Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2018-11-12 9.00 - 11.45
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2018-11-14

Paragrafer:

124-139

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

Bo Janzon

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

2018-11-12

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-11-12

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Magnus Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Annika Forsberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Sven-Olof Melin (S)
Ola Lindberg (MP)
Bo Janzon (M)
Roger Petrini (M)
Annemon Piper (KV)
Kurt Törnblom (SD)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Hannele Kumpulainen (S)

Paragrafer

131 - 139

Paragrafer
124 - 130

Ordinarie ledamot
Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Hannele Kumpulainen (S)
Roger Wilund (S)
Mats Tegelberg (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Lage Karlsson (KV)
Övriga deltagare
Namn
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Malin Lidow Heneryd
Sara Lövkvist
Timothy Levin
Caroline Persson
Camilla Forslund

Ordförandens
signatur

Paragrafer
131 - 139

Paragrafer

130 - 137
130
131 - 133
134 - 136
139

Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Bygg- och miljöchef
Livsmedelsinspektör
Fysisk planerare
Bygglovshandläggare
Teknisk chef

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 124 Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett
extra ärende gällande ändring av livsmedelstaxan samt ärende punkt nr 15
utgår.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 125 Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Arbetsutskottet 2018-10-29

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 126 Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag



Uppföljningslistan 2018-11-04

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 127 Meddelande 2018 - information till
samhällsbyggnadsnämnden
Diarienr
Sbn2018/11

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för redovisningen.
Beslutsunderlag



Meddelanden 181001-181102

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

6

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 128 Rapport/information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att reklamfilmen ”Det
här är” är nästan klar, enbart lite småjusteringar återstår. Bolaget som köpt
Älvkarleby camping är under bildande.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

7

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 129 Sammanträdesplan 2019
Diarienr
Sbn2018/2

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner sammanträdesplanen 2019.
Beslutsunderlag



Sammanträdesplan 2019

Beslutet lämnas till



Kommunsekreterare

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

8

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 130 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Sara Lövkvist, livsmedelsinspektör gjorde en fördjupad information av
delegationsbeslutet destruktion av livsmedel.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslut 181001-181102

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 131 Dp XXX parkeringsändamål, antagande
Diarienr
2017/675

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och lämnar till
kommunfullmäktige för antagande.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för anläggande av
parkering i södra planområdet samt även att utröna vilken möjligheten är till
att utöka dess kapacitet. Dessutom ska den faktiska användningen i
resterande del av planområdet bedömas utifrån dess lämplighet. Detta för att
åstadkomma en planenlig användning i området.
Beslutsunderlag





Plankarta 2018-10-19
Plan- och genomförandebeskrivning 2018-10-17
Granskningsutlåtande 2018-10-19

Beslutet lämnas till



Kommunfullmäktige

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 132 Dp XXX Handelsträdgård, samråd
Diarienr
2018/644

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna
1. planförslaget och inleder samråd
2. Undersökningen av betydande miljöpåverkan
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






Plan- och genomförandebeskrivning 2018-10-15
Plankarta 2018-10-15
Undersökning av betydande miljöpåverkan 2018-10-15
Fastighetsförteckning 2018-09-21

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 133 Ny GC-väg mellan Älvkarleby och Skutskär
Diarienr
Sbn2017/129

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på vidare
arbete i projektet:
1. Att planera för genomförande av punktåtgärder på båda sidor om
Dalälven istället för ny sammanhållen GC-väg längs Västanåvägen.
2. Godkänna förvaltningens förslag på prioritetslista för punktåtgärder
längs Östanåvägen och Västanåvägen.
3. Förvaltningen får i uppdrag till nämnden lägga till området från
Västanåvägskorsningen till korsningen vid Tegelbruksvägen/
Långsandsvägen utefter Rv76 över Dalälvsbron.
Sammanfattning av ärendet

Under maj 2018 har Trafikverket haft samråd om tre alternativa sträckningar
för ny GC-väg mellan Älvkarleby och Skutskär. Samhällsbyggnadsnämnden
yttrande (SBN AU § 61, 2018-05-28), framförde att Alt. Öst 1 (genom
Tegelbruket, Överboda och Tallmon) var den mest önskvärda tillsammans
med den gemensamma Alt Öst 1 och 2, genom orten Älvkarleby.
Efter samrådet har Trafikverket gjort analyser på de tre förslagen och
kommit fram till att Alt. Väst (längs Västanåvägen) är det alternativ som är
enklast att genomföra sett till kostnad för genomförande samt behov av
markinlösen. Trafikverket presenterade förslaget under ett projektmöte
tillsammans med kommunala tjänstemän samt tjänstemän från Region
Uppsala.
Under mötet kom mötesdeltagarna fram till att punktåtgärder på båda sidor
är att föredra istället för att genomföra en sammanhållen GC-väg mellan
Älvkarleby och Skutskär längs Västanåvägen. Detta eftersom punktåtgärder
på båda sidor kommer att utgöra mest nytta för fler fotgängare och cyklister.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse/Johannes Siirtola/2018-10-18
Bilaga 1. Prioriterade punktåtgärder på GC-vägar/Johannes
Siirtola/2018-10-22

Beslutet lämnas till





Fysisk planerare, Johannes Siirtola
Teknisk chef
Gatuingenjör

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 134 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad
Diarienr
2018/499

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad inom fastigheten XXX,
enligt ansökan.
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX, Z-Byggstyrning AB,
Polisgatan 2, 818 41 Forsbacka
Avgift för bygglov: 9 312 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX och XXX

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten XXX i Älvkarleby kommun.
Förhandsbesked för åtgärden beviljades 2017-02-06.
Den 1 394 kvm stora fastigheten är idag obebyggd. Det tänkta bostadshuset
uppförs med en byggnadsarea om 194 kvm, en bruttoarea om 160 kvm och
en öppenarea om 34 kvm. Den planerade komplementbyggnaden uppförs
med en byggnads- och bruttoarea om 66,7 kvm.
Den berörda fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och en strandskyddsdispens
beviljades 2016-10-20 för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten.
Då den beviljade strandskyddsdispensens giltighetstid är på väg att förfalla
har en ny ansökan om strandskyddsdispens lämnats in.
Fastigheten ligger inom ett LIS-område enligt tillägg till kommunens
översiktsplan. Enligt LIS-planen har området måttligt höga naturvärden.
Men det bedöms vara möjligt att inrätta tre tomter inom LIS-området utan
att påverka naturvärdena i området påtagligt. Viss del av naturtypen kan
omvandlas till tomtmarksliknande miljö utan att detta bör påverka
naturtypen runt om tomterna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

Enligt översiktsplanen finns invid den före detta gästgivargården på
Västanån utrymme för komplettering av bebyggelse i ett attraktivt men
också känsligt läge. Eventuell exploatering bör göras så måttlig att inte vare
sig anblick eller utsikt över älvrummet förstörs och så att före detta
gästgivargården fredas.
Området i vilken fastigheten är belägen omfattas av riksintresse för
friluftsliv samt enligt geografiska hushållningsbestämmelser.
Enligt naturvårdsinventering som skett i området har det tidigare växt rikligt
med sanddraba och råttsvans i gräsmarksområdet. Utav dessa växtsorter
utgör sanddraban en växt som är rödlistad. Efter samråd med länsstyrelsen
och den som utfört inventering kräver denna växt att marken hävdas, vilket
gör att det är troligt att man inte kan se spår av växten på ängen idag. Det är
möjligt att det kan finnas frön kvar på platsen som skulle kunna börja gro
men då krävs det att marken hävdas på nytt. Enligt artportalen är det senaste
fyndet som gjorts av växten från 2001 då ca 50 plantor av växten hittades i
den norra delen av ängen.
Berörda sakägare samt Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan.
Trafikverket framhåller att de anser att ansökan uppfyller de synpunkter
som framfördes vid förhandsbeskedet och har därmed inget att erinra mot att
bygglov medges.
Fastighetsägare till XXX har yttrat sig över ansökan. De framhåller
att de vill ha en skriftlig överenskommelse om att byggnad inom fastigheten
XXX får placeras 1,5 m från fastighetsgräns mot XXX.
Fastighetsägare till XXX har lämnat in två yttranden mot ansökan.
I det ena yttrandet framhåller han att byggnation på den berörda fastigheten
skulle innebära en värdeminskning på hans hus samt att sikten skulle bli
förstörd, då det är den enda öppna marken i närområdet. I det andra
yttrandet anger han att bygglov inte bör kunna ges då fastigheten ligger
inom strandskyddat område samt att han önskar även att byggnaderna ska
placeras med gavlarna mot vägen.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över framförda synpunkter och
anger i bemötande att de medger att byggnad inom fastigheten XXX
får placeras 1,5 m från fastighetsgräns mot XXX. De
framhåller även att de inte har för avsikt att ändra placering av byggnader
utan vill ha sin ansökan prövad enligt tidigare inlämnade handlingar.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

Motiv till beslut
Då ansökt nybyggnation ligger utanför detaljplanerat område gäller att
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL, ska uppfyllas.
Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta
planläggning och ska uppfylla kraven i hela kap 2 och stora delar av kap 8
PBL. Kommunens översiktsplan ska även ge vägledning.
Kap 2 PBL handlar om allmänna och enskilda intressen och att man vid
prövning av ärenden enligt PBL ska ta hänsyn till båda. Mark ska användas
för det den är mest lämpad för. Användningen ska medföra en ur allmän
synpunkt god hushållning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. D.v.s. att mark
som inte tidigare är exploaterad ska skyddas, att natur- och kulturvärden ska
skyddas, att brukningsvärd jordmark endast i särskilda fall får bebyggas och
att hänsyn ska tas till riksintressen. Kap 2 PBL anger vidare att byggnader
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt till
intresset av en god helhetsverkan. Ändringar och tillägg till bebyggelsen ska
göras varsamt. Byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sådant sätt att
de inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande
olägenhet på annat sätt. Kap 8 handlar om kraven på byggnaderna och att
dessa ska vara ändamålsenliga, ha en god form-, färg- och materialverkan
samt vara ändamålsenliga och tillgängliga.
Berörda sakägare har framfört synpunkter mot att nybyggnationen skulle
innebära en värdeminskning för angränsande fastighet, försämrad utsikt
samt att placering av byggnad bör ske med gavel mot gata och att byggnad
på angränsande fastighet bör få placeras med samma avstånd till
fastighetsgräns.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nämnden i detta skede inte kan ta
ställning till hur byggnad på angränsade fastighet ska komma att placeras
och utformas, utan endast kan pröva sakfrågan i det enskilda ärendet.
Eventuell prövning av kommande ansökan måste ske med prövning i det
enskilda fallet.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att en placering av
huvudbyggnad med långsida mot gata utgör en lämplig utformning som
ansluter väl till bebyggelsemönstret i omgivningen. De flesta av de
omkringliggande fastigheterna är idag bebyggda med bostadshus som har
långsidan ut mot Västanåvägen och komplementbyggnader som har
gavlarna ut mot Västanåvägen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

Vidare anser nämnden att byggnaderna kommer att få en påverkan på
utsikten för grannarna, men anser inte att det är i en sådan omfattning att det
kan anses utgöra en betydande olägenhet för grannarna. På den berörda
platsen ligger älven så lågt i jämförelse med den omkringliggande marken
att någon direkt utsikt över vattnet inte finns, området för fastigheten utgörs
dock av ett öppet landskap. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer likväl att
området kommer att behålla en öppen karaktär även om den aktuella
fastigheten bebyggs.
Enligt gällande rättspraxis brukar värdeminskningar på fastigheter i
samband med prövningar av bygglov och förhandsbesked inte vara en sådan
fråga som bedöms vara en olägenhet enligt plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att bygglov kan medges för
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken samt den kommunala
översiktsplanen, där området är utpekat som ett LIS-område. Den ansökta
åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap PBL och bedöms inte behöva
föregås av detaljplaneläggning. Den ansökta åtgärden anses heller inte
påverka gällande riksintressen på ett negativt sätt.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att
beslutet fattats.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd
bifogas.
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten.
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.
Utstakning av byggnader ska ske innan byggnadsarbeten påbörjas. Om

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

16

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

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.
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.
Innan grävningsarbeten påbörjas, ska kabelanvisning (elkabel, telekabel,
m.m.) ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av byggnad för uppdatering av kommunens karta kommer utföras
av Gävle kommun. (Inmätningen sker efter att byggnationen är klar).
Om ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen till
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: 2018-06-18
Anmälan kontrollansvarig, inkommen: 2018-06-18
Situationsplan, inkommen: 2018-06-18
Fasadritning väster och söder, enbostadshus, inkommen: 2018-06-18
Fasadritning öster och norr, enbostadshus, inkommen: 2018-06-18
Planritning, enbostadshus, inkommen: 2018-06-18
Plan- och fasadritning, komplementbyggnad, inkommen: 2018-06-18
Stabilitetsutredning, inkommen: 2018-08-01
Tillstånd för anslutning mot väg 759, inkommen: 2018-06-18
Yttrande Trafikverket, inkommen: 2018-08-24
Yttrande från XXX, inkommen: 2018-08-30
Yttrande från XXX, inkommen: 2018-09-12
Yttrande från XXX, inkommen: 2018-09-17

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12





Bemötande från sökande, inkommen: 2018-10-10
Bemötande från sökande, inkommen: 2018-10-10
Förhandsbesked med tillhörande handlingar, beslutad: 2017-02-06, § 12

Beslutet lämnas till






Sökande
Fastighetsägare
Kontrollansvarig
Sakägare som framfört synpunkter (Rek+MB)

Bilagor till beslut






Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Kallelse till tekniskt samråd

Underrättas

Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 
 
 
 
Beslutet meddelas






Ordförandens
signatur

Post- och Inrikes Tidningar
GIS (kartan)
Skatteverket
SCB

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 135 Bygglov för nybyggnad av nätstation
Diarienr
2018/697

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av
nätstation inom fastigheten XXX, enligt ansökan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar meddela startbesked för nätstationen.
Med startbeskedet beslutar nämnden att:
 Byggnadsarbetena får påbörjas.
 Kontrollplanen fastställs.
 Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.
 Ansökta åtgärder får tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Beslutet är fattat med stöd av 2, 8-10 §§ plan- och bygglagen, förkortad
PBL.
Avgift för bygglov och startbesked: 6 327 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: Vattenfall Eldistribution AB
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten
XXX, Älvkarleby Kommun. Byggnaden har en byggnadsarea om ca 4,2 kv
m och kommer att ges en röd plåtfasad och ett svart plåttak. Syftet med nätst
ationen är att det befintliga elnätet ska stärkas.
Fastigheten är idag uppdelad i tre skiften, varav det berörda är det sydligaste
skiftet som idag är bebyggt med flertalet byggnader.
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Tegelbruket, med
aktbeteckning Äby-ob-1, som vann laga kraft 2017-05-26.
Enligt de gällande områdesbestämmelserna placeras byggnaden inom
område där ny bebyggelse är olämplig med hänsyn till allmänna intressen.
Endast ny byggnation på de platser där marken redan är ianspråktagen för
byggnation eller i nära anslutning till befintliga och nya gårdsbildningar.
Mindre byggnationer för jordbruksändamål kan få uppföras.
Enligt områdesbestämmelserna ska även alla nybyggnationer och
tillbyggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt i miljön. Det
gäller placering av hus inom fastighet, byggnadens skala och utformning i
övrigt. Hänsyn ska tas till det öppna jordbrukslandskapet. Vidare så regleras
bostadsbyggnader med tillhörande komplementbyggnaders utformning i
områdesbestämmelserna.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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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 och geografiska
hushållningsbestämmelser.
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Av de hörda
sakägarna har ägare till fastigheten XXX framfört erinran mot
ansökan. De framhåller att de är den enda fastigheten som kommer att få en f
örändrad utsikt mot bebyggelsen på XXX. De önskar att utsikten mot byggn
aderna på båda sidorna av vägen samt vägen blir oförändrad och att nätstatio
nen placeras så dolt som möjligt. De anser att nätstationen ska flyttas ut läng
smed befintlig byggnad ca 25 m, så att avståndet till vägen blir ca 40 m. De
anser även att färgsättningen på nätstationen ska sammanfalla med byggnade
n bredvid.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över inkommet yttrande. Nya
ritningar på en nätstation som är två kvm mindre än den man tidigare ansökt
för lämnades in. Byggnaden har dock samma placering som tidigare.
Motiv till beslut
Då ansökt nybyggnation ligger utanför detaljplanerat område gäller att
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL, ska uppfyllas.
Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta
planläggning och ska uppfylla kraven i hela kap 2 och stora delar av kap 8
PBL.
Kap 2 PBL handlar om allmänna och enskilda intressen och att man vid
prövning av ärenden enligt PBL ska ta hänsyn till båda. Mark ska användas
för det den är mest lämpad för. Användningen ska medföra en ur allmän
synpunkt god hushållning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. D.v.s. att mark
som inte tidigare är exploaterad ska skyddas, att natur- och kulturvärden ska
skyddas, att brukningsvärd jordmark endast i särskilda fall får bebyggas och
att hänsyn ska tas till riksintressen. Kap 2 PBL anger vidare att byggnader
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt till
intresset av en god helhetsverkan. Ändringar och tillägg till bebyggelsen ska
göras varsamt. Byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sådant sätt att
de inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande
olägenhet på annat sätt. Kap 8 handlar om kraven på byggnaderna och att
dessa ska vara ändamålsenliga, ha en god form-, färg- och materialverkan
samt vara ändamålsenliga och tillgängliga.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att byggnaden enligt de gällande
områdesbestämmelserna visserligen är placerad inom ett område där ny
bebyggelse är olämplig med hänsyn till allmänna intressen. Men att
byggnaden är förenlig med de gällande områdesbestämmelserna då den
placeras i nära anslutning till en befintlig gårdsbildning där ny bebyggelse
ändå kan godtas.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att nätstationen är av ett
allmännyttigt intresse, har en begränsad omfattning och är nödvändig för att
området ska kunna användas och bebyggas i enlighet med de upprättade
områdesbestämmelserna.
Berörda sakägare har framfört att byggnaden kommer att påverka deras
utsikt mot den befintliga bebyggelsen inom fastigheten XXX.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock inte att den påverkade utsikten
kommer att medföra en sådan inverkan att den kan bedömas som en
betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen.
Sakägarna har även framfört att de önskar att färgsättningen på byggnaden
ska sammanfalla med intilliggande bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden
anser att då nätstationen är tänkt att ges en röd kulör på fasaden med ett
svart tak så kommer byggnaden att ansluta väl till den närliggande
bebyggelsen och områdets karaktär i stort.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att bygglov kan medges för
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken samt den kommunala
översiktsplanen. Den ansökta åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap PBL
och bedöms inte behöva föregås av detaljplaneläggning. Den ansökta
åtgärden anses heller inte påverka gällande riksintressen på ett negativt sätt.
Anmälningar
Följande anmälningar ska göras till Bygg- och miljökontoret.
 När arbetena påbörjas
 När arbetena slutförts – begäran om slutbesked
Förutsättningar för slutbesked
Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar ska inlämnas
vid avslutad byggnation för att slutbesked ska kunna utföras:
 Ifylld och signerad kontrollplan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att
gälla.
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet
vunnit laga kraft sker på egen risk.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.)
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se.
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är
klar).
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del
av beslutet.
Beslutsunderlag










Ansökan, inkommen 2018-09-03
Översiktskarta, inkommen 2018-09-03
Situationsplan, inkommen 2018-09-03
Fasadritningar, inkommen 2018-09-03
Planritningar, inkommen 2018-09-03
Fotografi från platsen, inkommen 2018-09-03
Yttrande från XXX, inkommen 2018-09-26
Förslag till kontrollplan, inkommen 2018-09-03

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutet lämnas till





Sökande
Fastighetsägare
Sakägare som framfört synpunkter (Rek + MB)

Bilagor till beslut






Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Fastställd kontrollplan

Underrättas

Berörda sakägare enligt 9 kap 41 b § PBL:
 
 
 
 
 
 
Beslutet meddelas





Post- och Inrikes Tidningar
GIS (kartan)
Skatteverket

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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SBN § 136 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad
Diarienr
2018/801

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad inom fastigheten
XXX, enligt ansökan.
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 17 och 18 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), förkortad PBL.
Avgift för förhandsbesked: 6 946 kronor (faktura skickas separat)
Sammanfattning av ärendet

Sökande: XXX

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad inom fastigheten XXX.
Tänkt bebyggelse är belägen i anslutning till vägen Nygårdsallén.
Den berörda fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Älvkarleö
Bruk med aktbeteckning 03-91:705 som vann laga kraft 1991-12-14.
Av områdesbestämmelserna framgår det att ny bebyggelse ska placeras så
att den ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret eller i lägen som
liknar de traditionella tomtplatserna. Vidare framgår att ny bebyggelse ska
utformas med särskild hänsyn till områdets egenart.
Bostaden avses att anslutas till kommunalt VA.
För området gäller utökat strandskydd om 300 meter. Ansökan om strandskyddsdispens har lämnats in.
Området där åtgärden är tänkt att utföras omfattas av riksintresse för
totalförsvarets influensområde (Marma skjutfält), riksintresse för friluftsliv
samt geografiska hushållningsbestämmelser.
Berörda sakägare, Försvarsmakten och Gästrikevatten har getts möjlighet att
yttra sig över inkommen ansökan.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förhandsbesked kan medges för
den ansökta åtgärden. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig
med gällande områdesbestämmelser samt från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. Den
ansökta åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL och bedöms inte behöva
föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 §§ PBL.
Den ansökta åtgärden anses heller inte påverka gällande riksintressen på ett
negativt sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en ny byggnad kan komma att
påverka utsikten för de detaljplanelagda tomterna österut, men nämnden
bedömer att det är möjligt att placera en byggnad på ett sådant sätt att det
inte innebär en skymd utsikt i en sådan omfattning att det kan bedömas vara
en betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
Inlämnade exempelritning tydliggör vilken typ av hus som kan komma att
byggas på fastigheten med tanke på bland annat storlek, våningsantal och
fasadmaterial. Förhandsbeskedet prövar markens lämplighet för bebyggelse,
själva utformningen på byggnaden ingår inte i prövningen av förhandsbeskedet utan kommer att prövas i kommande bygglovsprövningen. Enligt
plan- och bygglagen ska byggnader utformas och placeras så bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas och så att tillägg i bebyggelsen görs varsamt så
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Upplysningar

Förhandsbeskedet är bindande om ansökan om bygglov görs inom 2 år från
dag då förhandsbeskedet vinner laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Beslutet medför ej rätt att påbörja den ansökta åtgärden.
Vid bygglovsprövningen kommer särskild vikt att läggas vid utformning
och placering med hänsyn till områdets byggnadstradition, landskapsbild,
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsbild.
Då tänkt åtgärd ligger längs en väg med en allé åligger det fastighetsägaren
att kontrollera med Länsstyrelsen att åtgärden inte strider mot biotopskyddet
i 7 kapitlet Miljöbalken. Detta för att förhindra att tex infartsvägen läggs där
det står/ska stå ett alléträd.
Beviljad strandskyddsdispens krävs för åtgärderna.

Ordförandens
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Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagan 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 har tagit
del av beslutet.
Beslutsunderlag







Ansökan, inkommen 2016-09-15
Situationsplan, inkommen 2016-10-05
Illustrationsbild hus, inkommen 2016-10-05
Yttrande från Försvarsmakten, 2018-11-01
Bemötande från sökande, 2018-11-06

Beslutet lämnas till



Sökande/fastighetsägare

Underrättas

Underrättelse till berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL:
 , XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX och XXX
 
Beslutet meddelas



Post- och inrikestidningar

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

26

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2018-11-12

SBN § 137 Reviderig av livsmedelstaxan
Diarienr
Sbn2018/53

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ändringen av livsmedelstaxan.
Sammanfattning av ärendet

En liten ändring av taxans formulering att den årliga avgiften ska betalas
med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjades.
Beslutsunderlag



Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, 2018-11-12

Beslutet lämnas till




Kommunfullmäktige
Bygg- och miljöavdelningen

Ordförandens
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SBN § 138 Omfördelning av investeringsmedel
Diarienr
Sbn2018/1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omfördela 1 500 tkr från övriga
investeringar (projekt 0457) till inköp av städmaskiner (projekt 0458) samt
3 200 tkr. från övriga investeringar (projekt 0457) till byta av armatur
(aktivitet 864).
Sammanfattning av ärendet

Nya serviceenheten har inte någon beslutad investeringsbudget för 2018.
Investeringsmedel som inte är fördelad är placerade under
Samhällsbyggnadsförvaltningschefen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse

Beslutet lämnas till





Teknisk chef
Servicechef
Ekonom, Samhällsbyggnad
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SBN § 139 Informera om årets verksamhet inom tekniska
avdelningen
Diarienr
Sbn2018/2

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Camilla Forslund, teknisk chef informerade om en del av avdelningens
verksamheter för 2018.
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