökande valt att lämna in 
nya handlingar med en annan placering av enbostadshuset och 
komplementbyggnaden samt med ett nytt utseende på enbostadshuset. 
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Motiv till beslut 
Då ansökt nybyggnation ligger utanför detaljplanerat område gäller att för-
utsättningarna 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 samt beskrivit hur byggnader bör 
placeras och utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Den 
ansökta åtgärden placeras inom ett område som har bedömts lämpligt för ny 
bebyggelse. Den ansökta åtgärden bedöms även i övrigt följa 
områdesbestämmelserna.

Den ansökta åtgärden bedöms också uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 
kap PBL. Ansökan bedöms heller inte påverka den brukningsbara 
jordbruksmarken eller gällande riksintressen på ett negativt sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att ansökt bostadshus med 
komplementbyggnad uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL 
och att bygglov ska beviljas.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift för startbeskedet debiteras separat 
efter det att beslutet fattats. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas. Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen så beslutet vann laga kraft. 
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Sökande uppmärksammas på att några byggnadsarbeten inte bör påbörjas 
förrän beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. Att påbörja sker på egen 
risk. 

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. 
En VA-anmälan ska göras till Gästrike Vatten AB för anslutning till det 
kommunala Va-nätet.

Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkablar, telekablar 
m.m.) ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.

Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer att 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 i 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 Samhälls-
byggnadsnämnden, 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 Samhälls-
byggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter det att Ni tagit del av 
beslutet.

Beslutsunderlag
 Ansökan, inkommen 2017-09-19
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2017-09-19
 Situationsplan, inkommen 2018-03-12
 Planritning bottenplan enbostadshus, inkommen 2018-03-12
 Planritning källarplan enbostadshus, inkommen 2018-03-12 
 Fasadritningar enbostadshus, inkommen 2018-03-12
 Plan- och fasadritning komplementbyggnad, inkommen 2017-10-19
 Yttrande från Gästrike vatten inkommen 2018-04-23
Beslutet lämnas till
 Sökande 
 Fastighetsägare 

Bilagor till beslut
 Situationsplan
 Planritningar
 Fasadritningar
 Kallelse tekniskt samråd
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Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
    XXX
 Tegelbruksvägens samfällighetsförening

Beslutet meddelas 
 Post- och inrikestidningar
 GIS (kartan)
 Skatteverket
 SCB
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SBN § 62 Detaljplan för XXX m.fl. 
Diarienr 
2017/555 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
1. detaljplanen och samråd kan inledas 
2. behovsbedömningen

Sammanfattning av ärendet
Älvkarlebyhus AB har under 2017 fått en planbeskedsansökan för bostäder 
och centrumverksamhet godkänd. Planläggning har därför inletts.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra förtätning av bostäder och 
centrumverksamhet i Skutskär. Planområdet är beläget i Skutskärs centrum 
med närhet till vårdcentral, dagligvarubutiker och kollektivtrafik. 

Älvkarleby kommun behöver fler bostäder. Detta för att möta befintlig 
efterfrågan samt framtida behov eftersom kommunens invånarantal 
förväntas öka. I kommunen finns stor efterfrågan på olika typer av 
boendeformer. Denna detaljplan möjliggör för byggnation av flerbostadshus 
samt lokaler för centrumverksamhet. 

Planområdet är cirka 2,8 hektar stort och föreslås ges ökade byggrätter för 
att inrymma fler och högre byggnader i max fyra våningar.

Det kommunala fastighetsbolaget Älvkarlebyhus vill bygga ut samt bygga 
nytt. Gällande detaljplaner för området medger naturändamål samt 
bostadsändamål. Inom planområde med bostadsändamål är dock byggrätten 
redan nyttjat. Den bebyggda miljön tillåter dock högre byggrätt i området.

Beslutsunderlag
 Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-04-13
 Plankarta, 2018-04-13 
 Fastighetsförteckning, 2018-04-03
 Behovsbedömning, 2018-04-13
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SBN § 63 Planbesked för XXX 
Diarienr 
2018/298 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
1. att positivt planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap 2 §. 
2. en detaljplaneläggning kan vidtas för område med XXX. 
3. detaljplanen kan vinna laga kraft 2019. 

Upplysningar 
Ett positivt beslut om planbesked innebär att Samhällsbyggnadsnämnden 
har för avsikt att påbörja ett planläggningsarbete. Beslutet innebär att en ny 
detaljplan prövas i en planprocess. 

Slutgiltig planavgränsning sker när planarbetet påbörjats. 

Planarbetet och eventuella tillkommande utredningar bekostas av 
planbeställaren. Kostnaderna regleras i ett separat planavtal. 

Avgift 
Faktura för planbeskedet skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Handelsträdgården i Älvkarleby har bytt ägare och en planbeskedsansökan 
har lämnats in av den nya ägaren. 

Ansökan gäller nybyggnation för att skapa en trädgårdsanläggning med 
många olika funktioner. Tanken är att fortsätta med handelsträdgårds- 
verksamhet och odling. Men även att kunna hålla kurser med enklare 
övernattning, att uppföra ett café och ha ett kök. 

Verksamheten som planeras kan bli till stort gagn för orten Älvkarleby och 
en plats för möten och samvaro. Man önskar samarbeta med andra 
företagare i kommunen och att skapa integrationsverksamhet och 
integrationsmöjligheter genom till exempel samarbete med skolan. I detta 
kan trädgården vara värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv och en resurs.
Idéerna för den nya verksamheten är under utveckling. 
 
Den nu gällande detaljplanen, samt ett tillägg till den, sätter 
markanvändningsändamålet till handelsträdgård. För att möjliggöra en 
utveckling av annan verksamhet som önskas krävs att en ny detaljplan tas 
fram. 
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Den nya översiktsplanen, som håller på att tas fram, visar på lämpligheten 
av att utveckla orten Älvkarlebys centrala delar. Gällande översiktsplan 
nämner inte området särskilt. 

Provtagning efter föroreningar enligt en av Sweco upprättad provtagnings-
plan har utförts på fastigheten, analyssvaren visar att halterna av 
föroreningar underskrider Naturvårdverkets riktlinjer för känslig 
markanvändning. Vilket i praktiken betyder att det inte finns någon 
begränsning i markanvändningen. 

Länsstyrelsen har MIFO-klassat fastigheten i klass 3, förorenad med måttlig 
risk, de har nu lämnat preliminärt besked om att klassa om den till klass 4, 
förorenad med liten risk. Med detta för handen bör det inte finnas några 
hinder för detaljplanering i detta hänseende. Skulle en förorening påträffas 
vid grävningar i senare skede, hanteras detta som ett anmälningsärende till 
miljökontoret. 

Handelsträdgårdsfastigheten angränsar till ett riksintresse för kulturmiljö-
vården och nybyggnation på platsen kan i viss mån påverkas av detta. 
Anpassning till intresset kan komma att ske i planläggningen.

Platsen återfinns på Uppsalaåsen, på ett betydande magasin med hög 
genomsläpplighet till grundvattnet. Detta kan påverka valet av 
grundläggningsätt för en ny byggnad och hur man tekniskt behöver bygga. 
Detta utreds i detaljplaneläggningen.

Beslutsunderlag
 Planbeskedsansökan

Beslutet lämnas till
 Sökande
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SBN § 64 Dataskyddsförordningen - redovisning av register
Diarienr
Sbn2018/28 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Christina Bejerfjord, utredningssekreterare informerade om register över 
behandling av personuppgifter som utförs under Samhällsbyggnads-
nämndens ansvar.

Beslutsunderlag
 Registerförteckning 2018-04-26
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SBN § 65 Ändring i delegationsordning och verkställighetsbeslut
Diarienr
Sbn2018/31 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ändringarna i delegationsordningen 
och i verkställighetsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
En ny tjänst har tillsatts som har rollen lokalsamordnare. Denna tjänst har 
inte tidigare funnits i kommunen. Lokalsamordnaren har bland annat till 
uppgift att teckna och säga upp hyresavtal avseende lokaler med interna och 
externa aktörer. 

Samma förslag till ändring för lokalsammaordnaren är skickade till 
kommunstyrelsen och utbildnings- och omsorgsnämnden för ändring i deras 
delegationsordningar.

För punkt 1.3 upphör Personuppgiftslagen (1998:204) att gälla 25 maj 2018 
och ersätts av Dataskyddsförordning (GDPR) och formuleras därför om. 
Punkt 1.13 flyttas delvis från verkställighetsbeslut 20.7. Punkt 9.11 och 9.12 
ändras delegat från arkitekt till handläggare och i punkt 9:23 ändras 
paragrafhänvisningen.

I verkställighetsbesluten utgår punkt 20.5 på grund av att Personuppgifts-
lagen (1998:204) upphör att gälla 25 maj 2018. Punkt 20.7 flyttas delvis till 
punkt 1.13samt i ett antal punkter ändras formuleringen kommunchef till 
kommundirektör.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Utdrag ur delegationsordningen
 Utdrag ur verkställighetsbeslut

Beslutet lämnas till
 Avdelningschefer
 Lokalsamordnare
 Intranätet/hemsidan
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SBN § 66 Avbryta nattsläckningen för gatubelysningen
Diarienr
Sbn2018/2 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta nattsläckningen för 
vägbelysningen från och med 1 september 2018.

Sammanfattning av ärendet
Vägbelysningen släcks söndag till torsdag kl 23-05 och lyser då med var 
tredje lampa. Under nattetid fredag och lördag lyser all belysning med hjälp 
av skymningsrelä.

Under sommaren 2018 byts vägbelysningen ut till LED-lampor vilket 
kraftigt minskar energiförbrukningen och ger en ekonomiska besparing. Då 
avslutande av nattsläckningen identifierats som ett önskemål för att höja den 
upplevda tryggheten nattetid får kommuninvånarnas upplevda trygghet gå 
före ekonomisk besparing. 

Beslutet lämnas till
 Park- och gatuförvaltare
 Teknisk chef 
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